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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. ประวัติส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา”และ
“ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์” ซึ่งแยกออกจากกัน โดย “ศูนย์ภาษา” ท าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการ
ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาจัดให้มีห้ องปฏิบัติการทางภาษาไว้บริการและมีการอบรม
ภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลที่มีความสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และ “ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์” มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศหรือได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศระหว่างสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติ
อนุมัติให้จัดตั้ง “ส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา” โดยการรวมชื่อ ๒ หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษากับฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพ่ือท าหน้าที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษา ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือน
บ้านและภาษาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
และงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษาตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับ
นานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาและยุโรป และด้วยภาระหน้าที่ประกอบกับ
การที่นโยบายของรัฐบาลที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งหน่วยงานใหม่
เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา 
เป็น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
 

๒. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ าน

สมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานในอนาคต โดยการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลพ้ืนฐานรอบด้านอย่างเป็นระบบและจัดให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นไปตามทิศทางและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี ้
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แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

๑. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานของส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 

๓. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการบริหารงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๕. เพ่ือให้ผู้บริหารของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและของมหาวิทยาลัยใช้
ประโยชน์ส าหรับการก าหนดนโยบายและแผนงานให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
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บทที่ ๒ 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น

และมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็น
เลิศในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้าง
เครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และ
ชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ รอบด้าน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์และด้านในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ   

ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  มีดังนี้ 

 

๑. ปรัชญำ 
มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

๒. คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” 
 

๓. ปณิธำน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยม
ด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

๔. เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 

 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  

และมีความเป็นไทย 
 

๖. วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิต

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 
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๗. พันธกิจ 
๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของ

สาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิต

บัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

๘. ค่ำนิยมร่วม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดค่านิยมหลักเพ่ือความเป็น “บ้านแห่ง

ความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้ 

    ค่านิยมองค์กร  MORALITY 
  M   Moral   - คุณธรรมประจ าใจ 
  O   Orderliness  - วินัยประจ าตน 
  R    Responsibility  - เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 
  A    Adoration  - มอบใจให้องค์กร 
  L   Loveliness  - เอ้ืออาทรแบ่งปัน 
  I   Innovation  - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  T   Teamwork  - ร่วมใจพัฒนา 
  Y   Yield   - น าพาสู่ความส าเร็จ 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำท้องถิ่น 

เป้ำหมำย 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านการศึกษา (อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๔) 
๕. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ใช้พัฒนำ

ชุมชนท้องถิ่น 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่บริการและน าความรู้หรือประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน หรือการวิจัย 

๒. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น ในรูปแบบการบริการแบบเกิดรายได้ 

๓. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และศักยภาพเพ่ือผลิตสินค้าและบริการ 
โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

๔. การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาวะ และป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ที่เหมำะสมแก่ชุมชน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 



๖ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

๒. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็น
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการแนว

พระราชด าริให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว

พระราชด าริ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่น าทุนทางวัฒนธรรมมา
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวิจัย และนวัตกรรม 
เป้ำหมำย 

๑. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ 
ประการ 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตครูและพัฒนาครู 
 

 กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตและกระบวนกำรผลิต ด้วย School 
Integrated Learning และกระบวนกำรบ่มเพำะให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประกำร ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้ำนเมือง ๒) มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำมีอำชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหาร

จัดการหลักสูตร ท าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรและควบคุม ก ากับ ติดตามการ
ด า เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 

๒. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครูในแต่ละ
สาขาวิชา 

๓. มีกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์  สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๔. มีกระบวนการจัดหาแหล่งทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน การจัดสรรทุน การ
ติดตามผล และประเมินกระบวนการการด าเนินงาน 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำกระบวนกำรผลิตและบ่มเพำะนักศึกษำครูที่ได้มำตรฐำนวิชำชีพ และ
เป็นไปตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหาร

จัดการหลักสูตร ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ องค์กรวิชาชีพ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

๒. มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

 
 
 
 
 



๘ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพ่ือด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มี
ความเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ของส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบโครงการ กิจกรรม
ที่หลากหลาย 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพและมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้

นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นสุข 
๔. สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็น

ห้องปฏิบัติการทางการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 กลยุทธ์ที่ ๕ สร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่กำรศึกษำ ๔.๐ เพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. มีกระบวนการพัฒนาครูให้สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิต
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

เป้ำหมำย 
๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูร

ณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
๒. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน เพ่ือ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
๕. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้าน

สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๖. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสร้างองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพแก่ศิษย์เก่า

และมีเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

 กลยุทธ์ที่  ๑ ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรที่ มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน (มำตรฐำน) 
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูต รสองภาษา 

หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน (ด้ำนควำมเป็นเลิศ) 
๑. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์

ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้ำงศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
มืออำชีพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 



๑๐ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานลักษณะอ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

๕. จัดท าแผนบริหารจัดการด้านอาจารย์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงสรรค์ เผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพ และบูรณำกำรควำมร่วมมือ

ทำงกำรวิจัย นวัตกรรม หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และแนวทำง
กำรพัฒนำประเทศ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่

มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับ

คณะและมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพมีทักษะและเชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพและ
สอดคล้องตำมอัตลักษณ์บัณฑิตของมหำวิทยำลัย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุม

ก ากับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

๔. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียน
การสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามก าหนด 

๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้

นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามก าหนด 
๗. สร้างกระบวนการบ่มเพาะมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและ

อาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
๘. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๙. เสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 



๑๑ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
เป้ำหมำย 

๑. มหาวิทยาลั ย ได้ รั บการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้ านการ เป็ น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้ าง
ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถ ปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลำกรที่เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

ศักยภำพเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วม แข่งขัน 
ประกวดทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ในสายวิชาชีพ เ พ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
ความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำง

ประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. เพ่ือพัฒนาระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง/พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ด้ำนฐำนข้อมูลงบประมำณและบุคลำกรให้

มี Morality และมีธรรมำภิบำล เพื่อให้เป็น Smart University 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์กร 

๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่
มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยา
เขตพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวน



๑๒ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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สมุนไพร ศูนย์การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้  และศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  

๗. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการ
พัฒนาในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career path) 

๘. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

๙. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ 

๑๐. พัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างครอบคลุม 

๑๑. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อที่พร้อมต่อการเป็น Smart University 
๑๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการ 
๑๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้ำงสุนทรียภำพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพชวิีตที่ดี

ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและ
บุคลากร  

๒. พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา
และบุคลากร 

๓. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและส่งเสริมสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีให้เป็นศูนย์บริกำรวิชำกำรเต็มรูปแบบ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑. สร้าง พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพรชุมชน ด้านเกษตรกรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ สู่การบูรณาการ

ในการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓. พัฒนาการให้บริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
๔. สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ชุมชน และท้องถิ่น 
 

 



๑๓ 
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บทที่ ๓ 
กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบันของ 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 

๑. กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำพกำรณ์ภำยใน 
๑.๑ จุดแข็ง  (Strengths) 
(๑) มีบุคลากร ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(๒) มีการกระจายอ านาจ ซ่ึงท าให้เกิดความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการภายใน 
(๓) มีกระบวนการท างานที่เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม และมีการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
(๔) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและภาษาใน

กลุ่มประเทศอาเซียนแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
ทั่วไป ที่มีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นผลการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๕) มีการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ จึงท าให้มี
ระบบการด าเนินงานที่เข้มแข็ง 

๑.๒ จุดอ่อน  (Weaknesses) 
(๑) ขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนาจะต้องได้รับการพัฒนา

เพ่ิมข้ึน 
(๒) ทรัพยากรส าหรับการด าเนินการตามภารกิจยังไม่เพียงพอ ทั้งด้านบุคลากรที่ท าหน้าที่

อบรมภาษาต่างประเทศและงบประมาณ 
 

๒. กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำพกำรณ์ภำยนอก 
๒.๑ โอกำส  (Opportunities) 
(๑) การปฏิรูประบบราชการ ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
(๒) รัฐบาลส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) และก าหนดเป็นตัวชี้วัดใน

กระบวนการพัฒนา 
(๓) มีอิสระในการท างาน 
(๔) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้าง

ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
๒.๒ อุปสรรค  (Threats) 
(๑) ทิศทางการพัฒนาก าลังคนและความต้องการก าลังคนที่มีคุณภาพด้านภาษาในกลุ่ม

ของประเทศอาเซียนเป็นอย่างมาก ท าให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตรง
ตามความต้องการของประเทศ 

(๒) กฎ ระเบียบ การบริหารงานรูปแบบใหม่ ท าให้ภาระงานเพ่ิมขึ้น และต้องปรับตัวให้
เท่าทันอยู่เสมอ 



๑๔ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

บทที่ ๔ 
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษา

และวัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องของการสื่อสาร และเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนง
ต่างๆ ในลักษณะสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรและสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ
วิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
 

๒. พันธกิจ (Mission) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีพันธกิจในการบริหารงานวิชาการด้านภาษา

และวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

๓. วัตถุประสงค์ (Goals) 
(๑) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในด้านการศึกษา ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม การจัดตั้ง และด าเนินการศูนย์ทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

(๒) เพ่ือให้บริการด้านพิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานส าหรับชาวต่างประเทศ 

(๓) เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 

(๔) เพ่ือให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ในการสร้างความร่วมมือและประมวลข้อมูล
สารสนเทศ เผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

(๕) เพ่ือติดตาม และประเมินผล โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรร
ทุน และกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ 

(๖) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านภาษาให้แก่
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
และมีทักษะการสื่อสารที่ดี 

(๗) เพ่ือบริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยตนเอง 

(๘) เพ่ือบริการการทดสอบความรู้และมาตรฐานทางด้านภาษา 

๔. ค่ำนิยมองค์กร 
 I = Insight    มุ่งเน้นบริการงานพัฒนาทักษะ 
 A = Achievement เสริมสร้างความส าเร็จองค์กร 
 A = Actualization  เชี่ยวชาญงานต่างประเทศ 
 N = Network  ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย  



๑๕ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 
๕. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
 

เป้ำหมำย  
๑. พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย 
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ทักษะสื่อสารดี”   
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ คือ “ทักษะสื่อสารดี” 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละของอาจารย์ที่
เ ข้ า รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ≥ ๔๐ ≥ ๔๕ ≥ ๕๐ ส า นั ก วิ เ ท ศ
สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เ ค รื อ ข่ า ย
อาเซียน 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการสื่อสาร 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน  

๑. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ คือ “ทักษะสื่อสารดี” 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

 



๑๖ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ระดับความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

ระดับ ร้อยละ 
๓๓.๕๖ 

ร้อยละ 
๓๕.๕๗ 

≥ ระดับ ๕ ส า นั ก วิ เ ท ศ
สัมพันธ์และ
เ ค รื อ ข่ า ย
อาเซียน 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีส่วน
ร่ วมในการใช้ทักษะสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรม 
โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ สื่ อ ส า ร
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ≥ ๙๐ ≥ ๙๐ ส า นั ก วิ เ ท ศ
สัมพันธ์และ
เ ค รื อ ข่ า ย
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 
 
 
เป้ำหมำย มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาในสายวิชาชีพ เพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ
และหรือความเชี่ยวชาญใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ห รื อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

ร้อยละ ๙๐ ≥ ๙๐ ≥ ๙๐ ส า นั ก วิ เ ท ศ
สัมพันธ์และ
เ ค รื อ ข่ า ย
อาเซียน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 



๑๘ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
รำยละเอียดตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ของส านัก ในการพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ท าให้ได้ข้อมูลส าคัญสู่การก าหนดนโยบายของส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้
ก าหนดกลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้เพ่ือการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ก าหนดมีการพัฒนามาจากตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ส าหรับรายละเอียดตัวชี้วัดมีดังนี้  
 
 
 

 
 

เป้ำหมำย  
๑. พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย 
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ทักษะสื่อสารดี”   
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ คือ “ทักษะสื่อสารดี” 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
  สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพของคน
ไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลกเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้
ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ก าหนดให้อาจารย์
ประจ า ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า ท าให้มหาวิทยาลัย
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์
ที่รับเข้าใหม่เท่านั้น ยังหมายรวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งนโยบายดังกล่าว

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

 



๒๐ 
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นี้  สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ≥ ๔๐ ≥ ๔๕ ≥ ๕๐ 

 
สูตรกำรค ำนวณ        

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการสื่อสาร 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน  

๑. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ คือ “ทักษะสื่อสารดี” 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะและความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการท างานได้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

มาตรฐาน CEFR หมายความถึง มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทาง
ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages) ที่ใช้ส าหรับการเรียน
การสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษที่บอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 

รอ้ยละของอาจารย์ที่เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน

ทักษะภาษาอังกฤษ 
= 

จ านวนอาจารย์ทีเ่ข้ารับพัฒนาศักยภาพ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

 

X  ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  



๒๑ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

ระดับ ร้อยละ 
๓๓.๕๖ 

ร้อยละ 
๓๕.๕๗ 

≥ ระดับ ๕ 

 
สูตรกำรค ำนวณ        

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

X ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
(ระดับ B2 ขึ้นไป) โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 

ร้อยละ ๑๐ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 

ร้อยละ ๒๐ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 

ร้อยละ ๓๐ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 

ร้อยละ ๓๔ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒  ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะส าคัญของบัณฑิตไว้ดังนี้ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  
และมีความเป็นไทย” หนึ่งในคุณลักษณะที่ส าคัญดังกล่าว คือ ทักษะสื่อสารดี เป็นสิ่งส าคัญที่
มหาวิทยาลัยจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 



๒๒ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การใช้ทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ในกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ สื่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๐ 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในโครงการ กิจกรรมใช้ทักษะ
สื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 

= 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
ทักษะสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 

× ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาทัง้หมดตามเป้าหมาย 

โครงการ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
เป้ำหมำย มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาในสายวิชาชีพ เพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและหรือความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานและหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับการพัฒนาด้วย
การอบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาในสายวิชาชีพ เพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 



๒๓ 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ
และหรือความเชี่ยวชาญใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ห รื อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

ร้อยละ ๙๐ ≥ ๙๐ ≥ ๙๐ ส า นั ก วิ เ ท ศ
สัมพันธ์และ
เ ค รื อ ข่ า ย
อาเซียน 

สูตรกำรค ำนวณ 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและ

หรือความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานและหรือความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (Career Path) 

= 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

× ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

 



 

 


