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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

บทที่ ๑ 
  บทน ำ 
 
๑. ประวัติส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นสถำบันอุดมศึกษำตำมมำตรฐำนประเทศ
และมำตรฐำนสำกล มีกำรส่งเสริมด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงควำมตกลงร่วมมือทำง
วิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำไทยกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ๒๕๕๐ ควำมตกลงร่วมมือ
ทำงวิชำกำร เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำร และกำรแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืนๆ ซึ่ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่พึงกระท ำมำเป็นล ำดับ โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพของมหำวิทยำลัยทั้ง 
๒ ฝ่ำย ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันบนพ้ืนฐำนของควำมเกื้อกูลและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพร่วมกัน เพ่ือบรรลุควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน 
และเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ตำมปรัชญำและพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

จำกนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยดังกล่ำว จึงได้จัดตั้ง ส ำนักวิ เทศ
สัมพันธ์และภำษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงประเทศและส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ
ของมหำวิทยำลัย โดยกำรรวมชื่อ ๒ หน่วยงำน คือ ศูนย์ภำษำ กับ ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ เข้ำด้วยกัน ให้
เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะเพ่ือท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนภำษำ ช่วยเพ่ิมพูนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ภำษำเพ่ือนบ้ำนและภำษำอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
นโยบำยส ำคัญของมหำวิทยำลัยให้กับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจำก
ภำยนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  และงำนบริกำรให้
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ที่ภำษำต่ำงประเทศเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในแขนงต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกร กำร
พัฒนำนิสิตนักศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนำนำประเทศ ทั้ง
ในภูมิภำคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกำและยุโรป และด้วยภำระหน้ำที่ประกอบกับกำรที่นโยบำยของ
รัฐบำลที่ก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในขณะนั้น จึงได้มีกำรเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งหน่วยงำนใหม่เพ่ือรองรับ
นโยบำยของรัฐบำล จำกส ำนักวิเทศสัมพันธ์และภำษำ เป็น ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศ 
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

๒. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ ์
แผนกลยุทธ์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในอนำคต โดยกำรวิเครำะห์ประมวลข้อมูลพ้ืนฐำนรอบด้ำนอย่ำงเป็นระบบและจัดให้มี
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน แผนกลยุทธ์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) นี้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนเป็นไปตำมทิศทำงและนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ส ำหรับวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) มีดังนี ้

๑. เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำประสงค์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

๒. เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ที่สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

๓. เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

๕. เพ่ือให้ผู้บริหำรของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนและของมหำวิทยำลัยใช้
ประโยชน์ส ำหรับกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนให้เกิดควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ 
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บทที่ ๒ 
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
และมีชื่อเสียงในด้ำนดนตรี ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู นอกจำกนี้ยังมีคุณภำพ มำตรฐำน ควำมเป็น
เลิศในกำรปฏิบัติงำนหลำยประกำร โดยเฉพำะด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนกำรสร้ำง
เครือข่ำยสำยสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอำเซียน อีกทั้งมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ แก้ปัญหำ และ
ชี้น ำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ รอบด้ำน 
จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์และด้ำนในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย โดยเน้นกำรสร้ำงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้
เป็นที่ยอมรับ ส ำหรับข้อมูลส ำคัญทั้ง ปรัชญำ คติพจน์ ปณิธำน เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย อัต
ลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีดังนี ้

๑. ปรัชญำ 
มุ่งสร้ำงมหำวิทยำลัยคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 

๒. คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
สจฺจ เว อมตำ วำจำ “ควำมจริงเป็นสิ่งไม่ตำย” 

๓. ปณิธำน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำองค์

ควำมรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภำพที่เปี่ยม
ด้วยคุณธรรม มีสุขภำพอนำมัยดี มีทักษะทำงวิชำกำร มีทักษะทำงภำษำกำรสื่อสำร และเทคโนโลยี มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติพร้อมเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

๔. เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
เชี่ยวชำญในศำสตร์ ภำษำและวัฒนธรรม 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
บัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีจิตสำธำรณะ ทักษะสื่อสำรดี  

และมีควำมเป็นไทย 
 

๖. วิสัยทัศน์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นสถำบันชั้นน ำแห่งกำรเรียนรู้ในกำรผลิต

กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรดนตรี อุตสำหกรรมบริกำร วิทยำศำสตร์สุขภำพที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 
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๗. พันธกิจ 
๑. พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีกำรบูรณำกำรควำมเชี่ยวชำญของ

สำขำวิชำต่ำงๆ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
๒. พัฒนำองค์ควำมรู้บนพื้นฐำนของกำรวิจัย เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมกำรท ำงำน และกำรผลิต

บัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรวิชำกำรและองค์ควำมรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนในท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยสู่สำกล   
๕. บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 
๘. ค่ำนิยมร่วม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดค่ำนิยมหลักเพ่ือควำมเป็น “บ้ำนแห่ง
ควำมส ำเร็จ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ไว้ดังนี้ 

    ค่ำนิยมองค์กร  MORALITY 
  M   Moral   - คุณธรรมประจ ำใจ 
  O   Orderliness  - วินัยประจ ำตน 
  R    Responsibility  - เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 
  A    Adoration  - มอบใจให้องค์กร 
  L   Loveliness  - เอ้ืออำทรแบ่งปัน 
  I   Innovation  - สร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ 
  T   Teamwork  - ร่วมใจพัฒนำ 
  Y   Yield   - น ำพำสู่ควำมส ำเร็จ 

มหำวิทยำลัย ได้วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน โดยเฉพำะผลกำร
ประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค ตลอดจนทิศทำง
และแนวโน้มในกำรพัฒนำสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยทั้งหมด ๖ ด้ำน โดยแต่ละกลยุทธ์มีด้ำน 
เป้ำประสงค์ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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 แผนกลยุทธ์ที่ ๑ ด้ำนกำรพัฒนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยที่น ำไปสู่
ควำมเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ด้ำนที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย) 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทำงวิชำชีพครูที่มีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
คุณลักษณะควำมเป็นเลิศของบัณฑิต 
๑. มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์หลักและศำสตร์กำรสอน 
๒. มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้พหุภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรือ
ภำษำจีน 
๓. มีบุคลิกภำพเหมำะสมและมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนตรงตำมองค์กรวิชำชีพ 
๒. ปรับระบบกำรสรรหำ กำรคัดเลือกนิสิตให้ได้คนดี คนเก่ง มำเป็นครู 
๓. พัฒนำกระบวนกำรผลิตในกำรบ่มเพำะอัตลักษณ์ของควำมเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑                
อย่ำงเข้มข้น 
๔. พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและรูปแบบกำรสอน                
ที่บูรณำกำรควำมรู้ กำรปฏิบัติ และกำรวิจัยเป็นฐำน 
๕. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำให้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
๖. ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในโรงเรียนสำธิต โรงเรียนต้นแบบ 

 ด้ำนที่ ๒ กำรผลิตบัณฑิตทำงดนตรี (มุ่งผลิตบัณฑิตทำงที่มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
ทำงด้ำนดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก) 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพดนตรี 
คุณลักษณะควำมเป็นเลิศของบัณฑิต 
๑. มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ทำงดนตรี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และสำมำรถน ำไปประกอบ
อำชีพทำงด้ำนดนตรีได้ 
๒. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนดนตรีร่วมกับศิลปินหรือองค์กำรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับ 
๓. มีทักษะในกำรน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ในระดับชำติและนำนำชำติ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL)    
๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิตและตลำดแรงงำนทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ทำงดนตรีให้ได้รับกำรเผยแพร่
และได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
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๕. จัดให้มีรำยวิชำที่สอนโดยอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ โดยใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน
และในกำรสื่อสำร 

 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ (มุ่งผลิตบัณฑิตทำงที่มีควำม
เขม้แข็งทำงวิชำกำรทำงด้ำนกำรแพทย์แผนไทย เทคนิคกำรแพทย์ สำธำรณสุขศำสตร์  และอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัย) 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
คุณลักษณะควำมเป็นเลิศของบัณฑิต 
๑. มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์หลัก 
๒. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๓. บัณฑิตสำมำรถไปประกอบอำชีพในสถำนประกอบกำรที่เป็นที่ยอมรับในวิชำนั้น ๆ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำหลักสูตรตรงตำมมำตรฐำนองค์กำรวิชำชีพ 
๒. พัฒนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตลอดจนห้องปฏิบัติกำรให้มี
คุณภำพ 
๓. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้นให้ใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย เช่น Work 
Integrated Learning : WIL  
๔. สร้ำงระบบกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำอังกฤษ ด้วยสื่อกำรสอนทุกประเภท 
๕. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำรอย่ำง
หลำกหลำยที่เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 ด้ำนที่ ๔ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตทำงอุตสำหกรรมบริกำร  (มุ่งผลิตบัณฑิตทำงที่มีควำม
เขม้แข็งทำงวิชำกำรทำงด้ำนบัญชี ธุรกิจบันเทิง กำรท่องเที่ยว และคหกรรมศำสตร์) 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
คุณลักษณะควำมเป็นเลิศของบัณฑิต 
๑. มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์หลักและสำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงน้อย ๒ ภำษำ 
๒. มีประสบกำรณ์ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
๓. มีวุฒิบัตรด้ำนทักษะวิชำชีพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร 
๒. สร้ำงระบบกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจำกองค์กรวิชำชีพที่ตรงสำขำ 
๓. สนับสนุนและส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวด แข่งขัน จำกหน่วยงำนและองค์กร
ต่ำงๆ เพื่อเพ่ิมศักยภำพบัณฑิต 
๔. สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรทั้งในและต่ำงประเทศ           
ด้วยระบบที่สอดคล้องกับระบบที่ทันสมัย เช่น Video Conference และระบบ E-Learning 
๕. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำร                
อย่ำงหลำกหลำยทั้งในและต่ำงประเทศท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
๖.  
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 แผนกลยุทธ์ที่ ๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ ๒ กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตร ระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน และ
พัฒนำบัณฑิตใหมี้คุณภำพ 
 ด้ำนที่ ๑ พัฒนำหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนทำงวิชำกำร 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยมีหลักสูตรกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้ำงและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้มีควำมทันสมัยมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ระดับอุดมศึกษำสอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ตลำดแรงงำน และบริบททำงสังคม 
ทั้งในและตำ่งประเทศ 
๒. กำรส่งเสริมกำรเร่งรัดพัฒนำหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรบูรณำกำรศำสตร์บนฐำน                       
ควำมเชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและแนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
๔. สนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร อย่ำงน้อย ๒ ช่องทำง ให้เป็นที่น่ำสนใจและเป็นที่
รู้จักของผู้เรียน 
๕. พัฒนำหลักสูตรในลักษณะเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

 ด้ำนที่ ๒ พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน และทักษะกำรเรียนรู้ 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพได้
มำตรฐำนสำกล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท
กำรศึกษำให้ทันสมัย สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำร 
๒. สร้ำงระบบกำรเรียนกำรสอน ที่เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเรียนรู้ 
๓. ส่งเสริมให้มีทรัพยำกรและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ 
๔. ส่งเสริมกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียน
สำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง 
๕. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรศึกษำและสื่อออนไลน์ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเหมำะสม 

 ด้ำนที่ ๓ กำรพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์ ๑. บัณฑิตมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   
 ๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย “มีจิตสำธำรณะ ทักษะ
สื่อสำรดี และมีควำมเป็นไทย” 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ำมำปรับปรุงหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
๒. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตร/บริหำรหลักสูตรท ำหน้ำที่ควบคุมก ำกับกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
๓. สนับสนุนกำรผลิตผลงำนที่มีคุณภำพของนักศึกษำรวมทั้งส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำรและกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน 
๔. ก ำหนดนโยบำยให้ทุกรำยวิชำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิชำศึกษำทั่วไปให้จัดกำรเรียนกำรสอนที่
มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
๕. สร้ำงกระบวนกำรบ่มเพำะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตำมคุณลักษณะที่ก ำหนด 
๖. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งภำยนอกและภำยใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัต
ลักษณ์เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๓  ด้ำนกำรวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ กำรเสริมสร้ำงศกัยภำพดำ้นงำนวิจัย สรำ้งองคค์วำมรู้ นวัตกรรม และงำนสรำ้งสรรค์ 
 ด้ำนที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพ  
เป้ำประสงค์  
๑. อำจำรย์และบุคลำกรมีศักยภำพด้ำนกำรวิจัยที่สูงขึ้น 
๒. มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอก 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยให้แก่อำจำรย์และบุคลำกรในกำรผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
๓. สนับสนุนและเชื่อมโยงกำรสร้ำงเครือข่ำยกับภำครัฐและเอกชนที่จะเป็นแหล่งทุนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ให้แก่อำจำรย์/นักวิจัย/บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
๔. พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัย และกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์กับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 

 ด้ำนที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย  
เป้ำประสงค์ องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยได้รับกำรบริหำรจัดกำรและเผยแพร่ด้วยระบบสำรสนเทศ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเผยแพร่งำนวิจัย 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยทั้ งในระดับชำติและนำนำชำติอย่ำง
เหมำะสมและต่อเนื่อง 
๓. พัฒนำเวทีของกำรวิจัยและเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือเผยแพร่ผลงำนวิจัยระดับชำติและ
นำนำชำติ 
๔. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในระดับชำติและนำนำชำติ 
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 ด้ำนที่ ๓ พัฒนำงำนวิจัยสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
เป้ำประสงค์  
๑. องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยน ำไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น สังคม 
ประเทศชำติ หรือนำนำชำติ 
๒. ระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรมจำกกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำกระบวนกำรในกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
สังคม ประเทศชำติ หรือนำนำชำติในเชิงนโยบำย  เชิงพำณิชย์ หรือเชิงสำธำรณะ 
๒. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรมจำกกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์
๓. สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำในรูปแบบต่ำงๆ และสู่กำรน ำไปใช้               
ประโยชน์จริง 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๔ กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
 ด้ำนที่ ๑ กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมองค์ควำมรู้พร้อมให้บริกำรวิชำกำร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 
๒. พัฒนำองค์ควำมรู้ที่ให้บริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นใน
รูปแบบกำรบริกำรแบบให้เปล่ำ และกำรน ำมำซึ่งรำยได้ 

 ด้ำนที่ ๒ กำรสร้ำงประโยชน์จำกควำมร่วมมือของกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตของชุมชน 
เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้ำหมำยได้รับกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึง 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชนเครือข่ำย และสถำนประกอบกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 

 ด้ำนที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำรตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  
เป้ำประสงค์  พัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำร 
ตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนดนตรี                          
ด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร และด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
๒. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยระบบ Teacher – Coaching  Research Based 
Learning Stem Education              



๑๐ 
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๓. พัฒนำบุคลำกรในชุมชน ท้องถิ่น สถำนประกอบกำร ให้มีทักษะปฏิบัติสู่มืออำชีพด้ำน
อุตสำหกรรมบริกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และด้ำนดนตรี 
๔. อบรมผู้สูงอำยุในกำรป้องกันดูแลสุขภำพและกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพตำมควำมถนัดและควำม
สนใจ 

 ด้ำนที่ ๔ กำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย  
 เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้ำหมำยที่ให้บริกำรได้มีแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร
ตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย อันได้แก่ ควำมเป็นเลิศด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ด้ำนกำรผลิตครู ด้ำนดนตรี ด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร และด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมควำมรู้ในประเด็นต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม 
๒. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ “กรุงธนบุรีศึกษำ” ให้ครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรควำมขัดแย้งในสังคม 
กำรพัฒนำกำรเมือง มำนุษยวิทยำ ภูมิภำคศึกษำ ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. ให้บริกำรวิชำกำรในรูปแบบของกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
ผ่ำนเว็บไซต์ และกำรจัดนิทรรศกำร ควำมรู้ กำรแสดง ละคร ดนตรี และศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๕ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๕ กำรอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 
 ด้ำนที่ ๑ มุ่งพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงย่ังยืน 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมในย่ำนฝั่งธนบุรี 
และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อน ำศิลปวัฒนธรรมสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมในย่ำนฝั่งธนบุรี  
๒. พัฒนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน 
และท้องถิน่ 
๓. มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์ บุคลำกร และนิสิตสร้ำงผลงำนวิจัยทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๕. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

 ด้ำนที่ ๒ เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ด้วยทุนทำงวัฒนธรรม    
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงวัฒนธรรม 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจด้วยทุนทำงวัฒนธรรม  
๒. สนับสนุนกำรท่องเที่ยวทำงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดรำยได้แก่ชุมชน  
๓. สนับสนุนกำรให้บริกำรและส่งเสริมอุตสำหกรรมทำงวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
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 ด้ำนที่ ๓ สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยจัดท ำโครงกำร อันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. บูรณำกำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
๒. ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม อันเนื่องมำจำกแนว
พระรำชด ำริ 

 แผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ ๖ บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 ด้ำนที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำลตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง 
๒. พัฒนำบุคลำกรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนและเน้นกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 
๓. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๔. พัฒนำระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่อำจำรย์และบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง 
๕. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรโดยเน้นกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
๖. พัฒนำมำตรฐำนแผนงำน กำรเงิน และงบประมำณเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำโดยเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง 
๗. พัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์และบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน 
๘. ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้บุคลำกรเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๙. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของมหำวิทยำลัย และ
ด ำเนินกำร 

 ด้ำนที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพทำงวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
เป้ำประสงค์   
๑. อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
๒. มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและมีศักยภำพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. วำงแผนกรอบอัตรำก ำลังของบุคลำกรทุกสำยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 
๒. พัฒนำระบบและกลไกกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๓. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรได้ใช้ศักยภำพ
ควำมสนใจ และควำมเชี่ยวชำญอย่ำงเต็มที่ 
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๔. จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
๕. กำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณภำพ กำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
๖. พัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรให้มีคุณวุฒิและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกหลักสูตร 
๗. พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีควำมเชี่ยวชำญในงำนที่ปฏิบัติและเพ่ือควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career-Path) 

 ด้ำนที่ ๓ พัฒนำและส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรองค์กร
อย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์  มหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือ
กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมร่วมมือด้ำน
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๒. พัฒนำกำรสื่อสำรโดยเน้นกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

 ด้ำนที่ ๔ สนับสนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสภำพแวดล้อมสร้ำงสุนทรียภำพและบริกำรที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้แก่นิสิตและบุคลำกร 
เป้ำประสงค์    
๑. มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ท่ีเหมำะสม 
๒. นิสิต บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. บริหำรจัดกำรพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำปลอดภัยเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 
๒. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยให้สวยงำมมีอัตลักษณ์และเอ้ือต่อกำรสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ 

 ด้ำนที่ ๕ สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภำพกำรศึกษำสู่มหำวิทยำลัย
คุณภำพ ได้มำตรฐำนสำกล  
เป้ำประสงค์ มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรคุณภำพท่ีได้มำตรฐำนสำกล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. กำรสร้ำงและพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ มำใช้ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
คุณภำพ 

 ด้ำนที่ ๖ กำรบริหำรควำมต่อเนื่องเพื่อกำรจัดตั้งหน่วยงำน สนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์  มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
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หน่วยงำนที่ ๑  โรงเรียนสำธิต 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำและพัฒนำหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร IEP (Intensive 
English Program) ในระดับประถมศึกษำ หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษำ 
๒. พัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนเป็น             
คนดี คนเก่ง และเป็นสุข 
๓. พัฒนำโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และเป็นห้องปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำ
ของคณะครุศำสตร์และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
หน่วยงำนที่ ๒  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำหลักสูตรที่มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
๒. พัฒนำสภำพแวดล้อม อำคำร สถำนที่ และสิ่งเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก 
จัดตั้งหน่วยงำนในระดับคณะและหน่วยงำนสนับสนุนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดตั้ง
วิทยำเขต 
หน่วยงำนที่ ๓ ศูนย์ภำษำ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำหน่วยงำนด้ำนภำษำให้เป็นศูนย์ภำษำ ซึ่งเป็นส่วนงำนภำยในของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนที่ได้มำตรฐำน 
๒. จัดหำวัสดุครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรสอนทักษะภำษำท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๓. จัดหำผู้เชี่ยวชำญและบุคลำกรทำงด้ำนภำษำให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
๔. พัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ผ่ำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
หน่วยงำนที่ ๔ หน่วยงำนบริหำรรำยได้/ผลประโยชน์มหำวิทยำลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนำหน่วยงำนด้ำนบริหำรรำยได้/ผลประโยชน์มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นส่วนงำนภำยในของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีที่ได้มำตรฐำน 
๒. จัดหำผู้เชี่ยวชำญและบุคลำกรทำงด้ำนบริหำรรำยได้/ผลประโยชน์มหำวิทยำลัย 
๓. พัฒนำกฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้ำนบริหำรรำยได้/ผลประโยชน์
มหำวิทยำลัย 
๔. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก  
๕. ประสำนควำมร่วมมือในด้ำนกิจกรรมกำรหำรำยได้จำกกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
และศิษย์เก่ำ 
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บทที่ ๓ 
กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบันของ 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 
๑. กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำพกำรณ์ภำยใน 

๑.๑ จุดแข็ง  (Strengths) 
(๑) มีบุคลำกร ทั้งผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท ำให้สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
(๒) มีกำรกระจำยอ ำนำจ เพ่ือท ำให้เกิดควำมคล่องตัวในด้ำนกำรบริหำร จัดกำร ภำยใน

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
(๓) มีกระบวนกำรท ำงำนที่เน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และมีกำรวำงแผนกำร

ปฏิบัติงำน 
(๔) เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนและส่งเสริมวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศและภำษำใน

กลุ่มประเทศอำเซียนแก่นิสิต นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและให้บริกำรวิชำกำรแก่
ประชำชนทั่วไป ที่มีประสิทธิภำพ ชี้ให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนและแนวทำงในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

(๕) น ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ด้วยระบบบริหำร มำประยุกต์ใช้ 
จึงท ำให้มีระบบกำรด ำเนินงำนที่เข้มแข็ง 

๑.๒ จุดอ่อน  (Weaknesses) 
(๑) ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำจะต้องได้รับกำรพัฒนำ

เพ่ิมข้ึน 
(๒) ทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ ยังไม่เพียงพอ ทั้งด้ำนบุคลำกร

ต่ำงประเทศท่ีใช้อบรมกลุ่มประเทศอำเซียนและงบประมำณ จึงมีปัญหำในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 

๒. กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำพกำรณ์ภำยนอก 
๒.๑ โอกำส  (Opportunities) 
(๑) กำรปฏิรูประบบรำชกำร ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
(๒) รัฐบำลส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร (KM) และก ำหนดเป็นตัวชี้วัดใน

กระบวนกำรพัฒนำ 
(๓) มีอิสระในกำรท ำงำน 
(๔) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลและสร้ำง

ชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย 
 
๒.๒ อุปสรรค  (Threats) 
(๑) ทิศทำงกำรพัฒนำก ำลังคนและควำมต้องกำรก ำลังคนที่มีคุณภำพด้ำนภำษำในกลุ่ม

ของประเทศอำเซียนเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน ซึ่งเรำต้องพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำม
ต้องกำรของประเทศได้ 



๑๕ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

(๒) กฎ ระเบียบ กำรบริหำรงำนรูปแบบใหม่ ท ำให้ภำระงำนเพ่ิมขึ้น และต้องปรับตัวให้
เท่ำทันอยูเ่สมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

บทที่ ๔ 
กลยุทธ์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน เป็นหน่วยงำนที่มุ่งส่งเสริมควำมรู้ด้ำนภำษำ
และวัฒนธรรมโดยเน้นเรื่องของกำรสื่อสำร และเป็นเลิศในด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือในแขนง
ต่ำงๆในลักษณะสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน องค์กรและสถำนศึกษำ ทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศภำยใต้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร
วิชำกำร กำรวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 

๒. พันธกิจ (Mission) 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มีพันธกิจในกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนภำษำ

และวัฒนธรรมและประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

๓. วัตถุประสงค ์(Goals) 
(๑) เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กรและหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศ

และต่ำงประเทศในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงสังคมวิชำกำร กำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของมหำวิทยำลัยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 

(๒) เพ่ือให้บริกำรและเผยแพร่ด้ำนภำษำเพ่ือนบ้ำนและวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้ำนแก่
ชุมชนและสังคม 

(๓) เพ่ือให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรวิชำชีพและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ แก่
คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตและนักศึกษำ 

(๔) เพ่ือให้กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตและนักศึกษำ 
ที่จะต้องเดินทำงไปต่ำงประเทศ 

(๕) เพ่ือด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนคณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตและนักศึกษำในกำรเรียนรู้ภำษำ
และวัฒนธรรมกับต่ำงประเทศ 

 
๔. กลยุทธ์ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒        
(ฉบับปรับปรุง) 

กลยุทธ์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้    
แผนกลยุทธ์ที่ ๑  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 
แผนกลยุทธ์ที่ ๒  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
แผนกลยุทธ์ที่ ๓  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 

โดยแต่ละกลยุทธ์มีด้ำน เป้ำประสงค์ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 



๑๗ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

แผนกลยุทธ์ที่ ๑  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที ่๑  กำรสนับสนุน ส่งเสริม ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำบัณฑิต 
ให้มีคุณภำพ 

ด้ำนที่ ๑ พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน และทักษะกำรเรียนรู้ 
เป้ำประสงค์ มีกำรจัดกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมให้มีทรัพยำกรและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

นิสิ ตที่ สอบแบบทดสอบ
มำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือ
ภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ผ่ำน
ต ำ ม เ กณ ฑ์ ม ำ ต ร ฐ ำ น ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด* 

ร้อยละ NA ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และ
เครือข่ำย
อำเซียน 
 

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
 

ด้ำนที่ ๒ พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตำมอัตลักษณ์ของ 
มหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย “ทักษะสื่อสำรดี”   
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนทักษะภำษำและทักษะสื่อสำร 
ให้กับนิสิต 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. นิสิตมีส่วนร่วมในกำรใช้
ทักษะสื่อสำรภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศในกิจกรรม/
โครงกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒ น ำทั ก ษ ะสื่ อ ส ำ ร ข อ ง
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ภำยนอก ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

ร้อยละ  NA 
 

≥๕๐ ≥๖๐ ≥๗๐ ≥๘๐ ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และ
เครือข่ำย
อำเซียน 
 

๒. นิสิตที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์
ม ำ ต ร ฐ ำ น ที่ ก ำ ห น ด
มหำวิทยำลัยก ำหนด* 

ร้อยละ NA ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐  

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 



๑๘ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

แผนกลยุทธ์ที่ ๒  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒  กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

ด้ำนที่ ๑  กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้ำหมำยได้รับกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึง  
แนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ 

ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

ร้อยละ NA ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และ
เครือข่ำย
อำเซียน 

 
แผนกลยุทธ์ที่ ๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 

กลยุทธ์ที ่๓ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด้วยหลักธรรมำภิบำล    
ด้ำนที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน   
เป้ำประสงค์ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีกำรบริหำรจัดกำรตำม 
หลักธรรมำภิบำล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนและเน้นกำร 
บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริกำร 

ระดับ NA ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และ
เครือข่ำย
อำเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ด้ำนที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน   
เป้ำประสงค์ อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมสำมำรถและมีศักยภำพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของ 
อำจำรย์และบุคลำกร 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ควำมพึ งพอใจของกำร
พั ฒ น ำ อ ำ จ ำ ร ย์ แ ล ะ
บุคลำกร 

ร้อยละ ๘๖ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และ
เครือข่ำย
อำเซียน 

ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรควำมต่อเนื่องเพื่อกำรจัดตั้งหน่วยงำน สนับสนุนพันธกิจของ 
มหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์ มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
๑. พัฒนำหน่วยงำนด้ำนภำษำให้เป็นศูนย์ภำษำ ซึ่งเป็นส่วนงำนภำยในของส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนที่ได้มำตรฐำน 
๒. จัดหำวัสดุครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรสอนทักษะภำษำท่ีเอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 
๓. จัดหำผู้เชี่ยวชำญและบุคลำกรทำงด้ำนภำษำให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
๔. พัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ผ่ำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้ง
ศูนย์ภำษำเป็นหน่วยงำน
ย่ อ ย ข อ ง ส ำ นั ก วิ เ ท ศ
สั มพั น ธ์ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ ำ ย
อำเซียน 

ระดับ NA ๔ ๕ ๕ ๕ 
 
 

ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และ
เครือข่ำย
อำเซียน 

 
 
 

 
 
 

 



๒๐ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ภำคผนวก 
รำยละเอียดตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 

ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
(ฉบับปรับปรุง) ได้มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของ
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ของส ำนัก ในกำรพิจำรณำจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกำส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ท ำให้ได้ข้อมูลส ำคัญสู่กำรก ำหนดนโยบำยของส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย โดยแต่ละกลยุทธ์ได้ก ำหนดรำยละเอียดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้เพ่ือกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดที่ก ำหนดมีกำรพัฒนำมำจำกตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส ำหรับรำยละเอียดตัวชี้วัดมีดังนี้  
แผนกลยุทธ์ที่ ๑  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ ๑  กำรสนับสนุน ส่งเสริม ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำบัณฑิตให้มี
คุณภำพ 
ด้ำนที่ ๑ พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน และทักษะกำรเรียนรู้ 
เป้ำประสงค์ มีกำรจัดกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมให้มีทรัพยำกรและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะทำง
ภำษำอังกฤษ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

นิสิตที่สอบแบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศ
อื่นๆ ผ่ ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ร้อยละ NA ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐ 

 

 

 

 



๒๑ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

มีรำยละเอียดดังนี้ 
ตัวช้ีวัด   นิสิตที่สอบแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ผ่ำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
กำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงๆ ทั้งภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งภำษำประเทศเพ่ือนบ้ำน มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งกำร
สื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้น นิสิตและบัณฑิตครูจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะในกำรใช้ภำษำ โดยเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 

สูตรกำรค ำนวณ 

ร้อยละนสิิตทีส่อบแบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ 
ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

= 

จ ำนวนนิสิตที่เข้ำสอบแบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ 

ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
X ๑๐๐ 

จ ำนวนจ ำนวนนิสิตทีเ่ข้ำสอบแบบทดสอบ
มำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศ

อื่นๆ ทั้งหมด 

ด้ำนที่ ๒ พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย “ทักษะสื่อสำรดี”   
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนทักษะภำษำและทักษะสื่อสำรให้กับนิสิต 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. นิสิตมีส่วนร่วมในกำรใช้ทักษะสื่อสำร
ภำษำไทยและภำษำต่ำงประ เทศใน
กิจกรรม/โครงกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำทักษะสื่อสำรของมหำวิทยำลัย
และหน่วยงำนภำยนอก ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

ร้อยละ  NA 
 

≥๕๐ ≥๖๐ ≥๗๐ ≥๘๐ 

๒. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ 
ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด* 

ร้อยละ NA ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐ 

มีรำยละเอียดดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ๑  นิสิตมีส่วนร่วมในกำรใช้ทักษะสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกิจกรรม/ 
 โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะสื่อสำรของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน 
 ภำยนอก ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 



๒๒ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
มหำวิทยำลัยก ำหนดคุณลักษณะส ำคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสำธำรณะ ทักษะสื่อสำรดี 

และมีควำมเป็นไทย” หนึ่งในคุณลักษณะที่ส ำคัญดังกล่ำว คือ ทักษะสื่อสำรดี เป็นสิ่งส ำคัญที่
มหำวิทยำลัยจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้รับกำรพัฒนำทักษะสื่อสำร  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปิดโอกำสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ทักษะสื่อสำรของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒  นิสิตที่สอบแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ผ่ำนตำม 
 เกณฑ์มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
กำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงๆ ทั้งภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งภำษำประเทศเพ่ือนบ้ำน มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งกำร
สื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้น นิสิตและบัณฑิตครูจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะในกำรใช้ภำษำ โดยเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 

สูตรกำรค ำนวณ 

ร้อยละนสิิตทีส่อบแบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ 
ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

= 

จ ำนวนนิสิตที่เข้ำสอบแบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ 

ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
X ๑๐๐ 

จ ำนวนจ ำนวนนิสิตทีเ่ข้ำสอบแบบทดสอบ
มำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศ

อื่นๆ ทั้งหมด 

แผนกลยุทธ์ที่ ๒  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒  กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
ด้ำนที่ ๑  กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้ำหมำยได้รับกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึง  
แนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

 

 

X  ๑๐๐ 

ร้อยละนิสิตมีส่วนร่วมในกำรใช้
ทั ก ษ ะ สื่ อ ส ำ ร ภ ำ ษ ำ ไ ท ย แ ล ะ
ภำษำต่ำงประเทศในกิจกรรม/ 
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ทักษะสื่อสำร 

 
จ ำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 
จ ำนวนนิสิตทั้งหมดตำมเป้ำหมำยโครงกำร 

 

= 



๒๓ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

ร้อยละ NA ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ 

มีรำยละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด  ควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  

กำรให้บริกำรวิชำกำรต้องค ำนึงถึงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเพ่ือน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ใช้
แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจ โดยกำรประเมินจำกกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนในประเด็น ๓ ด้ำน 
ได้แก่ ๑) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ๒) ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร และ ๓) ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
  ค่ำเฉลี่ยที่ได้  =     

 
 
น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ  
 
แผนกลยุทธ์ที่ ๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 
กลยุทธ์ที ่๓ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด้วยหลักธรรมำภิบำล    
ด้ำนที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน   
เป้ำประสงค์ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนและเน้นกำรบริหำรงำนแบบมี
ส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ควำมส ำ เร็จของกำรพัฒนำ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
กำรให้บริกำรและควำมพึ ง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 

ระดับ NA ๕ ๕ ๕ ๕ 

มีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน 
 

จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 
 



๒๔ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ตัวช้ีวัดที่   ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกำรให้บริกำรและควำมพึงพอใจ              
ของผู้ใช้บริกำร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๓/๑ 

บัญญัติว่ำ “กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของภำครัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน” กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรจึงมีควำมส ำคัญและ
จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ 

ผู้รับบริกำรในที่นี้ หมำยถึง นิสิต บุคลำกร ผู้ปกครอง ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรง 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้รับบริกำร
จำกหน่วยงำนโดยตรง 

เกณฑ์มำตรฐำน  
๑. มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน                  
๒. มีกำรจัดสรรงบประมำณท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
๓. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  
๔. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำก

คะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

 
ด้ำนที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน   
เป้ำประสงค์ อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมสำมำรถและมีศักยภำพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของอำจำรย์และ
บุคลำกร 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ควำมพึงพอใจของกำรพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร 

ร้อยละ ๘๖ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ 

มีรำยละเอียดดังนี้ 



๒๕ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ตัวช้ีวัดที่   ควำมพึงพอใจของกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
ควำมพึงพอใจของกำรพัฒนำ หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจของอำจำรย์และ

บุคลำกรต่อกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน หรืออำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

สูตรกำรค ำนวณ 
 
  ค่ำเฉลี่ยที่ได้  =     

 
น ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) มำแปลงค่ำเป็นร้อยละ  

ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรควำมต่อเนื่องเพื่อกำรจัดตั้งหน่วยงำน สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์ มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน  

๑. พัฒนำหน่วยงำนด้ำนภำษำให้เป็นศูนย์ภำษำ ซึ่งเป็นส่วนงำนภำยในของส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนที่ได้มำตรฐำน 
๒. จัดหำวัสดุครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรสอนทักษะภำษำท่ีเอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 
๓. จัดหำผู้เชี่ยวชำญและบุคลำกรทำงด้ำนภำษำให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
๔. พัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ผ่ำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูล
พื้นฐำน 
(๒๕๕๘) 

เป้ำหมำย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งศูนย์
ภำษำเป็นหน่วยงำนย่อยของ
ส ำ นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เครือข่ำยอำเซียน 

ระดับ NA ๔ ๕ ๕ ๕ 
 
 

มีรำยละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด   ควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งศูนยภ์ำษำเป็นหน่วยงำนย่อยของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย 
อำเซียน 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด    
กำรจัดตั้งศูนย์ภำษำ หมำยถึง กระบวนกำรและแนวทำงในกำรจัดตั้งและจัดกระบวนกำร

บริหำรจัดกำรในหน่วยงำนเพ่ือพัฒนำหน่วยงำนด้ำนภำษำให้เป็นศูนย์ภำษำ ซึ่งเป็นส่วนงำนภำยใน

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน 
 

จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 
 



๒๖ 
 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนที่ได้มำตรฐำน โดยมีหน้ำที่พัฒนำทักษะด้ำนภำษำให้แก่
นิสิต อำจำรย์ บุคลำกร รวมทั้งพัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ  

เกณฑ์มำตรฐำน 
๑. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรจัดตั้งหน่วยงำนและจัดระบบกลไกของ

หน่วยงำน 
๒. มีกำรจัดตั้งหน่วยงำน และจัดท ำประกำศกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 
๓. มีกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำ/ส่งเสริมกำรสร้ำงทักษะด้ำนภำษำให้แก่

นิสิต อำจำรย์ 
๔. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๕. มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


