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ค ำน ำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้หน่วยงานราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยน าการจัดท าแผนจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวนโยบาย
ของรัฐ และแผนยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงทิศทาง แนวทางในการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้การท างานบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

หลักกำรเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้หน่วยงานราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เพ่ือการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยน านโยบายรัฐบาลมาด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยตระหนักถึงความส าคัญ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยยึดหลักการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และเป็นไปภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 
 
 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนสามารถด าเนินงานสัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจ 
2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีความสอดคล้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักวิเทศ

สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 

ประชุมชี้แจง 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

คณะกรรมการด าเนินงานส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (มิถุนายน 63) 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดท า   
แผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564   

เสนอ 

แผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564 

ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

(มติ : กรกฎาคม 63) 

เสนอ 

แผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564   
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

(มติ : กรกฎาคม 63) 

เผยแพร่ 
 แผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564  
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ข้อมูลเบื้องต้นส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

  
ปรัชญำ 

สร้างความเป็นเลิศทางภาษา พัฒนาเครือข่ายให้กว้างไกล บริการประทับใจ น าพามหาวิทยาลัยสู่
สากล 

 
วิสัยทัศน์ 
                 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมเพ่ือก้าวสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานที่
มี คุณภาพและมีมาตรฐานทั้ งในด้านส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ การวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการ  เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร(Hub)ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศ 4 
ภาคีเครือข่าย เพ่ือก้าวสู่ความเป็นสากล  
   
พันธกิจ 

1. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
4. ยกระดับคุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน   
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือข่าย      

 
ค่ำนิยมองค์กร 
   ค่านิยมองค์กรของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีแนวคิดมาจากตัวอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน (Office of International Affairs and ASEAN Network) ซึ่งปรากฏเป็น
ค่านิยมองค์กร 4 ด้าน คือ 

1. มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาสู่สากล (Internationalization of Skill Development) 
2. เสริมสร้างความส าเร็จองค์กร (Achievement in Administration) 
3. เชี่ยวชาญงานต่างประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 
4. ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย (Network of Corporation) 

 
เป้ำหมำย 

  เป้าหมายของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีความสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร โดยยึดค่านิยมองค์กรเป็นหลักในการก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานหลักของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังนี้    

1. มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาสู่สากล (Internationalization of Skill Development) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีการพัฒนาวงจรคุณภาพส่งเสริมสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษองค์รวมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR        
ในระดับ B2 มากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2566 

2. ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย (Network of Corporation) 
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ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนด าเนินการเชิงรุกทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ิมเติมในกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียนบวก 5 และประเทศชาติตะวันตก พร้อมทั้งสานต่อความ
ร่วมมือเดิมเพ่ือขับเคล่ือนการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 

3. เชี่ยวชาญงานต่างประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้บริการงานต่างประเทศ เช่น การแปลเอกสาร  

การท างานด้านการจัดท าวารสาร การจัดเวทีการประชุมทางวิชาการนานาชาติ การฝึกอบรมด้าน
ภาษาต่างประเทศให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

4. เสริมสร้างความส าเร็จองค์กร (Achievement in Administration) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

มีแนวปฏิบัติที่ดแีละได้รับการชื่นชมจากองค์กรภายนอก 
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร (Hub )ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือข่าย 
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางด้าน วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมให้กับมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศภาคีเครือข่าย 
   

วัตถุประสงค์ 
1.  พัฒนาสมิทธิภาพและสามัตถิยะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้มี

สมรรถนะทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) 

2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันศึกษา องค์กรและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การอบรม การแลกเปล่ียน นักวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม การจัดตั้งและด าเนินการให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
ในภูมิภาคอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

3.  เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่จะเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ  

4.  เพ่ือให้บริการ อ านวยความสะดวกด้าน ข้อมูล พิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานส าหรับ
ชาวต่างชาติ  

5.  เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวก ให้ข้อมูลในการขอวีซ่าและการเปล่ียนวีซ่าส าหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ  

6.  เพ่ือให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือ และประมวลข้อมูลข่าว
สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน 

7. บริการให้ข้อมูลการขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ และจัดหาทุนแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ทุกระดับ 

8.  เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  และกิจกรรมความร่วมมือ 

ด้านต่างประเทศ ทั้งของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา   
9.  เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาด้วยตนเอง 
10.  เพ่ือให้บริการการทดสอบความรู้และมาตรฐานทางภาษา 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

 
  
 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิกำรบด ี

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรพิเศษ งำนวิชำกำรและกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ 

รองอธิกำรบดี 

คณะกรรมกำรประจ ำ 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย

อำเซียน 

คณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย

อำเซียน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรพิเศษ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคล่ือนส่งเสริมพัฒนำและ
ผลักดันมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน อำจำรย์และบุคลำกรในด้ำนทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ และมีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยสำยสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอำเซียนและประเทศ
ภำคีเครือข่ำย 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีกำรเปล่ียนแปลง และ
พิจำรณำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนภำยใต้ทิศทำงนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ในกำรพัฒนำส ำนัก ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย โดยเน้นกำรสร้ำงคุณภำพ
กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศและเครือข่ำยอำเซียน พร้อมทั้งขยำยเครือข่ำยไปยังประเทศในฝ่ังตะวันตก  
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับมำกขึ้น ภำยใต้ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในศตวรรษที่ 21  

ส ำหรับข้อมูลส ำคัญทั้ง ปรัชญำ เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่ำนิยมร่วม มี
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ปรัชญา 
สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงภำษำ พัฒนำเครือข่ำยให้กว้ำงไกล บริกำรประทับใจ น ำพำมหำวิทยำลัยสู่

สำกล 
         
2. เป้าหมาย 

เป้ำหมำยของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีควำมสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร โดยยึดค่ำนิยมองค์กรเป็นหลักในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนหลักของ
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ดังนี้    

1. มุ่งพัฒนำทักษะทำงภำษำสู่สำกล (Internationalization of Skill Development) 
2. ผสำนควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย (Network of Corporation) 
3. เชี่ยวชำญงำนต่ำงประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 
4. เสริมสร้ำงควำมส ำเร็จองค์กร (Achievement in Administration) 
5. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำร ( Information Hub of ASEAN and Partner Country)      

ในกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศภำคีเครือข่ำย 
 

3. วิสัยทัศน ์
มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรมเพ่ือก้ำวสู่

ควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำ  พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ  เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพและมีมำตรฐำนทั้งในด้ำนส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
และกำรบริกำร  เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรในกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศภำคีเครือข่ำย เพ่ือก้ำวสู่
ควำมเป็นสำกล 
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4. พันธกิจ 
 

1. มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 
2. พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศให้เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
4. ยกระดับคุณภำพของงำนบริกำรให้มีคุณภำพ มำตรฐำน   
5. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรในกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศภำคีเครือข่ำย      

 
  

5. วัตถุประสงค ์

 

1.  เพ่ือพัฒนำสมิทธิภำพและสำมัตถิยะภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรให้
มีสมรรถนะทำงภำษำอังกฤษเป็นไปตำมเกณฑ์ของกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) 

2.  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันศึกษำ องค์กรและหน่วยงำนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศทั้งในด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรอบรม กำรแลกเปล่ียน นักวิชำกำร คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรประชุมวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพทำง
ภำษำกำรแลกเปล่ียนทำงภำษำและวัฒนธรรม กำรจัดตั้งและด ำเนินกำรให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรใน
ภูมิภำคอำเซียนสู่ประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ  

3.  เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำที่จะเดินทำงไปยัง
ต่ำงประเทศ  

4.  เพ่ือให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวกด้ำน ข้อมูล พิธีกำร กำรรับรอง และกำรศึกษำดูงำน
ส ำหรับชำวต่ำงชำติ  

5.  เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก ให้ข้อมูลในกำรขอวีซ่ำและกำรเปล่ียนวีซ่ำส ำหรับ
นักศึกษำชำวต่ำงชำติ  

6.  เพ่ือให้บริกำรฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และประมวลข้อมูลข่ำว
สำรสนเทศ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหำวิทยำลัยสู่ประชำคมอำเซียน 

7. เพ่ือบริกำรให้ข้อมูลกำรขอทุนศึกษำต่อต่ำงประเทศ และจัดหำทุนแก่คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำทุกระดับ 

8.  เพ่ือติดตำมและประเมินผลโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  และกิจกรรมควำมร่วมมือ
ด้ำนต่ำงประเทศ ทั้งของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ   

9.  เพ่ือให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำด้วยตนเอง 
10. เพ่ือให้บริกำรกำรทดสอบควำมรู้และมำตรฐำนทำงภำษำ 
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ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 
 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้วิเครำะห์ข้อมูล

พื้นฐำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำนตำมภำรกิจของส ำนัก ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ระยะ 5 ปี       
(พ.ศ. 2564-2568) ประกอบด้วยทั้งหมด 3 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 

1. กำรบูรณำกำรพันธกิจเข้ำกับกำรพัฒนำภำษำและเครือข่ำยอำเซียนเพื่อยกระดับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน  

2. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพิ่มเติมในกลุ่มประเทศอำเซียน อำเซียนบวก 5 และ
ประเทศชำติตะวันตก พร้อมท้ังสำนต่อควำมร่วมมือเดิม เพื่อขับเคลื่อนกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนภำษำ 

3. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงำนท่ีเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำน วิชำกำร วิ จัย 
ศิลปวัฒนธรรม ให้กับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนเครือข่ำยในกลุ่มประเทศอำเซียน และประเทศ
ภำคีเครือข่ำย   

ผลสัมฤทธ์ิส าคัญ 

1. มีฐำนข้อมูลพื้นฐำนส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ในพื้นท่ีบริกำรและหน่วยงำน
เครือข่ำย 

2. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันศึกษำ องค์กรและหน่วยงำนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศท้ัง
ในด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรอบรม กำรแลกเปลี่ยน นักวิชำกำร คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย    

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเครือข่ำยไปสู่ควำมเป็นมือ
อำชีพและมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศเพื่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  

4. สร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกศิษย์เก่ำสัมพันธ์มีควำมเข้มแข็งท้ังทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  บูรณาการพันธกิจด้านภาษาและเครือข่ายอาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (BCG 

Model)    
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนำเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกับกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย
ท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  

2. สร้ำงขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนของผู้ประกอบกำร ท้ังภำครัฐและเอกชนท้ังในและ
ต่ำงประเทศ  

3. จัดกิจกรรมเครือข่ำยของ  นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ กิจกรรมค่ำยอำเซียน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ทักษะเฉพำะทำงของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน   
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4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิจัยของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร 
ร่วมกับมหำวิทยำลัย หน่วยงำน องค์กรเครือข่ำยท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

5. ประสำนงำน ให้ข้อมูลด้ำนงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย องค์กรเครือข่ำย รวมถึงกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

6. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสมัพันธร์่วมกับเครือข่ำย องค์กรภำยในและภำยนอกท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

7. ส่งเสริมสนับสนุนในกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ  หลักสูตร Re-skilling และ Upskilling  และ 
หลักสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย เพื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนท้ังในและต่ำงประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยทั้ง

ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชนที่ร่วมมือ
กับส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ชุ ม ช น ท้ อ ง ถ่ิ น  ด้ ำน
เศรษฐกิจและสังคม ใน
พื้นที่บริกำร 

จ ำนวนภำคี
เครือข่ำย 

 
 

N/A N/A ≥3 ≥3 ≥4 ≥4 ≥5 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

2 จ ำ น ว น ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิด
จำกกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินแบบก่อให้เกิด
รำยได้  (งบประมำณ
จำกหน่วยงำนภำยนอก) 

จ ำนวน 
หลักสูตร 

 N/A N/A ≥1  ≥1 2 2 2 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. สร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 

2. ผลักดันกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยชุมชนและ
ท้องถิ่น      

3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำของนักศึกษำชำวไทยและชำวต่ำงชำติ    
4. เร่งสร้ำง ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับ

ประเทศในเอเชียและยุโรปให้มำกขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 
5. จัดท ำวำรสำรภำษำอังกฤษและภำษำเอเชียศึกษำ (Journal of English and Asian Language 

Studies: JEALS) เพื่อก้ำวสู่ TCI ฐำน 2 ภำยในระยะเวลำ 3 ปี   
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6. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมทำงวิชำกำรนำนำชำติร่วมกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยท้ังใน
และต่ำงประเทศ (International Conference on English and Asian Language Studies: 
ICEALS) 

7. จัดท ำเว็ปไซด์เป็นภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน)เพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูลของเครือข่ำย
จำกต่ำงประเทศ เพ่ือก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์เครือข่ำยข้อมูลในภูมิภำค เพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูลของ
เครือข่ำยซึ่งกันและกัน    

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 จ ำนวนภำคี เครือข่ ำย

ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน สถำนประกอบกำร
เพื่อพัฒนำชุมชน ทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
เครือข่ำยที่

ลงนำมควำม
ร่วมมือ 

≥1 

 
3 ≥3 

 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

2 จ ำนวนโครงกำรที่ เกิด
จำกกำรร่วมมือกับภำคี
เครือข่ำยในกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
และท้องถ่ิน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
โครงกำร 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท้ังในและต่ำงประเทศ  

2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่ภำษำและวัฒนธรรมระดับชำติและนำนำชำติท้ังของนักศึกษำ 
คณำจำรย์ และบุคลำกรร่วมกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ  

3. ร่วมมือกับเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมท้ังในและต่ำงประเทศจัดโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีน ำทุนทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 จ ำนวนโครงกำร หรือ

กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
โครงกำร 

 ≥7 - ≥5 ≥5 ≥6 ≥6 ≥7 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

2 จ ำนวนผลงำนที่แสดง 
ถึ ง อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์  ที่
เผยแพร่ แลกเปลี่ยน

จ ำนวน
ผลงำน 

 ≥7 - ≥5 ≥5 ≥6 ≥6 ≥7 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
เ รี ย น รู้ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ำงประเทศ 

 
 

 
เพื่อให้ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด ำเนินกำรสอดคล้องตำมเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำร

พัฒนำทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อ
พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร จึงได้จัดท ำข้อมูลโครงกำรตำมพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ยุทธศำสตร์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 โครงการหลัก 

 โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะภำคีเครือข่ำย กำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นท่ี  
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะภำคีเครือข่ำย กำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นท่ี ระดับต ำบล 
 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจให้กับชุมชน พัฒนำวิสำหกิจชุมชน สถำนประกอบกำร       

และผู้ประกอบกำรใหม่ 
 โครงกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและงำนสร้ำงสรรค์สู่กำรยอมรับระดับชำติ 

และนำนำชำติ 
 โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนในระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง 
 โครงการรอง (โครงการ/กิจกรรมส าหรับการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก) 
 โครงกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำเอเชียศึกษำ 
 โครงกำรพัฒนำวำรสำรภำษำอังกฤษและภำษำเอเชีย 
 กิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและ

มหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมอบรมหลักสูตร Re-Skilling & Upskilling ภำษำต่ำงประเทศ ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กิจกรรมลำนวัฒนธรรมนำนำชำติ (International Cultural Arcade) 
 
 
 
 
 
 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
ด้านภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 

1. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภำพทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศท่ีได้มำตรฐำนสำกล 

2. บัณฑิตมีคุณภำพด้ำนทักษะทำงภำษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะพร้อมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. อำจำรย์มีสมรรถนะด้ำนภำษำต่ำงประเทศระดับมืออำชีพเป็นท่ียอมรับในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

ผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญ 

1. สมิทธิภำพและสำมัตถิยะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร  เป็นไปตำมเกณฑ์
ของกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) 

2. นักศึกษำมีผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ CEFR ในระดับ B2 มำกกว่ำร้อยละ 
50 ภำยในปี พ.ศ. 2566   

3. อำจำรย์และบุ คลำกรมี ควำมสำมำรถด้ ำน ทักษะภำษำอังกฤษ  ทักษะกำรสื่ อสำร
ภำษำต่ำงประเทศท่ีได้รับกำรยอมรับตำมำตรฐำนสำกล มีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งวิชำกำร  

4. อำจำรย์มีผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ ได้รับกำรเผยแพร่  
เป็นท่ียอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำพื้นท่ี  
หรือยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชน  

5. นักศึกษำ อำจำรย์  และบุคลำกรมีทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศในระดับท่ีสำมำรถปฏิบัติกำรได้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่ อพัฒนาผู้ เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน 
(Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 
1. ประสำนควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในเครือข่ำยเพื่อพัฒนำหลักสูตรควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำ

ทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ 
2. หลักสูตรควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันในต่ำงประเทศ หลักสูตรนำนำชำติ หรือหลักสูตรสอง

ปริญญำ (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม
ในศตวรรษท่ี 21 สู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

3. สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศระดับสำขำ ระดับ
คณะ เพื่อสอดรับกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมสนับสนุนด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำนำนำชำติร่วมกับคณะต่ำง ๆ 

4. ผลักดันให้น ำเอำควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR บรรจุในรำยวิชำกำรศึกษำท่ัวไปและกำร
สร้ำงข้อสอบมำตรฐำน CEFR   

5. ด ำเนินโครงกำรเรียนร่วมในต่ำงประเทศท้ังในระยะสั้น และระยะยำว   
6. ส่งเสริมสนับสนุนในกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ  หลักสูตร Re-skilling และ Upskilling  และ 

หลักสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย เพื่อรองรับนักศึกษำต่ำงชำติ   
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7. จัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) แบบหมุนเวียนในหัวข้อต่ำง ๆ ทำงด้ำนภำษำ
ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเข้ำมำพัฒนำตนเอง   

8. ผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรเตรียมสอบวัดประสิทธิภำพภำษำอังกฤษ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี

ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ 
ภำคอุตสำหกรรม ภำค
ธุรกิจ ทั้งภำยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

2 จ ำนวนหลักสูตรควำม
ร่วมมือในรูปแบบพหุ
วิทยำกำร สหวิทยำกำร
ห ลั ก สู ต ร ใน รูป แบ บ
ควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันในต่ำงประเทศ 
ห ลั ก สู ต รน ำน ำชำ ติ 
หลักสูตรสหกิจศึกษำ 
ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ส อ ง
ปริญญำ (Dual Degree) 
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ก ำร
พั ฒนำท้ องถ่ิ น สั งคม 
และสำกลในศตวรรษที่ 
21 

จ ำนวน
หลักสูตร 

N/A ≥2 ≥3 ≥3 ≥4 ≥4 ≥5 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน 
(โครงกำรจัดต้ัง
วิทยำลัยนำนำชำติ) 

3 จ ำนวนหลักสูตรควำม
ร่ วมมื อ  (Re-Skilling / 
Upskilling) เพื่ อพัฒนำ
ทั กษ ะก ำลั งคน ขอ ง
ประเทศและนักศึกษำ
นำนำชำติ สู่กำรมีงำนท ำ
และเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรท ำงำนใน
อนำคต  

จ ำนวน
หลักสูตร 

N/A ≥1 ≥1 ≥1 ≥2 ≥2 ≥2 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน 
(โครงกำรจัดต้ัง
วิทยำลัยนำนำชำติ) 

 

 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  
   (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒ นำสมิทธิภำพ  (Proficiency) และสำมั ตถิยะ  (Competency) ภำษำอังกฤษ ให้ กับ 
คณำจำรย์และบุคลำกรให้มีสมรรถนะ (Performance) ทำงภำษำอังกฤษเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR)  

2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำท่ี 3 อำทิ ภำษำจีน ภำษำเกำหลี ภำษำญี่ปุ่นอย่ำงเป็น
รูปธรรมให้แก่คณำจำรย์ บุคลำกร    
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3. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำโดยผู้เช่ียวชำญด้ำนภำษำท้ังในและต่ำงประเทศมำ
ให้ควำมรู้ด้ำนภำษำแก่นักเรียน คณำจำรย์ และบุคลำกร เพื่อสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้
ด้ำนภำษำ และเป็นศูนย์กลำงวิชำกำรด้ำนภำษำแก่บุคคลทุกระดับ  

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 ร้อยละของอำจำรย์ที่

เ ข้ ำ รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ
ศักยภำพ ด้ำนทั กษะ
ภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ 84.43 86 88 90 90 90 90 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะด้านทักษะทางภาษา มีทักษะ 
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 

สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนำสมิทธิภำพ (Proficiency) และสำมัตถิยะ (Competency) ภำษำอังกฤษให้กับ นักศึกษำให้มี
สมรรถนะ (Performance) ทำงภำษำอังกฤษเป็นไปตำมเกณฑ์ของกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำ (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) 

2. สนับสนุนและส่ งเสริม ให้ ทุกหลักสูตรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยมุ่ ง พัฒ นำทักษะด้ ำน
ภำษำต่ำงประเทศเพื่อให้เกิดควำมเชี่ยวชำญและรองรับกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคมในศตวรรษที่ 21  

3. สร้ำงกระบวนกำรบ่มเพำะนักศึกษำให้มีคุณภำพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะด้ำนทักษะ
ทำงภำษำต่ำงประเทศ พร้อมส ำหรับกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 

ในศตวรรษท่ี 21   
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำท่ี 3 อำทิ ภำษำจีน ภำษำเกำหลี ภำษำญี่ปุ่นอย่ำงเป็น

รูปธรรม ให้กับนักศึกษำ   
5. สร้ำงโอกำสให้นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศ  เพื่อพัฒนำทักษะ

ทำงภำษำ ทักษะกำรท ำงำน  และเพื่อเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้กว้ำงไกล 
6. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำโดยผู้เช่ียวชำญด้ำนภำษำท้ังในและต่ำงประเทศมำให้

ควำมรู้ด้ำนภำษำแก่นักเรียน   
7. ส่งเสริมสนับกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้มีบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ  ด ำเนินกิจกรรม

แลกเปลี่ยนท่ีหลำกหลำยร่วมกับเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ  
8. จัดหำ Software ใหม่เพื่อน ำมำใช้ในกำรศึกษำภำษำต่ำงประเทศด้วยระบบออนไลน์  ท้ังอังกฤษ 

ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำเกำหลี ท่ีมีมำตรฐำน ทันสมัยและใช้งำนได้ง่ำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 ร้อยละของนักศึกษำชั้น

ปีสุดท้ำยที่ เข้ำสอบวัด
สมรรถนะทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์
ตำมมำตรฐำน  CEFR  
ในระดับ B2 

ร้อยละ 35.57 35 
 
 

35 
 

40 40  45 45   - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
2 ร้อยละของนักศึกษำที่

เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมในระยะสั้ น   
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำ ร
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ก ำ ร
สื่อสำรต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 91.99 0 ≥20 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

3 ร้อยละของนักศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมในระยะยำว   
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำ ร
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ก ำ ร
สื่อสำรต่ำงประเทศ 

ร้อยละ N/A 0 ≥10 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

4 ร้อยละของนักศึกษำ 

ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม ก ร ะ บ ว น 
ก ำ ร บ่ ม เพ ำ ะ ข อ ง
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เพื่ อ
ส ร้ำ งอั ตลั กษ ณ์ ด้ ำน
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
ในแต่ละชั้นปี 

ร้อยละ 80 90 90 90 90 90 90 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

5 ร้อยละของนักศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำรบริกำร
วิ ช ำก ำร เพื่ อ พั ฒ น ำ
ท้ อ ง ถ่ิ น ต ำ ม ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ร้อยละ N/A N/A 2 2 3 3 3 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
 

 
 
 

 
เพื่อให้ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด ำเนินกำรสอดคล้องตำมเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำร

ยกระดับศักยภำพด้ำนภำษำและเครือข่ำยอำเซียน ตลอดจนคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ี
มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ จึงได้จัดท ำข้อมูลโครงกำรตำมพันธกิจเพื่อขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 โครงการหลัก 

 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพของคณำจำรย์ 
 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์เพื่อยกระดับกำรจัดคุณภำพในกำรผลิตบัณฑิต 
 โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสองภำษำ หลักสูตรนำนำชำติ หรือหลักสูตรสองปริญญำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 
 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 
 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของคณำจำรย์และนักศึกษำเพื่อสร้ำงโอกำสกำรแข่งขัน

ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยทำงด้ำนกำรวิจัย 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 
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 โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนภำษำไทย-ต่ำงประเทศ 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร 
 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิต 
 โครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

 

  โครงการรอง (โครงการ/กิจกรรมส าหรับการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก) 
 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร Re-skilling และ Upskilling  และ หลักสูตรระยะสัน้ท่ีทนัสมัย เพื่อรองรับนักศึกษำ

ต่ำงชำติ   
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใชภ้ำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร  
 กิจกรรมทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษหลังกำรอบรม 
 กิจกรรมน ำพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษส ำหรับอำจำรย์เพื่อกำรสอนนักศึกษำต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมอบรมภำษำจีนหรือ ภำษำท่ี 3 ส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร 
 กิจกรรมพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
 กิจกรรมพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำจีน 
 กิจกรรมส่งเสริมทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำใน ศตวรรษที่ 21 
 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ 
 โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ "เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม" ในต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมเรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมต่ำงประเทศในระยะยำว 
 กิจกรรมฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมจัดกำรควำมรู้จำกกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำจำกกำรเรียนร่วมภำษำและวฒันธรรมและกำรฝึก

ประสบกำรณ์ต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 

1. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติด้ำนกำรเป็น
สถำบันกำรศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร  ในด้ำนทักษะด้ำนภำษำและ
เครือข่ำยอำเซียนท่ีเป็นเลิศ 

2. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพและคล่องตัว
มุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำล มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวสู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำน
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นองค์กรต้นแบบของกำร
พัฒนำภำษำอังกฤษ มีแนวปฏิบัติท่ีดีและได้รับกำรชื่นชมจำกองค์กรภำยนอก 

ผลสัมฤทธ์ิส าคัญ 

1. บุ คลำกรได้ รั บกำรพั ฒ นำศั กยภำพ ในสำยวิ ชำกำรและวิ ชำชี พ  มี ค ว ำม ก้ ำวห น้ ำ 

และมีควำมมั่นคงในสำยอำชีพ (Career Path) 
2. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ ในกำรยกระดับ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรไปสู่ควำมเป็นเลิศและมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ท่ีสำมำรถสื่อสำร
ข้อมูลองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์มีสื่อกำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำรเรียนกำรสอน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสิ่งเอ้ืออ ำนวยสนับสนุนกำรเรียนรู้ ท่ีมีคุณภำพรองรับกำรเป็น SMART 
University 

4. บุคลำกรยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กร MORALITY และ ค่ำนิยม IAAN 
5. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์มีสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้และมีทรัพยำกรท่ีเพียงพอ 

ต่อกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 
6. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีหน่วยงำนรองรับกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเชิงรุก

เพื่อสร้ำงรำยได้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ 

เพื่อพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ปรับโครงสร้ำงและวิธีกำรบริหำรงำนเพื่อรองรับกำรบริหำรท่ีทันสมัยและเป็นระบบเพื่อให้
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนัก ฯ ได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำ สนับสนุน และส่งเสริม บุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีศักยภำพ ได้รับกำรพัฒนำ  

ในสำยวิชำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญในงำนท่ีปฏิบัติ และก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career path)  
สู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกร อำทิ ภำษำอังกฤษ 
ภำษำจีน เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำน 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 ร้อยละบุ คลำกรสำย

ส นั บ ส นุ น ได้ รับ ก ำ ร
พัฒนำในสำยวิชำชีพ

ร้อยละ 82.19 ≥50 ≥50 ≥60 ≥60 ≥60 ≥70 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
และควำมเชี่ยวชำญใน
ก ำรป ฏิ บั ติ งำน แ ละ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่ือสารองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

แนวทางการด าเนินงาน 

1. เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนัก ฯ เพ่ือกำรให้บริกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศในด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือ ประมวลข้อมูล สำรสนเทศเผยแพร่
กิจกรรมของส ำนักฯ มหำวิทยำลัย สู่ประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ ผ่ำนช่องทำง IAAN 
Inter Channel บน YouTube, Website, Wechat ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ภำษำต่ำงประเทศ  

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกร อำทิ ภำษำอังกฤษ 
ภำษำจีน เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำน 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 จ ำนวนช่องทำงในกำร

สื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร 

เพื่อก่อให้เกิดกำรรับรู้
ข อ งป ร ะ ช ำ ค ม  ทั้ ง
ภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

จ ำนวน
ช่องทำง 

N/A ≥2 ≥4 ≥6 ≥8 ≥10 ≥10  - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

2 ระดับควำมส ำเร็จของ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทั้งภำยในและภำยนอก
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต ำ ม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

ระดับ 3 3 4 4 4 4 5 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
 
 

3 จ ำนวนข่ำวที่ได้รับกำร
เผยแพร่จำกสื่อมวลชน
ภ ำยน อก ใน รูป แบ บ 

ต่ ำง ๆ ทั้ งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

จ ำนวน 
ข่ำว 

10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

4 ร้อยละของกำรปรับปรุง
ข้อมู ลกำรสื่ อสำรบน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
ทั้ งเน้ือหำและภำษำที่
สื่อสำรไม่น้อยกว่ำเดือน
ละ 2 คร้ัง 

ร้อยละ 50 ≥60 ≥70 ≥70 ≥80 ≥90 ≥100 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
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  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
   และคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART Office มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กรIAAN  

        แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนให้
สอดคล้องต่อกำรใช้ข้อมูลของมหำวิทยำลัย 

2. ให้บริกำรฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และประมวลข้อมูลข่ำว
สำรสนเทศ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหำวิทยำลัยสู่ประชำคมอำเซียน 

3. ยกระดับกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนงำนเอกสำร ข้อมูลข่ำวสำร ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ต่ำงประเทศ ส ำหรับนักศึกษำชำวไทยและชำวต่ำงชำติ และบุคลำกร โดยใช้ Application บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่   

4. พัฒนำระบบและกลไกลในกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนฯ เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  รวมถึงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ภำระงำน   

5. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยให้ถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

6. พัฒนำระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
7. สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขเพื่อให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำนและรัก

องค์กร   
8. ส่งเสริมกำรพัฒนำภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นหน่วยงำนกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
9. พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยใช้หลักกำรมี

ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมบุคลำกรให้มีศักยภำพด้ำนกำรให้บริกำรมุ่งสู่กำรเป็น SMART  
Office 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 จ ำนวนฐำนข้อมูลเพื่อ

บริหำรจัดกำรในกำร
ตัดสินใจตำมพันธกิจ
หลักของส ำ นักวิ เทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน 

จ ำนวน 
ฐำนข้อมูล 

N/A ≥3 ≥5  ≥5  ≥7 ≥7 ≥10 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

2 ระดับผลกำรประเมิน
คุณ ธรรม แ ละคว ำม
โปร่งใสในกำรบริหำร 
งำนภำครัฐ 

ระดับ สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

3 ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ควำมส ำเร็จ ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรบุคลำกร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล  

ร้อยละ ≥75 ≥75 ≥80 ≥85 ≥90 ≥90 ≥90 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

4 ร้อยละของประสิทธิภำพ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
 

ร้อยละ 96.58 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
5 ร้อยละของกำรมีรำยได้

สุทธิจำกกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรของส ำนัก
วิ เท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เค รือ ข่ำยอำเซียน ใน
ภำพรวมที่เพิ่มข้ึนต่อปี 

ร้อยละ N/A ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥10 ≥10 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

6 จ ำนวนโครงกำร หรือ
กิจกรรมที่ ส่ งเสริมให้
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ ำ 
อำจำรย์และบุคลำกรให้
ยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กร 
IAAN  

จ ำนวน 
โครงกำร /
กิจกรรม 

N/A N/A >1  >1  >1  >1  >1  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

7 ผลกำรป ระ เมิ น ก ำร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึกษำ 

ระดับ ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

8 ผลส ำรวจควำมคิดเห็น 
ค ว ำ ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษำและผู้รับบริกำร 
ที่ มี ต่ อ ส ำ นั ก วิ เท ศ
สัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน 

ร้อยละ 75 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥80 ≥80 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร 

        แนวทางการด าเนินงาน 

1. ยกระดับคุณภำพของงำนบริกำรในรูปแบบ (One Stop Service) พร้อมท้ัง เสริมสร้ำงกำรมีหัวใจ
บริกำรของบุคลำกร เพื่อสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้ใช้บริกำร     

2. พัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร กำรเรียนรู้ท่ีทันสมัย ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยแก่นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

3. พัฒนำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนให้เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย อำทิ เพ่ิม
Learning Space และพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ (Self-Language Center Access) 
ให้ทันสมัย   

4. พัฒนำและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยเพื่อน ำไปสู่กำรเป็น
ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ที่พร้อมต่อกำรเป็น SMART Office 

5. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ีและพื้นท่ีภำยในควำมรับผิดชอบของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนให้มีสุนทรียภำพ  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 จ ำนวนห้องปฏิบัติกำร 

ห้องเรียน รู้ที่ ทั นสมัย
ห้องแสดงนิทรรศกำร  
ห้ อ งป ระชุ ม  อ ำคำร
เรียนที่ทันสมัยและเอื้อ
ต่อกำรปฏิบัติงำนพร้อม
ต่ อ ก ำ ร เป็ น  SMART 
University 

 N/A N/A N/A ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

2 ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของ นักศึกษำ อำจำรย์ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรบริกำรห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 81.29 ≥75 ≥75 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

3 ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในกำร
บ ริ ห ำ รจั ด ก ำ ร ด้ ำ น
อำคำรสถำนที่และกำร
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ 
สภำพแวดล้อม  

ร้อยละ 81.33 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและมหาวิทยาลัย  

  แนวทางการด าเนินงาน 

1. เตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสริม
กำรสร้ำงรำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับมหำวิทยำลัย  

2. สนับสนุนกำรจัดท ำโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ เพื่อสร้ำงรำยได้จำกกำรส่งเสริม 

และพัฒนำวิชำกำรให้แก่นักศึกษำนำนำชำติ 
3. แสวงหำและประสำนงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

ท่ีก่อให้เกิดรำยได้แก่มหำวิทยำลัย 
4. จัดกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐำนภำษำและกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำง

วัฒนธรรมให้กับนักศึกษำต่ำงชำติเพื่อให้มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) 

5. จัดอบรมภำษำต่ำงประเทศตำมควำมประสงค์ของกลุ่มผู้เรียนแบบสร้ำงรำยได้   
6. จัดสร้ำงแบบทดสอบมำตรฐำนวัดทักษะควำมรู้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ   
7. จัดตั้งศูนย์กำรแปลภำษำต่ำงประเทศ  
8. ผลักดันศูนย์กำรสอบวัดระดับภำษำต่ำงประเทศ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน   
9. ศูนย์กำรอบรมทักษะอำชีพและวิชำชีพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เช่น วิชำชีพครู  
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10. อบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษำชำวต่ำงชำติ  อำทิ หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรท่ี
เก่ียวข้องกับผู้สูงวัย หลักสูตรด้ำนภำษำและวัฒนธรรมไทยและหลักสูตรท่ีเป็นจุดเด่น  

ของมหำวิทยำลัย เป็นต้น 
11. ร่วมมือกับหน่วยงำนมำตรฐำนด้ำนกำรทดสอบวัดระดับควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ TOEIC  

เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
12. จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนระยะสั้น (Short –Study –Visit course) และหลักสูตร MICE 

ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เครือขำ่ย 

13. จัดท ำหลักสูตร Re-Skilling เพื่อรองรับผู้สนใจภำยนอก 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 
1 ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ก ำ ร

ด ำ เนิ นกำรโครงกำร
จัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติ 

ระดับ 
 

N/A N/A 3 3 4 4 5 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน
(โครงกำรจัดต้ัง 
วิทยำลัยนำนำชำติ) 

2 จ ำนวนเครือข่ำยควำม
ร่ วมมื อท ำงวิ ช ำก ำร 
ที่ มี วั ต ถุประสงค์ เพื่ อ
ก่ อ ให้ เกิ ดรำยได้  แก่
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน 

จ ำนวน N/A N/A ≥2 ≥3 ≥3 ≥4 ≥5 - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน
(โครงกำรจัดต้ัง 
วิทยำลัยนำนำชำติ) 

 
 

 

เพื่อให้ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด ำเนินกำรสอดคล้องตำมเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำร
พัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ จึงได้จัดท ำข้อมูลโครงกำรตำมพันธกิจเพื่อขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 โครงการหลัก 

 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ส ำหรับคณำจำรย์ บุคลำกร 
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำ 
 โครงกำรเพิ่มสมรรถนะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับบุคลำกร 
 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อตอบสนองต่อกำรบริหำรงำนในยุคดิจิทัล 
 โครงกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงเครือข่ำย เพื่อยกระดับและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่มหำวิทยำลัย 
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะ

สูง มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 
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 โครงกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สภำพแวดล้อมและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย 
 โครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับมหำวิทยำลัย 
 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีสอดคล้องต่อพันธกิจของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย

อำเซียนและกำรใช้ข้อมูลในระดับมหำวิทยำลัย 
 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศบนระบบ Smart Device 
 โครงกำรจัดหำและบ ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ 
 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยภำยใน และเครือข่ำยชุมชนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 โครงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์ 
 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภำพ 

 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 โครงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกัยภำพบุคลำกรภำครัฐ 

 
 โครงการรอง (โครงการ/กิจกรรมส าหรับการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก) 
 โครงกำรประชุมวชิำกำรนำนำชำติด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำเอเชียศึกษำ 
 โครงกำรพัฒนำวำรสำรภำษำอังกฤษและภำษำเอเชียศึกษำ (Journal of English and Asian Language 

Studies) 
 โครงกำรปรับสภำพแวดล้อมส ำหรับกำรเรียนรู้วัฒนธรรมนำนำชำติ 
 โครงกำรจัดตั้งศูนยท์ดสอบภำษำไทยส ำหรับชำวตำ่งชำติ 
 โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรแปลภำษำต่ำงประเทศ 
 โครงกำรจัดท ำหลักสูตร Re-Skilling & Upskilling 
 กิจกรรมพัฒนำทักษะดำ้นภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกรประจ ำส ำนักฯ  
 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งวชิำชีพที่สงูขึ้น 
 กิจกรรมจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ของบุคลำกรเพื่อน ำไปพัฒนำไปสู่กำรเป็นส ำนักงำน

อัจฉริยะ (SMART Office) 
 กิจกรรมส่งเสริมภำพลักษณ์ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมพัฒนำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นภำษำตำ่งประเทศ 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่งำนวิจัย  
 กิจกรรมบริหำรจัดกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในส ำนักงำน (SMART Office) 
 กิจกรรมประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 
 กิจกรรมประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ (TOEIC - Test of English for International 

Communication) 
 กิจกรรมสร้ำงแบบทดสอบและคู่มือมำตรฐำนในกำรสอบ CEFR 
 กิจกรรมส่งเสริมกำรสัมมนำทำงวิชำกำรและศึกษำดูงำนระยะสัน้ (MICE) 
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 กิจกรรมจัดท ำของที่ระลึกเพื่อประชำสัมพันธส์ ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 กิจกรรมประสำนงำนและประชมุเพื่อแลกเปลี่ยนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ 
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ความสอดคล้อง 
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

และส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำย และทิศทำงกำร
บริหำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปภำยใต้นโยบำยที่
สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์และเชื่อมโยงควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้าง
ความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ 
วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1   
บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้ สู่กำรพัฒนำที่ ย่ังยืน (BCG Model) ที่ ใช้
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1   

บูรณำกำรพันธกิจด้ำนภำษำและเครือข่ำยอำเซียน เพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน (BCG Model)    
 

กลยุทธ์ที่ 2   
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำร
เรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2   

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเครือข่ำย 

กลยุทธ์ที่ 3   
ส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมที่เหมำะสมแก่ชุมชน 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4   
ส่งเสริมและสืบสำนพลังปัญญำตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงเข้มแข็งและย่ังยืน
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ที่ 5   
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3  

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณำกำรเครือข่ำย
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 6   
พัฒนำศักยภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
และมี ประสิทธิภำพในกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ สู่ กำร
เปล่ียนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย 
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การยกระดับคุณ ภาพการศึ กษาและพัฒ นา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบน
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:   

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านภาษา 
ต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1   

ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำน ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ 

ท้องถิ่นและสังคมท่ีย่ังยืน (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ 1   

พัฒนำหลักสูตรควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลยัใน
ต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำผู้เรียนดำ้นภำษำตำ่งประเทศท่ีมี
คุณภำพได้มำตรฐำน ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
สังคมท่ียั่งยนื (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ 2   

เสริมสร้ำงศักยภำพอำจำรย์ให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
มืออำชีพสู่กำรเปล่ียนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

กลยุทธ์ที่ 2   

เสริมสร้ำงศักยภำพอำจำรย์ให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็นมือ
อ ำ ชี พ สู่ ก ำ ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ฐ ำ น วิ ถี ชี วิ ต ให ม่  
(New Normal) 
 

กลยุทธ์ที่ 3   

สร้ำงสรรค์ เผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัย นวัตกรรม
และงำนสร้ำงงำนสรรค์ที่มี คุณภำพ และน ำไปใช้
ประโยชน์ได้โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือทำงกำรวิจัย 
ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรพัฒนำ
ประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคง ย่ังยืน (Sustainable) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 ประกำร มีทักษะและมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำม
ต้ อ งก ำร ข อ ง สั งค ม ใน ศ ต ว รรษ ที่  2 1  สู่ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

กลยุทธ์ที่ 3  

พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ ำ น ทั ก ษ ะ ท ำ ง ภ ำ ษ ำ  มี ทั ก ษ ะ 

และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับ
ควำมต้ องกำรของสั งคมในศตวรรษที่  21  สู่ ก ำร
เปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1   

ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำร
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพ่ือ
พัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่ 

กลยุทธ์ที่ 1   

ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพ่ือพัฒนำส ำนัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนและมหำวิทยำลัย
อย่ำงเต็มที่ 

กลยุทธ์ที่ 2   
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่ือสำรองค์กร 
ทั้ งภ ำย ใน แล ะต่ ำ งป ระ เท ศ  เพ่ื อ เส ริ ม ส ร้ ำ ง
ป ระ สิ ท ธิ ผ ลต ำม วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธกิ จ ข อ ง
มหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ 2  

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่ือสำรองค์กร ทั้ง
ภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน  

กลยุทธ์ที่ 3   

ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
งบ ประมำณ และบุ คลำกรให้ มี ป ระ สิท ธิภ ำพ  
และคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้น
ห ลักธรรมำภิ บ ำล  และยึดมั่ น ค่ ำนิ ยมองค์กร 
MORALITY 
 

กลยุทธ์ที่ 3  

ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
งบประมำณและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และ
คล่องตัว เพ่ือเป็น SMART Office มุ่งเน้นหลักธรรมำภิ
บำลและยึดมั่นค่ำนิยมองค์กร IAAN  
 

กลยุทธ์ที่ 4   
พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
และมีทรัพยำกรที่เพียงพอต่อกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่
ดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

กลยุทธ์ที่ 4  

พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และ
มีทรัพยำกรที่ เพียงพอต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

กลยุทธ์ที่ 5  

พัฒนำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ให้เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศำสตร์พระรำชำและศูนย์สร้ำง
เสริมฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงวัย และประชำชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรวิจัย และกำรพัฒนำ
นวัตกรรม 

 

กลยุทธ์ที่ 6  

พัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำง
รำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ 5  

พัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้
ในกำรพ่ึ งพำตนเองให้กับส ำนักวิ เทศสัมพันธ์และ
มหำวิทยำลัย  
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคล่ือนส่งเสริม

พัฒนำและผลักดันมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน อำจำรย์และบุคลำกรในด้ำน
ทักษะภำษำต่ำงประเทศ และมีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยสำยสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอำเซียนและ
ประเทศภำคีเครือข่ำย  

กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน เป็นไปภำยใต้แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยในปีพ.ศ. 2564 ได้ก ำหนดแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี อันมีสำระส ำคัญดังนี้ 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. 
2564 ด้วยงบประมำณทั้งส้ิน 21,813,600 บำท แบ่งเป็น งบประมำณแผ่นดิน พ.ศ.2564 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน
9,591,100 บำท  เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2564 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
12,522,500 บำท   

ดังปรำกฏในตำรำงภำพรวมกำรจัดโครงกำรตำมแผนยุทศำสตร์ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียนทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำรทั้งส้ิน 14 โครงกำรซึ่งประกอบ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ำย
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร วิจัย และศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 2 โครงกำร  
ทั้งนี้โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่1 เป็นโครงกำรน ำร่องภำยใต้วิสัยทัศน์ ยังไม่มีกำรระบุงบประมำณใช้ จ่ำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :   กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดด
เด่นด้ำนภำษำต่ำงประเทศสู่ควำมเป็นเลิศ จ ำนวน 5 โครงกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 14,891,100 บำท* คิดเป็น
ร้อยละ 68.27 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ จ ำนวน 5 โครงกำร 
เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  6,922,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 31.73 สรุปเป็นภำพรวมในตำรำงปรำกฏดังนี้ 

* งบประมำณส่วนหนึ่งมำจำกแหล่งงบประมำณหลำกหลำยได้แก่ เงินเตรียมควำมพร้อมอบรมด้ำนภำษำ 
(๓๐๐ บำท) เงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บำท) เงินสมทบโครงกำรเรียนร่วมจำกคณะต่ำงๆ ทุนสนับสนุนจำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย งบกลำงอธิกำรบดี 
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สรุปแผนการปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พ.ศ.2564 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ(บำท) รวม ร้อยละ 

แผ่นดิน เงินรำยได้   

บกศ กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บก
ศ. 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำร
พัฒนำทักษะทำง
ภำษำต่ำงประเทศและ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ร่วมกับเครือข่ำย
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพ่ือ
พัฒนำควำมร่วมมือ
ด้ำนวิชำกำร วิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2 - - - - - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  กำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นด้ำนภำษำต่ำง 
ประเทศสู่ควำมเป็น
เลิศ 

5 3,891,100 11,000,000 - - - 14,891,100 68.27 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำร
พัฒนำประสิทธิภำพ
ของระบบกำรบริหำร
จัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

5 5,700,000 522,500 - - 700,000 6,922,500 31.73 

หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินอยู่ในขั้นการจัดท าค าของบประมาณ อาจมีการเปล่ียนแปลงวงเงิน และปรับ
โครงการ 



 

 

31 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ 

เป้าหมาย 

1. การบูรณาการพันธกิจเข้ากับการพัฒนาภาษาและเครือข่ายอาเซียนเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  

2. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมในกลุม่ประเทศอาเซียน อาเซียนบวก 5 และประเทศชาติตะวันตก พร้อมทั้งสานต่อความร่วมมือเดิม เพื่อขับเคลื่อนการท างานด้านการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษา 

3. ส านักวิเทศสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางด้าน วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม ให้กับมหาวิทยาลยัและหน่วยงานเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศภาคี
เครือข่าย  

ตารางที่  1  สรุปภาพรวมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ. 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สูก่ารพัฒนาท่ียั่งยืน 
(BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1 - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านบริการ
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่
ชุมชน 

- - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสบืสานพลังปัญญาตาม
โครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความความ
ม่ันคงเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

- - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 5 ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น  

- - - - - - 
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กลยุทธ์ 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ. 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ีสู่การ
เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

- - - - - - - 

รวม 2 - - - - - - 
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ตารางที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 (ม.) บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิน่ 

 กลยุทธ์ที่ 1 (ส.) บูรณาการพันธกจิด้านภาษาและเครือข่ายอาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรูสู้่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่
บริการ (ศักยภาพ สภาพ
ปัญหา และความ
ต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลยั 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

1 1       -   

2 จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ท่ี
มหาวิทยาลยัด าเนิน
โครงการจากผลการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที ่

จ านวน
หมู่บ้าน 

ชุมชน 

75 ≥15       -   

3 จ านวนโรงเรยีนที่
มหาวิทยาลยัด าเนิน
โครงการจากผลการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที ่

จ านวน 

 โรงเรยีน 

50 ≥10       -   
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

4 ร้อยละสะสมของจ านวน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
ที่มหาวิทยาลัยด าเนิน
โครงการพัฒนา 
เปรียบเทยีบกับจ านวน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
ทั้งหมดในพื้นที่บริการ 

ร้อยละสะสม 15 ≥11                              
-    

    

5 จ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ 

40 ≥40                              
-    

    

6 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนท่ีร่วมมือ
กับมหาวิทยาลยั ด าเนิน
โครงการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ในพ้ืนท่ี
บริการ 

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

5 3 1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง 

                           
-    

  รองผอ. 
ฝ่ายงานวิเทศ
สัมพันธ์และ
โครงการ
พิเศษ 

7 อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 30 30                              
-    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

8 จ านวนโครงการที ่
น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีน
การสอนหรือการวิจัย 

 

จ านวน
โครงการ 

11 ≥11                              
-    

    

9 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทีไ่ด้รับการ
เสรมิสร้างความเป็น
พลเมืองด ี

จ านวนคน 19,000 ≥3,800                              
-    

    

10 จ านวนวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ประกอบการใหม่ใน
พื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยัที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก 
มหาวิทยาลยั 

จ านวน
วิสาหกิจ
ชุมชน
ผู้ประกอบการ 

30 ≥6                              
-    

    

11 จ านวนงานวิจัย 

นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค ์ที่ได้จาก
การบูรณาการองค์
ความรู้ในโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวนผลงาน 50 ≥10                              
-    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

12 จ านวนหลักสตูร
ฝึกอบรมระยะสั้นท่ีเกดิ
จากการบูรณาการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบให้เปล่า (ใช้
งบประมาณแผ่นดินและ
เงินบ ารุงการศึกษา) 

จ านวน 
หลักสตูร 

130 ≥20       -   

13 จ านวนหลักสตูร
ฝึกอบรมระยะสั้นท่ีเกดิ
จากการบูรณาการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบก่อให้เกิด
รายได ้(งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก) 

จ านวน 
หลักสตูร 

2 ≥1 1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่

เลี้ยง* 

     -  รองผอ.ฝ่าย
งานวเิทศ

สัมพันธ์และ
โครงการ
พิเศษ 

     1.1 กิจกรรมอบรม
หลักสตูร Re-Skill & 

UpSkill 

ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับบคุลากรทาง

การศึกษา 

     -  

รวม  - - - - - -   

 * โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และกิจกรรมภายใต้โครงการด้านต้น เป็นโครงการน าร่องภายใต้วิสยัทัศน ์ 

 การด าเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การปฏิบัติราชการขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของแหล่งงบประมาณที่จัดหาได้ 
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ตารางที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

กลยุทธ์ที่ 2 (ส.)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรูแ้ละเสรมิสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 จ านวนภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

จ านวน
เครือข่า
ยที่ลง
นาม
ความ
ร่วมมือ 

≥3 ≥3 1. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะภาคี
เครือข่าย การวาง
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่* 

             รองผอ. 
ฝ่ายงาน
วิเทศ
สัมพันธ์และ
โครงการ
พิเศษ 

2 จ านวนโครงการทีเ่กิด
จากร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
และท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 

≥2 ≥2           -   

          1.1กิจกรรมประชุม
วิชาการนานาชาติ
ด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาเอเชีย
ศึกษา 

               

          1.2 กิจกรรมพัฒนา
วารสารภาษาอังกฤษ
และภาษาเอเชีย  
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

3 จ านวนโพลล์ที่ส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและ
การศึกษา ในประเด็น 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปญัหา
สังคม 

จ านวน
โพลล ์

60 ≥10       -     

รวม  - - - - - -   

*  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชงิพื้นที่ และกิจกรรมภายใต้โครงการข้างต้น เป็นโครงการน าร่องภายใต้วิสัยทัศน ์ 

การด าเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ยังไมมี่งบประมาณสนับสนุน หากในการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการขึ้นอยู่กับความยดืหยุ่นของแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน
ต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลยัมีความเป็นเลิศในด้านการผลติครู การดนตร ีอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์สขุภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับท้องถิ่น 

2. อาจารย์มสีมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. บัณฑิตมีคณุภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ มีอัตลกัษณ์ สมรรถนะและคณุลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

4. มหาวิทยาลยัมีเครือข่ายความรว่มมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ 

5. เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตารางที่  3  สรุปภาพรวมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐาน 

ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ. 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการจดัการศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูรที่มีคณุภาพไดม้าตรฐาน 

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่
ยั่งยืน (Sustainable) 

1 - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 2 เสรมิสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มี
คุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การ
เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

1 600,000 - - - - 600,000 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้
การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ที่
มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดย
บูรณาการความร่วมมือทางการวิจยั ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และการ
พัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง ยั่งยืน 
(Sustainable) 

- - - - - - - 
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กลยุทธ์ 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ. 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัต
ลักษณ์ สมรรถนะและคณุลักษณะ 4 

ประการ มีทักษะและมีความเช่ียวชาญใน
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในศตวรรษที ่21 สู่การ
เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

3 3,291,100 11,000,000 - - - 14,291,100 

รวม 5 3,891,100 11,000,000 - - - 14,891,100 
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ตารางที่ 3.1 กลยุทธ์ที่ 1(มบส) ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสตูรที่มีคณุภาพไดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ 1 (ส)  พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้เรยีนด้านภาษาต่างประเทศท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ.    

ตัวชี้วัดมาตรฐาน                            
-    

    

1 ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการกับ
การวิจัย บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 90 ≥90                            
-    

    

2 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจ ท้ัง
ภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 100 1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพวิชาการของ
นักศึกษา 

                         
-    
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ. 
3 จ านวนหลักสตูรความ

ร่วมมือในรูปแบบพหุ
วิทยาการ สหวิทยาการ
หลักสตูรในรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันในต่างประเทศ 

หลักสตูรนานาชาติ 
หลักสตูรสหกิจศึกษา 
หรือหลักสูตรสอง
ปริญญา (Dual Degree) 

ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม 
และสากลในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

จ านวน
หลักสตูร 

≥5 ≥2                             
-    

  ผอ.ส านัก 

4 ร้อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม 

หรือโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ร้อยละ 350 ≥70                              
-    

    

5 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
กระบวนการเรียนรู้
แบบ active learning  

โดยใช้สื่อดิจิทลัเป็น
ฐาน (Digital Based 
Education) 

ร้อยละ 600 100                              
-    
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

6 จ านวนผลงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

จ านวน
ผลงาน 

600 100                              
-    

    

7 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับประกาศนยีบัตร
ผ่านการอบรมเพิ่มเติม
ในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา 

ร้อยละ 80 60                              
-    

    

8 จ านวนหลักสตูรความ
ร่วมมือ (Re-Skilling / 

Upskilling) เพื่อพัฒนา
ทักษะก าลังคนของ
ประเทศและนักศึกษา
นานาชาติ สู่การมีงาน
ท าและเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
ท างานในอนาคต  

จ านวน
หลักสตูร 

≥2 ≥1 1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพวิชาการของ
นักศึกษา 

              ผอ.ส านัก 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

          1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร 

Re--skilling และ Upskilling  และ 

หลักสตูรระยะสั้นท่ีทันสมัย 
เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาต ิ  

          

 

    

ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น)             -     

1 จ านวนหลักสตูรความ
เป็นเลิศตามอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลยั 

จ านวน
หลักสตูร 

75 13             

- 

    

2 ร้อยละของอาจารย์ใน
หลักสตูรความเป็นเลิศ
ที่มีนวัตกรรม งานวิจัย 
งานสร้างสรรค ์ผลงาน
ที่ได้รับการเผยแพร่
หรือไดร้ับรางวลัใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 70 50             

- 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

3 ร้อยละของนักศึกษาใน
หลักสตูรความเป็นเลิศ
ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานหรือไดร้ับรางวลั
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 35 15             

- 

    

4 จ านวนศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 

จ านวน
ศูนย ์

6 ≥6             
- 

    

รวม  - - - - - -   

 * โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการของนักศึกษา  และกิจกรรมภายใต้โครงการด้านต้น เป็นโครงการน าร่องภายใต้วสิัยทัศน ์ 

 การด าเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การปฏิบัติราชการขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของแหล่งงบประมาณที่จัดหาได้ 
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ตารางที่ 3.2 กลยุทธ์ที่ 2  (มบส) เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 กลยุทธ์ที่ 2  (ส) เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคณุภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะทางวิชาการ
หรือวิชาชีพเฉพาะ 

ร้อยละ 90 80                              
-    

    

2 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 90 86  1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร  

       600,000                 
600,000  

3 รองผอ. 
ฝ่ายงาน
วิชาการและ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ด้านภาษา 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

           1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 

และกิจกรรมทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษหลังการ
อบรม  

                   
-    

            

           1.2 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารยเ์พื่อการ
สอนนักศึกษา
ต่างประเทศ  

                

           1.3 กิจกรรมอบรม
ภาษาจีนหรือ ภาษาท่ี 3 

ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร  

                

3 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 52             
- 

    

4 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 

ร้อยละ 42 34             
- 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

5 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่
หรือไดร้ับรางวลัใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 38 30             

- 

    

6 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ ด้าน
วิชาการ การศึกษา และ
สังคม 

ร้อยละ 38 30             

- 

    

รวม  600,000 - - - - 600,000   
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ตารางที่ 3.4 กลยุทธ์ที่ 4 (มบส.) พฒันาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคณุลักษณะ 4 ประการ มีทักษะ และมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน
ศตวรรษที ่21 สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

กลยุทธ์ที ่3  (ส) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอตัลักษณ์ สมรรถนะและคณุลักษณะดา้นทักษะทางภาษา มีทักษะ และมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 
๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 ร้อยละผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ 4 

ประการของ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 80 70                               
-    

    

2 ร้อยละ
ความสามารถดา้น
ดิจิทัลของ
นักศึกษาปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ ์IC3 

หรือตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

ร้อยละ 60 50                                
-    
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

3 ร้อยละของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้า
สอบวัดสมรรถนะ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑต์ามมาตรฐาน 

CEFR  ในระดับ B2 

ร้อยละ 55 35  1. โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21  

             
3,291,100  

              
3,291,100  

  รองผอ. 
ฝ่ายงาน
วิชาการและ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ด้านภาษา 

           1.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
  

             
1,500,000  

              

           1.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาใน ศตวรรษที ่
21  
 

             
1,000,000  

              

           1.3 กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้าน
ภาษาอังกฤษ ในยุคประเทศ
ไทย 4.0  
 

                
791,100  
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

4 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมใน
ระยะสั้น  ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารต่างประเทศ 
 
 

ร้อยละ 80 0  2. โครงการพัฒนานักศึกษา
เพื่อยกระดับการจดัการศึกษาสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0*  

           
10,000,000  

          
10,000,000  

  รองผอ. 
ฝ่ายงาน
วิชาการและ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ด้านภาษา 

           2.1 กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรม" ใน
ต่างประเทศ  

                

  ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมใน
ระยะยาว  ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 0  2.2 กิจกรรมเรียนร่วมภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศใน
ระยะยาว  
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

           2.3 กิจกรรมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต่างประเทศ  

                

           2.4 กิจกรรมจัดการความรู้จาก
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาจากการเรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรมและการ
ฝึกประสบการณต์่างประเทศ  

                

  ร้อยละของนักศึกษา 

ที่เข้าร่วมกระบวน 

การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยัเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ดา้น
ทักษะด้านการ
สื่อสารในแต่ละชั้นป ี

ร้อยละ 90 90  3. โครงการการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั   

             
1,000,000  

          รองผอ. 
ฝ่ายงาน
วิชาการและ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ด้านภาษา 

           3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาใหม่  

                
500,000  

            

           3.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาจีน  

                
200,000  
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

           3.3 กิจกรรมต้อนรับและ
แลกเปลีย่นองค์ความรูด้้าน
วิชาการและศลิปวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยากับ
มหาวิทยาลยัในประเทศและ
ต่างประเทศ  

                
150,000  

            

           3.4 กิจกรรมประสานความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลยัในประเทศและ
ต่างประเทศ  

                
150,000  

            

6 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ร้อยละ 10 2                                
-    

    

7 ระดับพฤติกรรมการ
มีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา 

ระดับ มาก มาก                                
-    
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

8 ระดับพฤติกรรม
ความเป็นไทยของ
นักศึกษา 

ระดับ มากที่สุด มากที่สุด                                
-    

    

9 ร้อยละอตัราการมี
งานท าของบัณฑิต ที่
ท างานในองค์กร
หรือสถาน
ประกอบการ หรือ
สามารถประกอบ
อาชีพได้เอง 

ร้อยละ 75 70                                
-    

    

10 ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
มีอัตลักษณ์
เหมาะสมแห่งยุค
ศตวรรษที ่21  
(SMART Student or 

Learner) มีทักษะการ
ใช้ชีวิตและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบอาชีพ  

ระดับ มาก มาก                                
-    
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

11 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีเครือข่ายศิษยเ์ก่า
หรือเครือข่ายองค์กร
วิชาชีพเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต 

ร้อยละ 85 70                                
-    

    

12 จ านวนกิจกรรมศิษย์
เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้น
ในรอบปีเพื่อขยาย
เครือข่ายและ
กิจกรรมความ
ร่วมมือ 

จ านวน
กิจกรรม 

15 ≥3                                
-    

    

รวม  6,582,200 11,000,000 - - - 13,291,100   

 * โครงการที่ 2 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจดัการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0* และกิจกรรมภายใตโ้ครงการดังกล่าว มีการบรูณาการงบประมาณส าหรับด าเนนิการจากหลายแหล่ง
งบประมาณ  

 ทั้งนี้จ านวนงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแหล่งทุนและงบประมาณที่ไดร้ับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4(มบส.) : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ส.) : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 

1. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้รับกำรยอมรับในระดบัชำติและนำนำชำติด้ำนกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร  ในด้ำนทักษะด้ำนภำษำและ
เครือข่ำยอำเซียนที่เป็นเลิศ 

2. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมรีะบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัวมุ่งเนน้กำรสร้ำงธรรมำภิบำล มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวสู่กำรเปลีย่นแปลงฐำนวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นองค์กรต้นแบบของกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ มีแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับกำรชื่นชมจำกองค์กรภำยนอก 

ตารางที่  4  สรุปภาพรวมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ. 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลำกรให้เปน็คนดีและคนเก่ง
ด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพ
เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิน่อย่ำงเต็มที ่

                   1                    -               272,500                      -                      -                      -             272,500  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมรว่มมือด้ำนกำร
สื่อสำรองค์กร ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อ
เสรมิสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

                    -                       -                        -                      -                      -                      -    

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ฐำนข้อมูล งบประมำณและบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART 

University มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล และยึดม่ัน
ค่ำนิยมองค์กร MORALITY 

                   1                    -               250,000                      -                      -                      -             250,000  
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กลยุทธ์ 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ. 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อ
กำรเรยีนรู ้และมีทรัพยำกรที่เพยีงพอต่อกำรสรำ้ง
คุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย ์และ
บุคลำกร 

                   1         5,700,000                     -                        -                      -                      -           5,700,000  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรสรำ้งรำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับ
มหำวิทยำลยั  

                   2                    -                       -                        -                      -             700,000           700,000  

รวม 5 5,700,000 522,500 - - 700,000 6,922,500 
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ตารางที่ 4.1 กลยุทธ์ที่ 1(มบส) สง่เสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิน่อย่างเต็มที่ 
กลยุทธ์ที่ 1 (ส.) ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพื่อพัฒนำส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนและมหำวทิยำลัยอย่ำงเต็มที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 จ ำนวนอำจำรย ์บุคลำกร 
นักศึกษำ และศิษย์เกำ่ ท่ี
ได้รับรำงวัลกำรเป็นคนด ี

คนเก่งหรือคนมี
ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง 
ๆ ระดับชำติ นำนำชำต ิ

จ ำนวน
คน 

400 ≥80                              
-    

    

2 ร้อยละบคุลำกรสำย
สนับสนุนได้รบักำรพัฒนำ
ในสำยวิชำชีพและควำม
เชี่ยวชำญในกำร
ปฏิบัติงำนและ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) 

ร้อยละ 70 ≥50  1. โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนบุคลำกรสู่ควำม
เป็นเลิศ  

         
272,500  

             
272,500  

  รองผอ. 
 ฝ่ำยงำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

           1.1 กิจกรรมพัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำตำ่งประเทศ
ของบุคลำกรประจ ำส ำนัก
ฯ   

                           
-    

    

           1.2 กิจกรรมเตรียมควำม
พร้อมบุคลำกรและจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบตัิงำนเพื่อ
เข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำชีพท่ี
สูงขึ้น  
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

           1.3 กิจกรรมจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 

ของบุคลำกรเพื่อน ำไป
พัฒนำองค์กำรสู่กำรเป็น
ส ำนักงำนอัจฉริยะ ( 
SMART Office)  

                

รวม  - 272,500 - - - 272,500   
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ตารางที่ 4.2 กลยุทธ์ที่ 2 (มบส.) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพนัธกจิของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 2 (ส.) สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร ทั้งภำยในและตำ่งประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 จ ำนวนช่องทำงในกำร
สื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรเพื่อ
ก่อให้เกิดกำรรับรู้ของ
ประชำคม ทั้งภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

จ ำนวน
ช่องทำง 

10 2 กิจกรรมพัฒนำเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่น
ภำษำต่ำงประเทศ 

                           
-    

  รองผอ. 
 ฝ่ำยงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

          กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่
งำนวิจัย 

              รองผอ. 
ฝ่ำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์และ
โครงกำร
พิเศษ 

2 ระดับควำมส ำเร็จของ
เครือข่ำยควำมร่วมมือท้ัง
ภำยในและภำยนอกเพื่อ
เสรมิสร้ำงประสิทธิผลตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหำวิทยำลยั 

ระดับ 5 3  กิจกรรมประเมินผล
โครงกำร 

                           
-    

    

3 จ ำนวนข่ำวที่ได้รับกำร
เผยแพรจ่ำกสื่อมวลชน
ภำยนอกในรูปแบบ 

ต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
ข่ำว 

≥10 ≥10   กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูล
ของส ำนักฯ  

                           
-    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

4 ระดับผลกำรส ำรวจ 

กำรรับรู้ข่ำวสำร (เช่น 
นโยบำยแผนพัฒนำต่ำง ๆ 
ที่ส ำคัญระดับชำติ จังหวัด 

องค์กร) ของบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย 

ระดับ 3.51 ≥3.51                              
-    

    

5 ร้อยละของกำรปรับปรุง
ข้อมูลกำรสื่อสำรบน
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตของ
หน่วยงำนตั้งแต่ระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ ส ำนัก 
และมหำวิทยำลัย ให้มีควำม
ทันสมัยทั้งเนื้อหำและภำษำ
ที่สื่อสำรไม่น้อยกว่ำเดือนละ 
2 ครั้ง 

ร้อยละ 100 ≥60  กิจกรรมกำรแกไ้ขปรับปรุง
ข้อมูลบนเครือข่ำย
อินเตอร์เนต็ 

                           
-    

    

รวม  - - - - - -   

 

 

 

 

 



 

 

63 

ตารางที่ 4.3 กลยุทธ์ที่ 3 (มบส.) ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลกัธรรมาภิบาล และยึด
มั่นค่านิยมองค์กร MORALITY 

กลยุทธ์ที่ 3 (ส.)ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล งบประมำณและบคุลำกรให้มีประสิทธิภำพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART Office มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำลและยึดมั่นคำ่นิยมองค์กร IAAN  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

                            

1 จ ำนวนฐำนข้อมูลเพื่อ
บริหำรจดักำรในกำร
ตัดสินใจตำมพันธกิจ
หลักของส ำนัก 

จ ำนวน 

ฐำนข้อมูล 

≥10 ≥3 1. โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภำพ 

         
250,000  

             
250,000  

  รองผอ. 
 ฝ่ำยงำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

          1.1กิจกรรมพัฒนำกำร
จัดกำรส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียนสู ่SMART Office) 

                

2 ระดับควำมส ำเร็จของ
ฐำนข้อมูลเพื่อบริหำร
จัดกำรในกำรตัดสินใจ
ตำมพันธกิจหลักด้ำน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ระดับ 5 4                              
-    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

3 ระดับควำมส ำเร็จของ
ระบบสำรสนเทศหรือ
นวัตกรรมในกำร
บริหำรจดักำร
สำรสนเทศร่วมกันใน
เครือข่ำย (ครบทั้ง 4 

พันธกิจ)  
ที่รองรับกำรเป็น 
SMART University 

ระดับ 5 5                              
-    

    

4 ระดับผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรบริหำร 

งำนภำครัฐ 

ระดับ สูงมำก สูงมำก  1.2 กิจกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  

                           
-    

    

5 ผลกำรประเมิน
ควำมส ำเร็จด้ำนกำร
บริหำรจดักำรบคุลำกร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล  

ร้อยละ 90 ≥75  1.3 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ   

                           
-    

    

6 ร้อยละของ
ประสิทธิภำพกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 95 ≥95  1.4 กิจกรรมกำรบริหำร
งบประมำณของส ำนัก  

                           
-    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

7 ร้อยละของกำรมี
รำยได้สุทธิจำกกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัยใน
ภำพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อป ี

ร้อยละ 10 ≥5                              
-    

    

8 จ ำนวนโครงกำร หรือ
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ 
นักศึกษำ อำจำรย์และ
บุคลำกรให้ยดึมั่นใน
ค่ำนิยมองค์กร IAAN 

จ ำนวน
โครงกำร 
/ 
กิจกรรม 

1 1  1.5 กิจกรรมกำร
สนับสนุนค่ำนยิม IAAN   

                           
-    

    

9 จ ำนวน ข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ประกำศ ที่
ได้รับกำรพัฒนำ
ปรับปรุงในแต่ละป ี

จ ำนวน 2 0                              
-    

    

10 ผลกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ระดับส ำนัก 

ระดับ ดีมำก ดี  1.6 กิจกรรมประกัน
คุณภำพ  

                           
-    

    

11 ผลส ำรวจควำมคิดเห็น 

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชน และ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อ
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละ ≥80 ≥70                              
-    

    

รวม  - 250,000 - - - 250,000   
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ตารางที่ 4.4 กลยุทธ์ที่ 4 (มบส.) พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 4 (ส.) พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้และมีทรัพยำกรที่เพียงพอต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรูด้้ำนภำษำและวัฒนธรรม และยกระดับคณุภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกร 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 จ ำนวนห้องปฏิบัติกำร 

ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัยห้อง
แสดงนิทรรศกำร  ห้อง
ประชุม อำคำรเรียนที่
ทันสมัยและเอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำนพร้อมต่อกำร
เป็น SMART University 

จ ำนวน 1 0  1.โครงกำรปรับปรุงและ
ตกแต่งภำยในส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน ช้ัน 4 อำคำร 10 

(กิจกรรมจัดหำ
คอมพิวเตอร์)  

          
5,700,000  

            
5,700,000  

  รองผอ. 
 ฝ่ำยงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

2 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษำ ครู
อำจำรย์ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสยีในกำรบริกำร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร
และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ≥75 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 

                

3 ร้อยละค่ำเฉลี่ยของทุก
หน่วยงำนท่ีมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกำรเป็น
ส ำนักงำนสีเขียว (Green 
Office) 

ร้อยละ 70 ≥60                              
-    
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย
2564 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

4 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นอำคำรสถำนท่ี
และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 

สภำพแวดล้อม  

ร้อยละ 80 ≥80  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ในกำรบริหำรจัดกำร
อำคำรสถำนท่ี  

                           
-    

    

รวม  5,700,000 - - - - 5,700,000   
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ตารางที่ 4.6 กลยุทธ์ที่ 6 (มบส.) พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพ่ึงพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 5 (ส.) พัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสรมิกำรสร้ำงรำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับส ำนักวิเทศสัมพันธ์และมหำวิทยำลัย  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย 

2564 
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

1 ควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำร
จัดตั้งศูนยส์่งเสริมกำร
พัฒนำท้องถิ่นและ
อุตสำหกรรมที่ก่อให้เกิด
รำยได้แก่มหำวิทยำลัย 

ระดับ 3 3                              
-    

    

2 ควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำร
โครงกำรจดัตั้งวิทยำลยั
นำนำชำติ 

ระดับ 3 3 1. โครงกำรเตรยีมควำม
พร้อมในกำรจัดตั้งวิทยำลัย
นำนำชำติ 

               
700,000  

       
700,000  

  รองผอ. 
ฝ่ำยงำน
วิชำกำรและ
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ด้ำนภำษำ 

3 จ ำนวนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด
รำยได้แก่ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน 

จ ำนวน
เครือข่ำย 

5 N/A 2. โครงกำรบริหำรกำร
วิชำกำรและบริหำรจัดกำร
พื้นที่ให้เกิดรำยได้* 

                           
-    

  ผอ.ส ำนัก 

          2.1 โครงกำรจดัตั้งศูนย์
ทดสอบภำษำไทยส ำหรับ
ชำวต่ำงชำติ 

                           
-    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

5 ปี 

เป้าหมาย 

2564 
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-
บกศ. 

          2.2 กิจกรรมประสำนงำน
สอบมำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ (TOEIC - Test 

of English for International 
Communication) 

                           
-    

    

          2.3 โครงกำรจดัตั้งศูนย์กำร
แปลภำษำต่ำงประเทศ 

                           
-    

    

          2.4 กิจกรรมสร้ำง
แบบทดสอบและคู่มือ
มำตรฐำนในกำรสอบ CEFR 

                           
-    

    

          2.5 กิจกรรมส่งเสริมกำร
สัมมนำทำงวิชำกำรและ
ศึกษำดูงำนระยะสั้น (MICE) 

                           
-    

    

          2.6 กิจกรรมจดัท ำของที่
ระลึกเพื่อประชำสมัพันธ์
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน 

                           
-    

    

รวม  - - - - 700,000 700,000   

 *หมำยเหต โครงกำรบรหิำรกำรวิชำกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ีให้เกดิรำยได้ เป็นโครงกำรน ำร่องท่ีจัดตั้งข้ึนตำมวิสยัทัศน์ของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำรำยได้ให้กับหน่วยงำน 

 โดยกำรจัดหำงบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำร มีควำมยืดหยุ่นและเป็นไปภำยใต้ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกในกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ 4 

การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. การก ากับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564 
บรรลุเป้าหมาย ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติราชการ
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564  ให้สัมฤทธิ์ผลงาน ดังนี้ 

1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
โดยการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อการน าสู่การปฏิบัติ เช่น น าส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564 ฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัย เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการฯ บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. เสริมสร้างความเข้าใจแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ให้ผู้บริหารและบุคลากร โดยการประชุมสัมมนา 

3. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วมใน
การบริหารแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางการ
ด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนดให้สัมฤทธิ์ผลงาน 

4. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ 
ผลักดัน เร่งรัดให้การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ 

5. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนโดยผู้บริหารระดับสูง ก ากับดูแลให้หน่วยงานด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยรายงานต่อมหาวิยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน เป็นรายไตรมาส 

 

2. กลไกการก ากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ายอาเซียนประจ าปี พ.ศ.2564 
กลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนโดยมีคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินการติดตามผลการ

ด าเนินงานเป็นไตรมาส รวบรวม สรุปข้อมูล ตามโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการประจ า 
2. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อการบริหารแผนงาน

และงบประมาณ โดยติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  ติดตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทุกเดือน 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
1. ค ำสั่งกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 



















 


