
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบณัฑิตที่มีอัตลักษณโ์ดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ
เปา้หมาย :           1. ยกระดับความเปน็เลิศของมหาวิทยาลัยราชภฏั                 2. พัฒนอาจารย์                 3. คุณภาพบณัฑิต
แนวทางการด าเนินงาน :
1. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

2. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการบนฐานความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สังคม และการท างานในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

5. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

6. ส่งเสริมการผลิตส่ือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวทางการด าเนินงาน  (ด้านความเป็นเลิศ) :
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และ/หรือองค์กรวิชาชีพ

2. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพในระดับดีขึ้นไป

3. การจัดให้มีระบบสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามความเป็นเลิศของหลักสูตร

4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้ได้ทั้งความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน

5. พัฒนากระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละศาสตร์ของความเป็นเลิศ

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการและ หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส)
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ท้องถ่ินตัวชี้วัด :

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน...........................................

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอ

บ
งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

1.  ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน

ร้อยละ ≥60

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ร้อยละ 100

3.  จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ

หลักสูตร 1

4. จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

หลักสูตร 3

5.  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ส่ือดิจิตอล (Digital Based 
Education)

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น :
1.จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตาม อัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากข้อมูล
ฐานเดิมในแต่ละปี

หลักสูตร 2

2. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ ≥80

3. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ผลงาน ≥20

4. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน ≥5

ยุทธศาสตร์ที่ ....

เป้าหมาย..........

กลยุทธ์ที่ ..........

แนวทางการด าเนินงาน ..........

ตัวชี้วัดที่ ..........

1.โครงการ........

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวน



โครงการและ หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

1.......................

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1......................

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน บาท

1......................

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน บาท

1...................... เงินแผ่นดิน

เงินรายได้



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบณัฑิตที่มีอัตลักษณโ์ดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ
เปา้หมาย :           1. ยกระดับความเปน็เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 2. พัฒนาอาจารย์                 3. คุณภาพบณัฑิต
แนวทางการด าเนินงาน :
1. วางแผนกรอบอตัราก าลังของอาจารยใ์หเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2.  พฒันาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารยท์ี่มีสมรรถนะเฉพาะทางวชิาชีพใหเ้พยีงพอตามกรอบอตัราก าลัง

3. จดัท าแผนบริหารและพฒันาอาจารยใ์หม้ีสมรรถนะเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. ส่งเสริมและพฒันาคณาจารยใ์หม้ีคุณวฒิุปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวชิการใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

5. ส่งเสริมและพฒันาอาจารยใ์หม้ีสมิทธภิาพทางภาษาองักฤษใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าผลงานทางวชิาการ งานวจิยั นวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)

กลยทุธท์ี ่2  เสริมสร้างศักยภาพอาจารยใ์ห้
มคุีณภาพสู่ความเปน็มอือาชพี
ตวัชีว้ัด :

1. อาจารย ์ได้รับการส่งเสริมใหเ้ขา้อบรม
พฒันาทักษะภาษาองักฤษอยา่งน้อยปลีะสอง
คร้ัง

ร้อยละ ≥80

2. อาจารยไ์ด้รับการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม
ในวชิาชีพเฉพาะของตนอยา่งน้อยปลีะสองคร้ัง

ร้อยละ ≥80

3. ร้อยละของอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ ≥30

4. ร้อยละของอาจารยท์ี่มีคุณวฒิุระดับปริญญา
เอก

ร้อยละ ≥30

5.  ร้อยละของอาจารยท์ี่มีผลงานทางวชิาการ 
ผลงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพมิพเ์ผยแพร่

ร้อยละ ≥30

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความสามารถทางภาษาองักฤษใหก้บัอาจารย ์และนักศึกษาใหเ้ปน็ผู้มีทักษะส่ือสารดีตามอตัลักษณ์บณัฑิตของมหาวทิยาลัย

เปา้หมาย พฒันาทักษะความสามารถทางภาษาองักฤษใหก้บัอาจารยข์องมหาวทิยาลัย  

แผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือขา่ยอาเซียน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอ

บ
งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

กลยทุธท์ี่ 1 เสริมสร้างศักยภาพอาจารยใ์หม้ีความสามารถทางภาษาองักฤษ 

แนวทางการด าเนินงาน ส่งเสริมและพฒันาอาจารยใ์หม้ีความสามารถทางภาษาองักฤษ

ตัวชี้วดัที่ 1 อาจารยเ์ขา้รับการอบรมเพือ่พฒันาทักษะภาษาองักฤษอยา่งน้อยปลีะคร้ัง ร้อยละ ≥80

1. โครงการพัฒนาอาจารยใ์หม้ทีกัษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 600,000 600,000 3 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ความเขา้ใจในเนื้อหา
การอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบหลังการอบรม
สูงขึน้

ร้อยละ ≥60

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินแผ่นดิน 600,000 

(โครงการการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารยม์หาวิทยาลัยราชภฏับา้น
สมเดจ็เจ้าพระยา)



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบณัฑิตที่มีอัตลักษณโ์ดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ
เปา้หมาย :           1. ยกระดับความเปน็เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 2. พัฒนอาจารย์                 3. คุณภาพบณัฑิต
แนวทางการด าเนินงาน :
1. พฒันาศักยภาพด้านการวจิยัและงานสร้างสรรค์เพือ่สร้างองค์ความรู้ด้านการวจิยัที่มีคุณภาพสู่ความเปน็เลิศด้วยความร่วมมือระหวา่งคณะและสถาบนัวจิยัและพฒันา

2. แสวงหาความร่วมมือทางการวจิยัและพฒันาเครือขา่ยทางด้านการวจิยัทั้งในระดับคณะและมหาวทิยาลัย

โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)

กลยทุธท์ี ่3  สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์
ความรู้การวิจัยทีม่คุีณภาพสู่ความเปน็เลิศ 
และพัฒนาความร่วมมอืทางการวิจัอยา่ง
ตอ่เน่ือง
ตวัชีว้ัด :

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัที่
ได้รับทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบนัต่ออาจารยป์ระจ าและ
นักวจิยั

ร้อยละ 15

2. ร้อยละงานวจิยั งานสร้างสรรค์และ
นวตักรรมที่มีการเผยแพร่หรืออา้งองิ หรือ
น าไปใช้ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิน่ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวจิยั 
(ในปงีบประมาณยอ้นหลัง 1 ป)ี

ร้อยละ 75

3.  ร้อยละผลผลิตของอาจารยป์ระจ าและ
นักวจิยัที่ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการวจิยั
 (ค่าเฉล่ียของร้อยละผลผลิต )

ร้อยละผลผลิต
ต่ออาจารยท์ี่

ได้รับการพฒันา

23

แผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน...........................................

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอ

บ
งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

4.  จ านวนเวทีและเครือขา่ยความร่วมมือใน
การเผยแพร่ผลงานวจิยั การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และนวตักรรมทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

เครือขา่ย 9

5. จ านวนงานวจิยั นวตักรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
ท้องถิน่

ผลงาน 50

ยทุธศาสตร์ที่ ....

เปา้หมาย..........

กลยทุธท์ี่ ..........

แนวทางการด าเนินงาน ..........

ตัวชี้วดัที่ ..........

1.โครงการ........

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1.......................

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1......................

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1......................

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1...................... เงินแผ่นดิน

เงินรายได้



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบณัฑิตที่มีอัตลักษณโ์ดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ
เปา้หมาย :           1. ยกระดับความเปน็เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 2. พัฒนาอาจารย์                 3. คุณภาพบณัฑิต
แนวทางการด าเนินงาน :
1. สนับสนุนใหทุ้กหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต เพือ่น ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

2. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร /บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากบัการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ

3. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงาน

4. ก าหนดนโยบายใหทุ้กรายวชิาโดยเฉพาะอยา่งยิง่วชิาศึกษาทั่วไปใหจ้ดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใหน้ิสิตมีอตัลักษณ์เปน็ไปตามที่ก าหนด

5. สร้างกระบวนการบม่เพาะอตัลักษณ์ของบณัฑิตใหเ้ปน็ไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด

6. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมใหน้ิสิตมีอตัลักษณ์เปน็ไปตามที่ก าหนด

7. สร้างกระบวนการบม่เพาะบณัฑิตใหม้ีทักษะด้านการใช้ชีวติและอาชีพในยคุศตวรรษที่ ๒๑

โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)
กลยทุธท์ี ่4  พัฒนาบณัฑิตใหม้คุีณภาพมี
ทกัษะและเชีย่วชาญในการประกอบอาชพี
และสอดคล้องตามอัตลักษณบ์ณัฑิตของ
มหาวิทยาลัยตวัชีว้ัด :

1.  ความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิตต่อคุณภาพ
บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ

ร้อยละ ≥70

2.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
สร้างงานเองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปหีลัง
ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ ≥70

3.  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด

ร้อยละ 33

4. ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ
ตามอตัลักษณ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด

ร้อยละ ≥80

5.  ระดับพฤติกรรมการมีจติสาธารณะของ
นักศึกษา

ระดับ ≥3.51

แผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือขา่ยอาเซียน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอ

บ
งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

6.  ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้
ทักษะส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ในกจิกรรม โครงการที่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันา
ทักษะส่ือสาร ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

ร้อยละ ≥70

7. ระดับพฤติกรรมความเปน็ไทยของนักศึกษา ระดับ ≥3.51

8.   ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตด้านทักษะ
การใช้ชีวติและอาชีพในยคุศตวรรษที่ 21

ระดับ ≥3.51

9.   ร้อยละของบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่
ละป ีสามารถเปน็ผู้ประกอบการ และมีรายได้
เปน็ของตนเอง

ร้อยละ ≥20

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับความสามารถทางภาษาองักฤษใหก้บัอาจารย ์และนักศึกษาใหเ้ปน็ผู้มีทักษะส่ือสารดีตามอตัลักษณ์บณัฑิตของมหาวทิยาลัย

เปา้หมาย บณัฑิตมีคุณลักษณะเปน็ไปตามอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย คือ “ทักษะส่ือสารดี”  

กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาบณัฑิตใหม้ีความสามารถทางภาษาองักฤษ มีความสามารถด้านการส่ือสาร สอดคล้องตามอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

แนวทางการด าเนินงาน สร้างกระบวนการบม่เพาะอตัลักษณ์ของบณัฑิตใหเ้ปน็ไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด
ร้อยละ ≥33

ร้อยละ ≥70

1,187,800   1,187,800 2 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการสอบวดัสมิทธภิาพทาง
ภาษาองักฤษ (CEFR) ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับ B2 ขึน้ไป

ร้อยละ ≥33

1. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดบั
ภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)

    ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด

    ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในกจิกรรมโครงการที่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทักษะส่ือสาร ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินแผ่นดิน 1,187,800 

2. โครงการเตรียมความพร้อมทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม ่   741,600  741,600 4 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ความเขา้ใจ
ในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบ
หลังการอบรมสูงขึน้

ร้อยละ ≥60

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินแผ่นดิน 741,600 

3. โครงการอบรมทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทกัษะวิชาชพี
505,000  505,000 2 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ความเขา้ใจ
จากกจิกรรม โดยมีคะแนนการทดสอบหลัง
การเขา้ร่วมกจิกรรมสูงขึน้

ร้อยละ ≥60

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินแผ่นดิน 505,000 
565,600  565,600 2 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

3.1 โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp)

3.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนา
ระดบันานาชาติ



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ความเขา้ใจ
ในเนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบ
หลังการอบรมสูงขึน้

ร้อยละ ≥60

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินแผ่นดิน 565,600 

4. โครงการเพ่ิมประสบการณช์วีิตสร้างมติรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในตา่งประเทศ9,500,000 3 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเนื้อหากจิกรรมหรือหวัขอ้ที่จดัโครงการ

คะแนน ≥3.51

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพงึพอใจต่อการจดั
โครงการ

คะแนน ≥3.51

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการ คาดวา่จะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

คะแนน ≥3.51

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินรายได้ 9,500,000 

2,000,000   2,000,000 2 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเนื้อหากจิกรรมหรือหวัขอ้ที่จดัโครงการ

คะแนน ≥3.51

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพงึพอใจต่อการจดั
โครงการ

คะแนน ≥3.51

5. โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมอืดา้น
ภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ ครั้งที ่ 5



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 62 แผ่นดนิ รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ (บาท)

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการ คาดวา่จะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

คะแนน ≥3.51

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินแผ่นดิน 2,000,000 

6. โครงการ "The DIMA-BSRU K-Pop Camp" ครั้งที ่3 700,000 700,000 2 ส านักวเิทศฯ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเนื้อหากจิกรรมหรือหวัขอ้ที่จดัโครงการ

คะแนน ≥3.51

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพงึพอใจต่อการจดั
โครงการ

คะแนน ≥3.51

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการ คาดวา่จะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

คะแนน ≥3.51

ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน บาท

1. ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร เงินรายได้ 700,000 
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