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คำนำ 
 

แผนปฏิบั ติการ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : English 
language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) ได้จัดทำขึ้นตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งท่ีสำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้  

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาAction plan : 
English language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) ผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังประเด็นความต้องการ  
ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกช้ันปีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ ง
ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในครั้งนี้ ดำเนินการพัฒนาตาม
แนวทางกระบวนการคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีการนำแผนปฏิบั ติการด้านการพัฒนาทักษะ
ภาษาอั งกฤษสำหรับนักศึกษา ลงสู่กระบวนการดำเนินงานปฏิบั ติในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา  
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะท่ีจำเป็นเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

แผนปฏิบั ติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : English 
language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) จึงเป็นการวางทิศทางในการ
พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณะและหน่วยงานได้ใช้
เป็นแนวทางในการกำหนดแผนการปฏิบัติงานสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเสริม
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม
ทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะ ศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นำ รู้รักษ์
คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิ ถี 
การเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณา
การองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้  
เพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งท่ีสำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะนำไปสู่การการแข่งขันของประเทศได้ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : 
English language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) เป็นการดำเนินการ
ตามกระบวนการคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยการนำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษานักศึกษาลงสู่กระบวนการดำเนินงานปฏิบัติในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและมีทักษะท่ีจำเป็นเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการรับฟังประเด็นความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกช้ันปีซึ่งถือว่าเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

แผนปฏิบั ติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : English 
language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) จึงเป็นการวางทิศทางในการ
พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณะและหน่วยงานได้ใช้

1 



เป็นแนวทางในการกำหนดแผนการปฏิบัติงานสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกช้ันปีได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลเป้าหมายท่ีวางไว้ 
  
1.2 วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและมีทักษะท่ีจำเป็นเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผน  

1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
Action plan : English language development for students ระยะ 3  ปี  (พ .ศ.๒๕๖3  – ๒๕๖5 )  
เพื่อขับเคล่ือนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

2) ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในปีท่ี
ผ่านมา 

3) ศึกษาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและแผนปฏิบัติการด้าน
พัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาทุกช้ันปี  

5) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : 
English language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : 
English language development for students ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) ไปยังท้ัง 4 คณะ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกช้ันปีได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลเป้าหมายท่ีวางไว้ 

7) ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ   
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบรบิทในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา Action plan : English language development for students ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5) ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนรวมของบุคลากรทุกฝ่าย ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในภายนอก โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และนำบริบทการเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษาของประเทศ ตลอดจนสภาพการณ์สำคัญในมิติต่าง ๆ 
มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 

S 
จุดแข็ง 

(Strengths: S) 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาอย่างเต็มที่และเพียงพอต่อการพัฒนา  

ทั้งบุคลากร งบประมาณ สถานที่ และเวลา โดยเฉพาะมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและมีความพร้อมรองรับต่อการพัฒนาทั้งที่  
เป็นบุคลากรในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน และบุคลากรชาวต่างชาติ 

2. มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการยกระดับโครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ให้มีความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากร 
นักศึกษา บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมิติการพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 

3. มหาวิทยาลัยใช้วิธีการในการทดสอบวัดความความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งในทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการ
ฝึกทักษะ ฝึกอบรม และการทดสอบวัดระดับด้วยข้อสอบมาตรฐานทุกคร้ัง 

4. มหาวิทยาลัยมีการนำกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการขอสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 25.1 (5) ที่กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ต้องผ่านการทดสอบหรืออบรม มาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W 
จุดอ่อน 

(Weaknesses: W) 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
1. มหาวิทยาลัยไม่สามารถคัดกรองนักศึกษาแรกเข้าแยกตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ได้ 
2. ข้อจำกัดด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ที่ยังไม่สามารถพัฒนาอย่างเร่งด่วนได้ 
3. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตและบุคลากรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
4. กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศที่ผ่านมา ยังไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างชัดเจน 
5. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ มีตารางการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลานักศึกษา 

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นจำนวนมาก ส่งผลให้นักศึกษาไม่ให้ความสนใจ 
 

 

 

 

O 
โอกาส 

(Opportunities: O) 

โอกาส (Opportunities: O) 
1. มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการยกระดับโครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ให้มีความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษา
ของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมิติการ
พัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 

2. นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. มีการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ชัดเจน และมีความ
ท้ายทายในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเป้าให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านภาษา
ให้กับบัณฑิตในอนาคต 
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S O:     1) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการพัฒนา/แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการ

สอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย (S1+S2+S4 : O1+O2) 

S T:      1) สำรวจความต้องการ ประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนรองรับการการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษา การบริการทาง

วิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) และมิติการพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 (S1+S2 : T1) 

 2) ประสานงานหาหน่วยงานภายนอกท่ีมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมอบรมและทดสอบวัดมาตรฐาน (S1+S3+S5 : T2) 
 3) จัดกิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  (S3 : T2) 

W O:   1) มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

เครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล โดยกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีชัดเจน และมีความท้าทาย 
(W1+W3+w4+W5 : O2+O3) 

W T:    1) จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือคัดกรองนักศึกษา โดยการวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่เป็นรายบุคคล (W1 : T1+T2) 
   2) จัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย โดยกำหนดเป้าหมายแต่ละกิจกรรม ตลอดปี และมีการวัดและประเมินผลงาน/โครงการที่ชัดเจน   
           (W3+W4+W5 : T1+T2) 

   3) จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่มีความทันสมัย (W5 : T1)  

T 
ภัยคุกคาม 

(Threats: T) 

ภัยคุกคาม (Threats: T) 
1. คุณภาพและมาตรฐานของการประเมินทักษะที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน และมีการวัดมาตรฐานหลากหลาย  

ยากต่อการพัฒนาให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานในแต่ละระดับได้ 
2. นักศึกษาที่เข้าใหมใ่นแต่ละปีมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเดิมต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ที่กำหนด 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 
3.1 นโยบาย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ในสถาบันอุดมศึกษา จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ฉบับลงวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และออกประกาศนโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
 ข้อ  2   ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทำรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทาง
วิชาชีพ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 ข้อ  3   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอั งกฤษ ได้แก่  The Common European Frame work of Reference for 
Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  4  ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 ข้อ  5  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
 ข้อ  6  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษท้ังในและนอกช้ันเรียน  
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 ข้อ  7  ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรา และเอกสารประกอบการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ข้อ  8  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาท้ังในช้ันเรียน
และศึกษาด้วยตนเอง           
 ข้อ  9  กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR    
โดยถือเป็นเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามลำดับช้ันปริญญา  
   ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ  
ตามกรอบ CEFR ระดับ B2 (Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมท้ังสามารถอ่านและทำความ
เข้าใจบทความท่ีมีเนื้อหายากได้ 
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 ข้อ  10  กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อใด 
ข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

 
3.2 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

3.2.1 ระบบ 
เพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดของระบบงบประมาณ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงบประมาณ  

และสอดคล้องกับแผนปฏิบั ติราชการระยะ 3 ปี (พ .ศ. 2563 -2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยจึงนำกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการขอสำเร็จการศึกษาและการ
อนุมัติอนุปริญญาและปริญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 25.1 (5) ผู้สำเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบ 
หรืออบรม มาตรฐานภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 35.2 และ ข้อ 35.3 
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2561  
ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาแต่ละระดับช้ันปริญญาต้องสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) ดังนี้   

 
เกณฑ์ ปริญญาตร ี

CEFR B2 
TOEIC 405 
TOEFL ITP  437 
TOEFL IBT 41 
IELTS 4 
CU – TEP 60 
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ภาพ 1 ระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 3.2.2 กลไก 
กลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1. คณะกรรมการ/คณะทำงาน ซึ่งทำหน้าท่ีในการ
กำหนดทิศทาง วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  
2. กระบวนการ ข้ันตอน และกิจกรรมในการพัฒนา 3. การควบคุมคุณภาพและความเป็นมาตรฐาน  

1) คณะกรรมการ/คณะทำงาน 
 มหาวิทยาลัยวางกลไกในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนัก ศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งขับเคล่ือนภายใต้คณะกรรมการขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์ภาษา
และการศึกษานานาชาติ ซึ่งทำหน้าท่ีในการยกระดับโครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ  
ให้มีความพร้อมรองรับการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษา  
การบริการทางวิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากร นักศึกษา บุคคลท่ัวไป และ 
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมิติการพัฒนาแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 โดยมีคณะคณะกรรมการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษท้ัง 4 คณะวิชา และมีบุคลากรสังกัดงานโครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและ
การศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ 

2) กระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมในการพัฒนา 
      โดยคณะกรรมการได้ออกแบบกลไกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  

และจัดทำเป็น Road Map ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกช้ันปี ไว้ดังนี้ 
 
 
 

ระบบการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ ส านักงบประมาณ

แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ข้อบังคับว่าด้วยการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศ เร่ือง นโยบาย
การทดสอบและอบรม
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศึกษา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

แผนปฏิบัติการ ด้านการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 
2563
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ภาพ 2 กลไกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 เพื่อให้การดำเนินการตามกลไกการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดกิจกรรมในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกช้ันปี โดยผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 
  
 กิจกรรมที่ 1 Placement Test เป็นการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในทุกช้ันปี เพื่อให้นักศึกษาทราบระดับภาษาท่ีควรพัฒนาต่อไป 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา เป็นการจัดอบรมและสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  ซึ่งมีการจัดทดสอบก่อนเรียนเพื่อจัดกลุ่มระดับ A1, A2, B1, B2  
ตามมาตรฐาน CEFR  และมีการทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลภายหลังจากทีได้รับการอบรมและทราบ
ระดับภาษาท่ีควรพัฒนาต่อไป 
 กิจกรรมที่ 3 English Day เป็นกิจกรรมนันทนาการ เน้นการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน ซึ่งเป็นกิจกรรมลักษณะค่าย 1 วัน โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกและสามารถส่ือสาร
เบ้ืองต้นได้ 
 กิจกรรมที่ 5 Tutor TOEFL ITP เป็นการจัดอบรมและสอบ Tutor TOEFL ITP ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รุ่น ปี 60) ซึ่งเป็นการอบรมลักษณะติวเข้มและสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL  
โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน เพื่อให้นักศึกษาทราบระดับภาษาท่ีควรพัฒนาต่อไป  
 กิจกรรมที่ 5 Red Star เป็นการจัดกิจกรรมอบรมติวเข้มและทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR ซึ่งให้สิทธิ์แก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมในทุกกิจกรรมท่ีผ่านมาของงานโครงการจัดต้ังศูนย์ภาษา
และการศึกษานานาชาติ แต่ยังมีระดับภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้  

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
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ภาพ 3 กิจกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
3) การควบคุมคุณภาพและความเป็นมาตรฐาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามีคุณภาพ และ

มาตรฐานเป็น ท่ียอมรับตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั งกฤษ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) คณะทำงานจึงกำหนดวิธีการในการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งในทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะ ฝึกอบรม และ
การทดสอบวัดระดับด้วยข้อสอบมาตรฐานทุกครั้ง โดยมหาวิทยาลัยมุ่งหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
และคัดเลือกบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอกมาเป็น
ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับตามเกณฑ์วัดความสามารถ
ท า งภ าษ าอั ง ก ฤ ษ  The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
หรือในระดับเทียบเคียง เป็นต้น  
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบตัิการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรบันักศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
 

 

4.1  กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา มาตรการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
เป้าประสงค์ :  นักศึกษามีศักยภาพและทักษะท่ีจำเป็นเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

2563 2564 2565 
OKR : ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 20 20 20 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อ 5: 
: นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
: การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 

50 
5 

 
 

50 
5 

 
 

50 
5 
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แนวทางการพัฒนา มาตรการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ : 
แนวทางการพฒันา ประเภท 

กลยุทธ ์
มาตรการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์ภาษา
แล ะ ก าร ศึ ก ษ า น า น า ช า ติ  เป็ น
หน่วยงานหลักในการวางแผนการ
พัฒนา/แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียน 
การสอนด้านภาษา การบริการทาง
วิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของบุคลากร นักศึกษา 
บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย   

กลยุทธ์ 
เชิงรุก  
S O 

จัดทำแผนการปฏิบั ติ งานที่
สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นให้เกิด
การบูรณาการในด้านต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

งบประมาณแผ่นดิน 

/ / / 

 

กลยุทธ์ 
เชิงรุก  
S O 

ปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลุม
การดำเนินงานกิจกรรมการ
พั ฒ น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ กั บ
นั ก ศึ ก ษ า  โด ย มุ่ ง เนิ น ก า ร
ยกระดับความรู้ความสามารถ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ให้ ส า ม าร ถ
เทียบเคียงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR ได้ 

งบประมาณแผ่นดิน 

/ 

  งานโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ภาษาและ

การศึกษานานาชาติ 

กลยุทธ์ 
เชิงรุก  
S O 

กิ จ ก ร รม ล งท ะ เบี ย น เรี ย น
รายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  

งบประมาณแผ่นดิน  
/ / 

 

สำรวจความต้องการ ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่าน
มา เพ่ือวางแผนรองรับการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านภาษา การบริการทาง
วิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของบุคลากร นักศึกษา 

กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน 
S T 

กิจกรรมสัญจรงานโครงการ
จัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ 

งบประมาณแผ่นดิน 

/ / / 

 

12 



 

แนวทางการพฒันา ประเภท 
กลยุทธ ์

มาตรการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน
ปฏิบัตราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 
2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมิติการพัฒนา
แห่งศตวรรษที่ 21 
ประสานงานหาหน่วยงานภายนอกที่มี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมอบรมและ
ทดสอบวัดมาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
เชิงป้องกัน 

S T 

จ้างเหมาในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 1.1 Placement 
test 1.2 อบรมพัฒนา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ การสอบ 
TOEIC1.3 สอบ TOEIC 

งบประมาณแผ่นดิน 

/ / / 

 

กลยุทธ์ 
เชิงป้องกัน 

S T 

กิจกรรมจ้างเหมาจัดสอบ 
Tutor TOEFL ITP 

งบประมาณแผ่นดิน 
/ 

  งานโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ภาษาและ

การศึกษานานาชาติ 

จั ด กิ จ ก ร รม อ บ รม ป รั บ พ้ื น ฐ าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ในแต่
ละปีการศึกษา 

กลยุทธ์ 
เชิงป้องกัน 

S T 

กิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ใหม่ในแต่ละปีการศึกษา 

งบประมาณแผ่นดิน 
/ / / 

 

กลยุทธ์ 
เชิงป้องกัน 

S T 
 
 
 

อบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาใหม ่

เงินงบประมาณ
บำรุงการศึกษา 

/ / /  
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แนวทางการพฒันา ประเภท 
กลยุทธ ์

มาตรการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอั งกฤษ ให้ ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่
เป็นสากล โดยกำหนดเกณฑ์การวัด
และประเมินผลด้านการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอั งกฤษ ให้ กับ นั ก เรี ยน 
นักศึกษาท่ีชัดเจน และมีความท้าทาย 

กลยุทธ์ 
เชิงรับ 

 
WO 

จ้างเหมาในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 1.1 Placement 
test 1.2 อบรมพัฒนา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ การสอบ 
TOEIC1.3 สอบ TOEIC 

งบประมาณแผ่นดิน  / /  

กลยุทธ์ 
เชิงรับ 
WO 

English Clinic งบประมาณแผ่นดิน  / /  

จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือคัดกรองนักศึกษา 
โดยการวัดระดับความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่เป็น
รายบุคคล 

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

จัดกิจกรรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 1.1 Placement 
test 

งบประมาณแผ่นดิน / / / งานโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ภาษาและ

การศึกษานานาชาติ 

จัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษที่
มี ค วามหลากห ลาย  โดยกำหนด
เป้าหมายแต่ละกิจกรรม ตลอดปีการ
และมีการวัดและประเมินผลงาน/
โครงการที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

จัดกิจกรรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 1.1 Placement 
test 1.2 อบรมพัฒนา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ การสอบ 
TOEIC1.3 สอบ TOEIC 

งบประมาณแผ่นดิน / / /  
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แนวทางการพฒันา ประเภท 
กลยุทธ ์

มาตรการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษที่
มี ค วามหลากห ลาย  โดยกำหนด
เป้าหมายแต่ละกิจกรรมตลอดปี และ
มีการวัดและประเมินผลงาน/โครงการ
ที่ชัดเจน 

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

อบรม Tutor TOEFL ITP  งบประมาณแผ่นดิน / 
 
 

   

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

กิจกรรมนันทนาการ English 
Day 

งบประมาณแผ่นดิน /    

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

อบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B2 งบประมาณแผ่นดิน /   งานโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ภาษาและ

การศึกษานานาชาติ 

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

กิจกรรมสอบ Exit-Exam ระบบ
ออนไลน์ 

งบประมาณแผ่นดิน  / /  

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

อบรมและสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 
ให้กับนักศึกษาชั้น  ปีที่ 4  
และปีที่ 5 

งบประมาณแผ่นดิน /    

จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์  เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่มี
ความทันสมัย 

กลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข 
W T 

จัดหาสื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

งบประมาณแผ่นดิน  / /  

4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,312,000.00 4,312,000.00 4,312,000.00 12,936,000 
เงินรายได้ของหนว่ยงาน 1,600,000 1,200,000 1,200,000 4,000,000 
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4.3 กรอบระยะเวลาติดตามผลการดำเนินงาน 

4.3.1 การติดตามผลการดำเนินงาน: การใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไตรมาส 1 

(ธันวาคม)

ไตรมาส 2 

(มีนาคม)

ไตรมาส 3 

(มิถุนายน)

ไตรมาส 4 

(กันยายน)
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ภาคผนวก 



 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ท่ี   1257 /2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  

 

.......................................................... 
 

เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
และบรรลุเป้าหมายตามก าหนดไว้  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ประธาน 
1.2  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น  รองประธาน 
1.3  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร    กรรมการ 
1.4  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน   กรรมการ 
1.5  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
1.6  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
1.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
1.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและกฎหมาย   กรรมการ 
1.9  คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
1.10 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
1.11 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
1.12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
1.13 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 
 อ านวยการ ดูแล และมอบแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบด าเนินการ และอ านวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

/2.คณะกรรมการ... 



 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล  ท่ีปรึกษา 
2.2 อาจารย์สุดารัตน์  เกล้ียงสอาด  ประธาน 
2.3 รองคณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานวิชาการ    
2.4 รองคณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานประกันคุณภาพ  
2.5 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานวิชาการ  
2.6 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานประกันคุณภาพ   
2.7 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานวิชาการ  
2.8 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานประกันคุณภาพ   
2.9 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานวิชาการ  
2.10 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายงานประกันคุณภาพ   
2.11 อาจารย์ศิรินันท์    นุยภูเขียว  กรรมการ 
2.12 อาจารย์เอกรัตน์   คณาพร   กรรมการ 
2.13 อาจารย์รักษมน    ยอดมิ่ง   กรรมการ 
2.14 อาจารย์กรกนก    ฮัปเปิล   กรรมการ 
2.15 อาจารย์เอกพล    วิงวอน   กรรมการ 
2.16 อาจารย์สุกัลยา    คงประดิษฐ์  กรรมการ 
2.17 อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี   ขันธโภค   กรรมการ 
2.18 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์   ตันติพนาทิพย์  กรรมการ 
2.19 นายติณณ์    ภาณุเมศธนัน  กรรมการ 
2.20 นางเบญจลักษณ์   ชิดชาญชัย  กรรมการ 
2.21 นายสราวุธ    ค าสัตย ์   กรรมการและเลขานุการ 
2.22 นางสาววราภรณ์   กองชนะ   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  
2.23 นางอริสสา    บัวเจริญ   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  
2.24 นางสาววีรวรรณ    แตงทอง   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  
2.25 นางสาวสุรีย์              มาลาศรี   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  
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/หน้าท่ี... 
 



 
หน้ำที่  

1. ก าหนด ทิศทาง  และขั้ น ตอนการ จัดท า แผนปฏิ บั ติ กา ร ด้ านการพัฒนา ทักษะ 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

2. ให้ความเห็น และด าเนินการจัดท า ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  

3.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

4. ด าเนินการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

   
                                              
                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ   วรรณธนัง) 
         รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน       

                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

พ.ศ. 2559 
............................................. 

 อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 312 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559  เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ข้อ 9 ก าหนดให้นักศึกษา
ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนด จึงส าเร็จการศึกษา  
แต่เนื่องจากการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
ฉบับที่ 312 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา หรือ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
 ข้อ  2   ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดท ารายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ 
หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 ข้อ  3   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ The Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR)  
ซ่ึงเป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  4  ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT) เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ข้อ  5  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
 ข้อ  6  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ข้อ  7  ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ต ารา และเอกสารประกอบการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 
 ข้อ  8  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในชั้นเรียน
และศึกษาด้วยตนเอง 
 
                            /ข้อ 9 ..... 
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 ข้อ  9  ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR   
โดยถือเป็นเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามล าดับชั้นปริญญา ดังนี้ 
   (1) ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ CEFR ระดับ B2 (Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและท าความ
เข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้ 
    (2) ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ให้มีระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C1 (Effective Operational Proficiency or advance) คือผู้เรียน
สามารถเข้าใจข้อความที่ยาว มีหัวข้อที่ซับซ้อนและหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาท้ังในด้านสังคม 
การท างาน หรือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง ตามโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 
    (3) ระดับปริญญาเอก ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C2 
(Master of Proficiency) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา 
สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี อ่านบทความที่เป็น
ภาษาต้นฉบับได้เข้าใจ และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อ  10  ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อใด  
ข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

เกณฑ์ ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 
ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิตขั้นสูง 

ปริญญาเอก 

CEFR B2 B2 C1 C1 C2 
TOEIC 405 500 605 700 785 
TOFEL 
Paper 

437 477 513 550 590 

TOFEL CBT 123 153 183 213 243 
TOFEL IBT 41 53 65 79 96 
IELTS 4 4.5 5.5 6.5 7.5 
CU – TEP 60 60 75 90 120 

  
 ข้อ 11  ให้บันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา 
 
        ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 
          ประกาศ ณ วันที่    ๒๒    ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
                              (นายเกษม  บ ารุงเวช) 

                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  


