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ค ำน ำ 
 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)   เพ่ือ
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ให้ สอดคล้องและเป็นไป
ภำยใต้ทิศทำงกำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำระยะ ๕ ป ี     
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) และสอดคล้องตำมแนวทำงกำรยกระดับมหำวิทยำลัยสู่คุณภำพมำตรฐำนสำกล และ
กำรมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี  

กำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๘) เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนในกำรร่วมระดมควำมคิดเห็นในกำร
จัดท ำแผน และที่ส ำคัญยังได้รับควำมอนุเครำะห์จำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน ที่กรุณำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์อันทรงคุณค่ำรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
อย่ำงย่ิง 

หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ “แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๘) จะเป็นเข็มทิศส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรท ำงำนเพ่ือขับเคล่ือนกำรพัฒนำส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนให้บรรลุเป้ำหมำย และเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ส ำเร็จทุกประกำร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์  ๑๑ กลยุทธ์  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณาการพันธกิจด้านภาษาและเครือข่ายอาเซียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน (BCG Model) 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ ๓  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒:  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดด
เด่นด้านภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมท่ีย่ังยืน (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปล่ียนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะด้านทักษะทาง
ภาษา มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและมหาวิทยาลัย
อย่างเต็มที ่

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่ือสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART Office มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล
และยึดมั่นค่านิยมองค์กร IAAN  



 

๒ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพ่ึงพาตนเองให้กับ
ส านักวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๓ 

 

 

บทที่ ๑ 

ข้อมูลเบือ้งต้นส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือขำ่ยอำเซียน 
 

๑. ประวัติส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา”และ“ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์” ซึ่งแยกออกจากกันโดย “ศูนย์ภาษา” ท าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษาให้กับ
นักศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาไว้บริการและมีการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลที่มีความ
สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ “ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์” มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ
ระหว่างสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้
จัดตั้ง “ส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา” โดยการรวมชื่อ ๒ หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษากับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพ่ือท าหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาช่วยเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและภาษาอ่ืนๆ ซึ่ง
เป็นนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจาก
ภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และงานบริการให้สอดคล้องกับ
ยุคปัจจุบันที่ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงจ าเป็นใน การด ารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในแขนงต่างๆ ทั้งด้านการแลกเปล่ียนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรพัฒนานักศึกษาตลอดจน
ส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา 
และยุโรป และด้วยภาระหน้าที่ประกอบกับการที่นโยบายของรัฐบาลที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน         
จึงได้มีการเปล่ียนชื่อและจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล  ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ จากส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา เป็น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้มีบทบาทหน้าที่กว้างขวางมากย่ิงขึ้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวัตถุประสงค์ ๘ ข้อ 
ดังนี้ 

๑. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศในด้านการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม การแลกเปล่ียนข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน
มหาวิทยาลัย และนักเรียน การดูงาน การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ การแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรม การจัดตั้ง และการด าเนินการศูนย์ทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

 ๒. เพ่ือให้บริการด้านพิธีการ การรับรองและการศึกษาดูงานส าหรับชาวต่างประเทศ 
 ๓. เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน 

มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ  



 

๔ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

 ๔. เพ่ือให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือและการประมวลข้อมูล
สารสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

 ๕. เพ่ือติดตามและประเมินผล โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรทุน
และกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ 

 ๖. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านภาษาให้แก่คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศและมีทักษะส่ือสารที่ดี 

๗. เพ่ือบริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาด้วยตนเอง 
๘. เพ่ือบริการการทดสอบความรู้และมาตรฐานทางด้านภาษา 
 
และปัจจุบันนโยบายและแนวทางในการพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนคนปัจจุบันได้ก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

๒. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร วัตถุประสงค ์
 

ปรัชญำ 
 

สร้างความเป็นเลิศทางภาษา พัฒนาเครือข่ายให้กว้างไกล บริการประทับใจ น าพามหาวิทยาลัย 

สู่สากล 
 

วิสัยทัศน์ 
                 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมเพ่ือก้าวสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานที่
มี คุณภาพและมีมาตรฐานทั้งในด้านส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ การวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการ  เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร(Hub)ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศ ๔ 
ภาคีเครือข่าย เพ่ือก้าวสู่ความเป็นสากล  
   
พันธกิจ 

๑. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
๒. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
๔. ยกระดับคุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน   
๕. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือข่าย   
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ค่ำนิยมองค์กร 
   ค่านิยมองค์กรของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีแนวคิดมาจากตัวอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน (Office of International Affairs and ASEAN Network) ซึ่งปรากฏเป็น
ค่านิยมองค์กร ๔ ด้าน คือ 

๑. มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาสู่สากล (Internationalization of Skill Development) 
๒. เสริมสร้างความส าเร็จองค์กร (Achievement in Administration) 
๓. เชี่ยวชาญงานต่างประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 
๔. ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย (Network of Corporation) 

 
เป้ำหมำย 

  เป้าหมายของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีความสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร โดยยึดค่านิยมองค์กรเป็นหลักในการก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานหลักของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังนี้    

๑. มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาสู่สากล (Internationalization of Skill Development) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีการพัฒนาวงจรคุณภาพส่งเสริมสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษองค์รวมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR        
ในระดับ B๒ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย (Network of Corporation) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนด าเนินการเชิงรุกทั้งการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการเพ่ิมเติมในกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียนบวก ๕ และประเทศชาติตะวันตก พร้อมทั้ง
สานต่อความร่วมมือเดิมเพ่ือขับเคล่ือนการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 

๓. เชี่ยวชาญงานต่างประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้บริการงานต่างประเทศ เช่น การแปล

เอกสาร การท างานด้านการจัดท าวารสาร การจัดเวทีการประชุมทางวิชาการนานาชาติ การฝึกอบรมด้าน
ภาษาต่างประเทศให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

๔. เสริมสร้างความส าเร็จองค์กร (Achievement in Administration) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ มีแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับการชื่นชมจากองค์กรภายนอก 
๑) เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร (Hub )ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศภาคี

เครือข่าย 
๒) เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางด้าน วิ ชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมให้กับ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศภาคี
เครือข่าย   
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วัตถุประสงค์ 
๑.  พัฒนาสมิทธิภาพและสามัตถิยะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้

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

๒.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันศึกษา องค์กรและหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท้ังในด้านการศึกษา การวิจัย การอบรม การแลกเปล่ียน นักวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาการแลกเปล่ียนทางภาษาและวัฒนธรรม การจัดตั้งและด าเนินการให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
ในภูมิภาคอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

๓.  เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่จะเดินทางไป
ยังต่างประเทศ  

๔.  เพ่ือให้บริการ อ านวยความสะดวกด้าน ข้อมูล พิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงาน
ส าหรับชาวต่างชาติ  

๕.  เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวก ให้ข้อมูลในการขอวีซ่าและการเปล่ียนวีซ่าส าหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ  

๖.  เพ่ือให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือ และประมวลข้อมูล
ข่าวสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน 

๗. บริการให้ข้อมูลการขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ และจัดหาทุนแก่คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาทุกระดับ 

๘.  เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  และกิจกรรมความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศ ทั้งของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา   

๙.  เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาด้วยตนเอง 
๑๐.  เพ่ือให้บริการการทดสอบความรู้และมาตรฐานทางภาษา 

 

๓. นโยบำยในกำรบริหำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

      
๓.๑.  นโยบำยด้ำนส่งเสริมงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำศักยภำพทำงภำษำ  

๑) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ CEFR ของนักศึกเพ่ือให้
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นกลไกลในการตรวจสอบ ติดตามผลความก้าวหน้าอย่าง
เป็นระบบ โดยผู้เรียนสามารถสอบผ่านวัดระดับ CEFR  เป็นไปตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ระดับสาขา ระดับคณะ เพ่ือสอดรับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย  

๓) ผลักดันให้น าเอาความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR บรรจุในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปและการสร้างข้อสอบมาตรฐาน CEFR   

๔) ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา Model ๓+๑ 
หรือ ๒+๒  หรือ ๐+๔  หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรสองปีหลัง  หลักสูตร Re-skilling และ Upskilling  
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หลักสูตร MOOC และหลักสูตรระยะส้ันที่ทันสมัยเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับ
นักศึกษาต่างชาติและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

๕) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาที่  ๓ อาทิ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร    

๖) ด าเนินโครงการเรียนร่วมในต่างประเทศ ระยะส้ัน ระยะยาว และขยายเครือข่ายใน
การสร้างความร่วมมือให้กว้างขึ้นและมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  

๗) สร้างโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ      
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการท างาน  และเพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล 

๘) ส่งเสริมสนับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ      
ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  

๙) จัดหา Software ใหม่เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยระบบออนไลน์  
ทั้งอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ที่มีมาตรฐาน ทันสมัยและใช้งานได้ง่าย   

๑๐) พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ  
เพ่ิม Learning Space และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา (Self-Access) ให้ทันสมัย   

๑๑) จัดหาทุนการศึกษาหรือทุนอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา  
โครงการเรียนร่วมฯ และทุนการศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ       

๑๒) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบบหมุนเวียนในหัวข้อต่าง ๆ 
ทางด้านภาษาให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเข้ามาพัฒนาตนเอง   

๑๓) จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาทั้งใน        
และต่างประเทศมาให้ความรู้ด้านภาษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ด้านภาษา และเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านภาษาแก่บุคคลทุกระดับ  
                      ๑๔)  ส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางภาษาด้วยระบบ Up-skill training กับเจ้าของ
ภาษา    

๑๕) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาส่ือการสอนเป็นภาษาต่างประเทศร่วมกับสาขาวิชาที่มี
ความเฉพาะ อาทิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาผู้ประกอบการอาหาร สาขานวดแผนไทย ฯลฯ  

 
๓.๒  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรองค์กรและบุคลำกร 

๑) ปรับโครงสร้างและวิธีการบริหารงานเพ่ือรองรับการบริหารที่ทันสมัยและเป็นระบบ
เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจของส านัก ฯ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

๒) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านัก ฯ เพ่ือการ
ให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในด้านการสร้างความร่วมมือ ประมวลข้อมูล สารสนเทศเผยแพร่
กิจกรรมของส านักฯ มหาวิทยาลัย สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ผ่านช่องทาง IAAN Inter Channel
บน YouTube, Website, WeChat ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาษาต่างประเทศ  

๓) ยกระดับการบริการและอ านวยความสะดวกด้านงานเอกสาร ข้ อมูลข่าวสาร  
ที่ เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ และบุคลากร โดยใช้ 
Application บนโทรศัพท์เคล่ือนที่   



 

๘ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

๔) ยกระดับคุณภาพของงานบริการในรูปแบบ(One Stop Service)พร้อมทั้ง เสริมสร้าง
การมีหัวใจบริการของบุคลากร เพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ     

๕) พัฒนาระบบและกลไกลในการบริหารงานและการจัดการภายในส านักงานฯ  
เน้นผลสัมฤทธ์ิของงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาระงาน   

๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (Career Path) 
๗) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร อาทิ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาส าหรับการติดต่อประสานงาน 
๘) จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางสายงาน รวมถึงการตอบแทนใน

รูปแบบอ่ืนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร  
๙) ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นหน่วยงานการให้บริการที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน  
๑๐) สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  เพ่ือให้เกิดความสุขในการ

ท างานและรักองค์กร   
๑๑) บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

 
๓.๓  นโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยให้เข้มแข็ง   

 ๑) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง 
และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง  

 ๒) สร้างขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนของผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ  

 ๓) ผลักดันการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเครือข่าย
ชุมชนและท้องถิ่น       

 ๕) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายของ  นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กิจกรรมค่ายอาเซียน  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะทางของบุคลากรในแต่ละสายงาน   

 ๖) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่าย องค์กรภายในและ
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

 ๗) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการท างานร่วมกับเครือข่าย องค์กร 
หน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติ    

 ๘) เป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลในภูมิภาค เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายซึ่งกันและกัน    
 ๙) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ    
๑๐) เร่งสร้าง ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยากับประเทศในเอเชียและยุโรปให้มากขึ้นเพ่ือรองรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
๑๐) จัดท าเว็ปไซด์เป็นภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล

ของเครือข่ายจากต่างประเทศ  
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๙ 

 

๓.๔  นโยบำยด้ำนด้ำนส่งเสริมด้ำนวิจัย    
 ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
 ๒) ประสานงาน ให้ข้อมูลด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย องค์กรเครือข่าย รวมถึงการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศ (International Conference on English and Asian Language Studies: ICEALS) 
 ๔) จัดท าวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา (Journal of English and Asian 

Language Studies: JEALS) เพ่ือก้าวสู่ TCI ฐาน ๒ ภายในระยะเวลา ๓ ปี   
 

๓.๕  นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับส านัก

ศิลปวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
  ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติทั้งของ

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
 

๓.๖  นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงรำยได้  
 ๑) จัดการอบรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือปรับพ้ืนฐานภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการ

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

 ๒) การจัดอบรมภาษาต่างประเทศตามความประสงค์ของกลุ่มผู้เรียน แบบสร้างรายได้  
 ๓) จัดสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดทักษะความรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
 ๔) จัดตั้งศูนย์การแปลภาษาต่างประเทศ  
 ๕) เป็นศูนย์การสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน   
 ๖) ศูนย์การอบรมทักษะอาชีพและวิชาชีพด้านภาษาต่างประเทศ เช่น วิชาชีพครู  
  ๗) อบรมหลักสูตรระยะส้ันให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ  อาทิ หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยและหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  ๘) ร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานด้านการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
TOEIC เพ่ือจัดตั้งศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ๙) จัดท าหลักสูตรการศึกษาดูงานระยะส้ัน (Short–Study–Visit course) และ
หลักสูตร Mice  ส าหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เครือข่าย 
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๓. โครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 

  
 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

งานบริหารงานทั่วไป งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ งานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 

รองอธิการบดี 

คณะกรรมการประจ า 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียน 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียน 

คณะกรรมการบริหาร 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายงานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
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๔. กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน 

 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีการบริหารและการด าเนินงานของส านักประกอบด้วย
คณะกรรมการ ๒ คณะ ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ คณะกรรมการบริหาร ได้แก่  
(๑) ผู้อ านวยการส านัก        เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) รองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการส านักเลือกหนึ่งคน  เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) รองผู้อ านวยการส านักที่เหลือทุกคน  เป็นกรรมการ 

(๔) ตัวแทนจากคณะ หน่วยงาน ส านักงานเก้าคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้ช่วยผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการส านักเลือกหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 หน้ำที ่คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักโดยไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 ๔.๒ คณะกรรมการประจ าส านักมีจ านวน ๑๑ คน ได้แก่ 
  (๑) ผู้อ านวยการส านัก                                           เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองผู้อ านวยการทีผู้่อ านวยการส านักเลือกหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยสามคน               เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสามคน               เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 (๕) รองผู้อ านวยการสองคน                                     เป็นกรรมการ 
 (๖) อาจารย์ผู้อ านวยการส านักเลือกหนึ่งคน                  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ คณะกรรมการประจ าส านัก มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของส านักรวมทั้งให้มี
อ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศรวมทั้งให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการแผนงบประมาณของส านักต่อ
มหาวิทยาลัย 
 (๓) ออกระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านัก โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) พิจารณาเสนอการแบ่ง การรวมและการยุบส่วนงานของส านักต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านัก 
 (๖) พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของส านักตามที่ผู้อ านวยการเสนอและ
อาจมอบหมายให้ผู้อ านวยการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าส านักได ้
 (๗) ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาระบบงานของส านัก  ตลอดจนปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



 

๑๒ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

 (๘) ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 

๕. บุคลำกร 
 ๕.๑ บุคลากรประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ๕.๑.๑ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้แก่ 
 (๑) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จ านวน ๔ คน 
 (๒) นักวิชาการโสตศึกษา   จ านวน ๑ คน 

 (๓) นักวิเทศสัมพันธ์    จ านวน ๔ คน  

 ๕.๒ รายชื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ๕.๒.๑ คณะกรรมการประจ าส านักส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ประธาน 
  (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร ์ รองประธาน 
  (๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ   มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา   สิทธิวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร เธียรหิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (๖) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๗) รองศาสตราจารย์สมชาย  พรหมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๘) อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ กรรมการ 
  (๑๐) อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ กรรมการ   
  (๑๑) อาจารย์ศุภชัย   ศรีอักษร กรรมการและเลขานุการ 
  
  ๕.๒.๑ คณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ประธาน 
  (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ รองประธาน 
  (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร ์ กรรมการ 
  (๔) อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ กรรมการ 
  (๕) อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี   กรรมการ 

  (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล กรรมการ 
  (๗) อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ กรรมการ  
  (๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ กรรมการ  
  (๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี กรรมการ  
  (๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา  มาศมาลัย กรรมการ  
  (๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ กรรมการ 

  (๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธ ี  จันทร์ศรี กรรมการ   
  (๑๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย  กรรมการ 



 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๑๓ 

 

  (๑๔) อาจารย์สไบทิพย์   คีมทอง  กรรมการ 
  (๑๕) อาจารย์มนัสวี   พัวตระกูล กรรมการ 
  (๑๖)  อาจารย์ศุภชัย   ศรีอักษร  กรรมการและเลขานุการ 

      
  ๕.๒.๓ คณะกรรมการด าเนินการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
   (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ประธาน 

   (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร ์ รองประธาน 

   (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ กรรมการ 

   (๔) อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณญ์จักรวุฒิ กรรมการ 

   (๕) อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี   กรรมการ 

   (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล กรรมการ 
   (๗) อาจารย์ศุภชัย   ศรีอักษร กรรมการ 
   (๘) นางสาวอธิษฐาน    ศรีลานุช  กรรมการ 
   (๙) นางสาวศุภัทรษร   พรนคร  กรรมการ 
   (๑๐) นางสาวสิณาภรณ์  จิตต์อุทัศน์ กรรมการ 
   (๑๑) นางสาวสุดารัตน์   พวกขุนทด กรรมการ 
   (๑๒) นายเกตุสกล   ศีลเตชะ  กรรมการ 
   (๑๓) นายฉัตรชัย   รังษี  กรรมการ 

   (๑๔) นายก าพล   วิภาตนาวิน กรรมการ 

   (๑๕) นายวีรพงษ์   แสนพัก  กรรมการ 
   (๑๖) นางสาวกาญจนา   บัวทุม  กรรมการและเลขานุการ 
   

 

จ ำนวนบุคลำกรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ต ำแหน่งหน้ำที่ ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 

ผู้อ านวยการ ข้าราชการครูในสถาบันอุดมศึกษา ๑ คน ข้าราชการ 
รองผู้อ านวยการ ข้าราชการครูในสถาบันอุดมศึกษา ๑ คน ข้าราชการ 

รองผู้อ านวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน สายสอน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ คน สายสอน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ คน สายสนับสนุน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ คน สายสนับสนุน 
นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ๒ คน สายสนับสนุน 
นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงานราชการ ๑ คน สายสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ ๑ คน สายสนับสนุน 
นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ ๑ คน สายสนับสนุน 

รวม ๑๖ คน  



 

๑๔ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของอำจำรย์และบุคลำกร 
 

ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
ปริญญำ 

เอก 

ปริญญำ 

โท 

ปริญญำ 

ตรี 
จบการศึกษา ก าลัง

ศึกษา 
จบการศึกษา ก าลัง

ศึกษา 
 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - - 
รองผู้อ านวยการ 2 1 - - - 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๑ ๑ ๑ - - 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - - ๑ ๓ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - - - ๑ ๑ 
นักวิเทศสัมพันธ์ - - - ๑ ๓ 
รวม 4 2 - ๓ ๗ 

 

๖. ภำรกิจของหน่วยงำน 

 
6.1 ภำพรวมของหน่วยงำน 

๑. ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

๒. ก ากับ ดูแล ควบคุมบริหารจัดการงานด้านวิเทศสัมพันธ์  
๓. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานศูนย์ภาษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติให้

ปฏิบัติงานตามนโยบายของแผนงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
๔. พัฒนา ปรับเปล่ียนโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือรองรับ

การบริหารงานที่ทันสมัยและเป็นระบบในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการท างานร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและ
ย่ังยืน  

๖. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงาน 
องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๗. พัฒนาระบบการบริการการให้ข้อมูลนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติให้ทันสมัยและเป็น
ระบบ  

๘. ดูแล ให้ค าปรึกษาและประสานงานโครงการต่าง ๆ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน  

๙. ดูแลให้ค าปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินโครงการการสร้างรายได้ให้กับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียน  
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๑๑. บริหารจัดการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 

๖.2 งำนบริหำรงำนทั่วไป 

๑. ด าเนินการและควบคุมดูแลการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงบประมาณ 
แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน แผนอัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดท าครุภัณฑ์ของ
ส านักฯ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินการท างานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ  
๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมภายในของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
๔. ด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร  
๕. วางแผนจัดการประชุมท าหน้าที่เลขานุการและงานบริหารทั่วไป  
๖. ด าเนินการ เบิกค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้านที่เกิดจากการด าเนินโครงการของส านักวิเทศสัมพันธ์และ

เครือข่ายอาเซียน  
๗. ควบคุมตรวจสอบเก่ียวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์  
๘. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

 
๖.3 งำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรพิเศษ 

 ๑. ประสานงานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในด้านการ
แลกเปล่ียนความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ภาษาและศิลปวัฒนธรรม  

๒. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

๓. ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการด าเนินโครงการทางวิชาการ วิจัยภาษา 
และศิลปวัฒนธรรม  

๔. ขยายเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

๕. ประสานงานการลงนามความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 ๖. ตรวจสอบและแนะน าสัญญาตราสาร ตรวจสอบร่างกรอบความร่วมมือทางวิชาการ  

๗. ให้บริการข้อมูลและอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ  
๘. ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ต่ออายุสัญญาจ้างและใบอนุญาตท างานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ  
๙. ด าเนินการด้านวีซ่า (Visa) อาจารย์จ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ อาสาสมัครชาวต่างชาติ และ

นักศึกษา  
  ๑๐. อ านวยความสะดวกในการจัดท าหนังสือเดินทางเล่มน้ าเงินของอาจารย์และบุคลากร  

๑๑. ให้ข้อมูล จัดหา บริการ ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ในเรื่องทุนการศึกษา ตลอดจน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับชาติและนานาชาติ  

๑๒. จัดท าหนังสือ เอกสารประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  
๑๓. ต้อนรับอาตันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย อ านวยความสะดวกในด้านพิธีการ ประชาสัมพันธ์

โครงการและกิจกรรมและงานต่าง ๆ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
๑๔. ประสานงานโครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  
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๑๕. ประสานงานด าเนินโครงการเรียนร่วมในต่างประเทศทั้งระยะส้ัน ระยะยาว และด าเนิน
โครงการในรูปแบบการสร้างรายได้  
 
๖.4 วิชำกำรและกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ 

๑. จัดบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร  

๒. ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร  

๓. จัดตั้งศูนย์วิชาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  
๔. จัดท าวารสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน  
๕. จัดท าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ  
๖. พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  
๗. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพทางภาษาชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
๘. จัดตั้งศูนย์การแปลภาษาต่างประเทศ  
๙. จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  
๑๐. ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในรูปแบบให้เปล่าและสร้างรายได้  
๑๑. ด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ  
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาส่ือการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในสาขาเฉพาะทาง 
  

๗. สถำนที่ตั้ง 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
ชั้น ๓ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) และ 
ชั้น ๔ อาคาร ๑๑  
โทรศัพท์  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๐, ๑๗๔๒  โทรสาร  ๐-๒๔๖๕-๓๒๒๔ 

 

ผังห้องส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  
ชั้น ๓ อำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ  (ทัต บุนนำค) 
ชั้น ๓  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 ห้องผู้อ านวยงานส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 ห้องประสานงานภาษาเพ่ือนบ้าน 

ชั้น ๔  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๑๐๖๔ 
 ห้องเรียน ๑๐๔๑ 
 ห้องประชุม ๑๐๔๒ 

ห้องเรียน ๑๐๔๔ 
ห้องเรียน ๑๐๔๓ 

ชั้น ๘  ห้องเรียน  ๑๐๘๑ 
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ผังห้องศูนย์ภำษำ  
ชั้น ๔ อำคำร ๑๑ 

ชั้น ๓  ห้อง Mini Theater ๑๑๓๓ 
 ห้อง Self-Access Learning Center ๑๑๓๒ 

ชั้น ๔  สถาบันภาษา 
 ห้องพักอาจารย์ชาวต่างชาติและบุคลากรศูนย์ภาษา 
 ห้อง Sound Lab ๑๑๔๔ 

 

๘. เวลำเปิดท ำกำร 
 เปิดภาคเรียน 
   วันจันทร์-วันพุธ   เวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. 
  วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 ปิดภาคเรียน 
  วันจันทร์-วันศุกร์   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 

๙. นโยบำยคุณภำพ 
 

 ๙.๑ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 
 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วม 
 มำตรกำร 

(1) จัดให้มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน 
(๒)  จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและจัดท าการประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษา 

(๓)  จัดให้มีวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 ๙.๒ นโยบำยกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนทักษะทำงภำษำ งำนธุรกำรและด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านทักษะทางภาษา งานธุรการและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 มำตรกำร 

(๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านภาษา 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน

บุคลิกภาพและการท างานเป็นทีม 
(๓) จัดส่งบุคลากรเพ่ือเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขั้น

สูงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



 

๑๘ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

 ๙.๓ นโยบำยกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรองค์กร 

 จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนความต้องการของหน่วยงาน และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 มำตรกำร 
 (๑) จัดให้มีกิจกรรมการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 (๒) จัดให้มีคณะกรรมการการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร  
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 

 ๙.๔ นโยบำยกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงภำษำ 
 พัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มำตรกำร 
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (๒) จัดให้มีการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 (๓) จัดหาสื่อและระบบปฏิบัติการ (software) ที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาภาษาต่างประเทศ 

 (๔) จัดให้มีระบบการติดตามผลและการประเมินผลการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

  ๙.๕ นโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมด้ำนภำษำและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำองค์กรและ
ท้องถิ่น  
  ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน แก่ 
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ รวมถึงองค์กรและชุมชนที่มีความสนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านนั้นๆ 

 มำตรกำร 
  (๑) จัดให้มีการอบรมภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ ปุ่น เกาหลี พม่า ลาว เขมร บาฮาซามลายู 
เวียดนาม) แก่ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 

 (๒) จัดให้มีการอบรมภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ ปุ่น เกาหลี พม่า ลาว เขมร บาฮาซามลายู 
เวียดนาม) ส าหรับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเพื่อน าไปใช้ได้จริงในการท างาน 
 (๓) จัดกิจกรรมและส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาให้กับนักศึกษาโดยส่งไปแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (๔) จัดให้นักศึกษามีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวด้านการวิจัยและ
กิจกรรมที่ใช้ภาษาต่างประเทศร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
 (๕) สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติโดยการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนด้านภาษาและ
วัฒนธรรม 
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 ๙.๖ นโยบำยกำรปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้มีลักษณะเชิงบูรณำกำรเกิดกำรแสวงหำควำม
ร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
  พัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกันเป็น
เครือข่าย พร้อมส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

  มำตรกำร 
 (๑) จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีการกระจายอ านาจและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 (๒) จัดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 (๓) ทบทวนบทบาทภารกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑๐. เป้ำหมำยผลผลิต 
 เป้าหมายการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
 (๑) มีโครงการอบรมบริการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาอย่างน้อยปีละ ๓ 
โครงการ 
 (๒) มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Access) ศูนย์การเรียนรู้
แบบพ่ึงตนเองและห้องประชุมจ านวนไม่ต่ ากว่า ๕ ห้อง 
 (๓) มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และ/หรือมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานทั้งในต่างประเทศอย่างน้อย ๑ หน่วยงาน/ป ี
 (๔) ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทางด้านภาษา
อย่างน้อย ๑ ภาษา/ปี 
 (๕) มีการปรับปรุงข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ เอกสารและคู่มือต่างๆ  ให้มีความทันสมัย  
เพ่ือเผยแพร่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 (๖) มีการบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม ทุนการศึกษา
จากต่างประเทศและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีละไม่ต่ ากว่า ๑๒ ครั้ง 
 

๑๑. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรเชิงคุณภำพ 
 (๑) พัฒนาและฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพด้านการเรียน
การสอน 
  (๒) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับบุคลากร เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการท างาน 
ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (๓) จัดหาส่ือทัศนปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือการให้บริการ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด 
ห้องประชุมและศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการเรียนการสอน 
 (๔) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายความสัมพันธ์ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
องค์กร/สถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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 (๕) ให้ค าแนะน าแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้รับบริการที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

๑๒. กำรควบคุมมำตรฐำนและคุณภำพในกำรด ำเนินงำน 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดให้มีการประเมินด้านมาตรฐานและคุณภาพใน
ด้านการด าเนินงานโดยหน่วยงานต่อไปนี้ 
 ๑. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  โครงการประเมินจะเป็นไปตามระเบียบ ข้อบั งคับและการประเมินการปฏิบัติงานจาก
มหาวิทยาลัยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษาคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและอ่ืน ๆ 
  
๑๓. แหล่งที่มำของรำยได้ 
 ข้อมูลงบประมำณและกำรเงิน 

 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนบริหารงบประมาณและการเงิน โดยด าเนินการตาม
ประกาศและระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งในการด าเนินงานส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    

ประเภทงบประมำณ ชื่องบประมำณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณบ ารุงการศึกษา งบเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
 งบเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  คงคลัง 
งบประมาณอ่ืนๆ เงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา (๓๐๐ บาท) 
 เงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท) 
 เ งินค่าลงทะเบียนโครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) 
 เงินสมทบโครงการเรียนร่วมจากคณะต่างๆ ได้แก่ 

1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์   
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. งบ บ.กศ. ของคณะวิทยาการจัดการ 
4. โครงการทุนเอราวัณของคณะครุศาสตร์ 
5. เงินสมทบจากส านักกิจการนักศึกษา  
6. เงินสบทบโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียน

ร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ”   
7. ทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
8. งบกลางอธิการบดี 
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หมำยเหตุ 

* เงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา (๓๐๐ บาท)เป็นเงินที่เก็บมาจากนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ ๑  
**เงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (๕๐๐ บาท)  เป็นเงินที่เก็บมาจากนักศึกษาแรกเข้า ชั้นปีที่ ๑ ใช้ในโครงการ
เพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ 
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บทท่ี ๒ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงใน
ด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาช้านาน มีชื่อเสียงและมีความเป็นเลิศหลาย
ประการ โดยเฉพาะการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา สังคม ชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณา
ข้อมูลต่าง ๆ รอบด้าน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับมากข้ึน  

ส าหรับข้อมูลส าคัญท้ัง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
ของบัณฑิต และพันธกิจ  มีดังต่อไปนี้ 

 

๑. ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ  

ได้มาตรฐานสากล 
 

๒. คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย 

สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย” 
 

๓. ปณิธาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เป่ียมด้วยคุณธรรม มี
สุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

๔. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการน าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 

๕. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

บัณฑิตของมหาวิทยา ลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ เจ้ าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสาร  
การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล 
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๖. วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์ สุขภาพที่มี คุณภาพได้
มาตรฐานสากล 
 

๗. พันธกิจ 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

๘. ค่านิยมร่วม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดค่านิยมหลักเพ่ือความเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้ 

    ค่านิยมองค์กร  MORALITY 

  M   Moral   - คุณธรรมประจ าใจ 
  O   Orderliness  - วินัยประจ าตน 

  R    Responsibility  - เป่ียมล้นรับผิดชอบ 

  A    Adoration  - มอบใจให้องค์กร 

  L   Loveliness  - เอ้ืออาทรแบ่งปัน 

  I   Innovation  - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  T   Teamwork  - ร่วมใจพัฒนา 
  Y   Yield   - น าพาสู่ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๒๕ 

 

 

สาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ ท้ังนี้มีการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์  กลยุทธ์ และ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

 

  เป้าหมาย 

  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ด้านสังคม 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. ด้านการศึกษา (การสร้างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 

๑. มีฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีบริการ 
๒. มีเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน 
๓. มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี เป็นพลเมืองดี เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี  

ของตนเอง 
๕. ชุมชนและท้องถิ่นท่ีรับบริการมีระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๖. มีผลงานท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 
๗. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก

รักษ์ท้องถ่ิน 
๘. มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายไปสู่ความเป็นมืออาชีพ  

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model)  
                 ท่ีใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีบริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model) เพื่อให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับบริบท

ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นท้ังการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 



๒๖ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

๓. น าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
หรือการวิจัย 

๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมส าหรับ
การท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะ
และป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนน าความรู้ทางวิชาการ  

ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. ส ารวจความความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพื่อน ามาด าเนิน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม 

และลดความเหลื่อมล้ า 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่ชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งและ
ยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการ 

แนวพระราชด าริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ 
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ ๕  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่ ง เสริมและสนับสนุนการจั ด โครงการหรือ กิจกรรมด้ านศิ ลป วัฒนธรรม ท่ี เผยแพร่ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในและต่างประเทศ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓. ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า

และมูลค่าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๒๗ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 

มืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

 

  เป้าหมาย 

๑. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมบูรณ์ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะ  

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต 

ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) เพื่อการถ่ายทอดและบ่มเพาะ
ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครู 
๓. การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒. มีหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ครูของครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  

เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๔. ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ด้วย School Integrated Learning  

ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงาน
ท ามีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรท าหน้าท่ีพัฒนา

หลักสูตรและควบคุม  ก า กับ  ติดตามการด า เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 
๒. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย School Integrated 

Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 

ในแต่ละหลักสูตร 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน  

และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู และหาแหล่ง  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ์ครุสภา และการจัดหาแหล่งงานรองรับ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์  
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตามพระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๒๙ 
 

ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท า 
มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๒. พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะท่ีส าคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชพีเพื่อจดัอบรมเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของความเป็นครูในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพื่อด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบ 

“แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ”  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบโครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องกับองค์กรท่ีเชี่ยวชาญ  

ในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๓. สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ไปเผยแพร่ในเวที ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัดการเรียน  

การสอนและงานวิจัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  

คนเก่งและเป็นสุข 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลองปฏิบัติการวิจัย 

และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 



๓๐ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 

    บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 

  เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับท้องถ่ิน  

๒. อาจารย์มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์  สมรรถนะ  

และคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
๔. มหาวิทยาลัยมี เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๕. เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ  
และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ได้มี การบูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

๒. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและจัดล าดับในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี ท่ีมีคุณภาพ 

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่  

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นท่ี  
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔. บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

๕. อาจารย์และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ มีความสามารถ  

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
วิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนา  

ท้องถิ่นและสังคมท่ียั่งยืน (Sustainable)  
แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร 

สองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๓๑ 
 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากล ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ และการพึ่งตนเอง 
 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานอื่น ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต  

และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของประชาชน 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่   
  (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคล้อง 

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานลักษณะ

อื่น และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable)  

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ  
ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

๓. สง่เสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานอื่น ๆ 
ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอื่น ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการท้ังภายในและภายนอก 
 



๓๒ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะ 

และมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าท่ีควบคุมก ากับ 

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ  

๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ 

ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ  

๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ  

ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  
๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะทักษะ 

ด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิต  
ในศตวรรษท่ี ๒๑  และเพื่อการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก ท้ังในระดับชาติ  
และนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๓๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 

  เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 

ท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ 
๒. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล  

มีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 

๑. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ  มีความก้าวหน้า 

และมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 
๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศและมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และสิ่งเอ้ืออ านวยสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพรองรับการเป็น SMART University 
 

๔. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์ ท่ี เอื้อต่อการเรียนรู้  และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้ 
๗. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model)  
และการสร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ  

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดงศักยภาพ  

โดยเข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ ท่ี เ ก่ียวข้อง  

ท้ังในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศั กยภาพ ได้รับการพัฒนา 

ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 
 
 
 



๓๔ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน  

ของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ท่ัวถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก  

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 
MORALITY 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูล  

ในระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากร

ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 
๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 
๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  

ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 
๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ ท่ีทันสมัย ตลอดจน  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ   

เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา  
และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย  

และประชาชนท่ัวไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราช า  

และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป    
๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และภาค

ประชาชนเพื่อร่วมพัฒนา 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ให้บริการชุมชน
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานท่ี และด้านการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่ อส่ ง เสริมการสร้างรายได้ ในการพึ่ งพาตนเอง  

ให้กับมหาวิทยาลัย 
๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้  

ให้แก่มหาวิทยาลัย 
๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสร้างรายได้จากการส่งเสริม  

และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 
๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมาย  

ให้ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็ นระบบ         
และต่อเนื่อง และน าสู่การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 
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บทท่ี ๓ 

การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
 

๑. การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน 

 
ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 

ทรัพยากรมนุษย์ 
(Man) 

- ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ท าให้
สามารถบริหารงานและสร้างเครือข่าย
การท างานที่เข้มแข็งเป็นศักยภาพที่
ส าคัญของส านักฯ  

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

- ทั ก ษ ะ ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
บุคลากรอยู่ในระดับปานกลางถึง
ค่อนข้างดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ใน
การติดต่อประสานงานกับ ผู้มา
ติดต่อรับบริการ 

- ขีดความสามารถของบุคลากรใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาจะต้องได้รับ
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 

- ข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากรในด้าน
ความรู้เฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ 
ยังอยู่ในระดับที่ต้องการการพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถส่ือสารและ
ปฏิบัติการได ้ 

งบประมาณ 
(Money) 

- งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมีความครอบคลุม และ
ต่อเนื่องในทุกปี ท าให้สามารถน าไป
บริหารตามแผนงานที่ได้วางไว้ ส่งผล
ให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- บริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เป็นไปตาม
แผนงานและทันเวลาที่ก าหนด 

- งบประมาณรายจ่ ายประจ า ปีมี
ข้อจ ากัด การใช้จ่ ายต้องเป็นไป
ภายใต้ข้อก าหนดและกฎระเบียบ มี
ความยืดหยุ่นน้อย 

วัสดุ/เครื่องมือ 
(Materials) 

- มีการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
ท า ใ ห้ ก า ร ใ ช้ ง า น ท รั พ ย า ก ร มี
ประสิทธิภาพ  

- มีระบบการดูแลบ ารุงรักษา ควบคุม
ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ   

- มีการยืม-คืนครุภัณฑ์ส านักงานที่เป็น

- สาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านที่ พัก
รองรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ของมหาวิทยา ลัย ยั งขาดความ
สะดวก เป็นข้อจ ากัดในการอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า
ต่างประเทศ 

- ทรัพยากร ส่ือและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การท างานยังขาดความทันสมัย 
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ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 

ร ะ บ บ  ง่ า ย ต่ อ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบ  

- ข้อจ ากัดของขนาดสถานที่ประชุม 
หรือห้องจัดสอบสามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมอบรมในจ านวนจ ากัด ใน
กรณีที่มีการจัดฝึกอบรมจ านวนมาก
จะต้องขอความอนุ เคราะห์ห้อง
ประชุมหรือจัดสอบจากหน่วยงาน
อ่ืน 

การบริหารจัดการ
ส านัก 
(Management) 

- มี วิ สั ยทั ศน์ พันธกิ จที่ ชั ด เจนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

- ผู้บริหารมีการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการท างาน มีการกระจายอ านาจ 
สร้างการมีส่วนร่วม เน้นความโปร่งใส
และมุ่งเน้นผลงาน ฯ ส่งเสริมให้การ
ท างานส านักมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- การจัดโครงสร้างหน่วยงานมีความ
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนงาน ระบุหน้าที่
ความรับผิดชอบ และกลไกการท างาน
ที่มีความชัดเจน 

- ส านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนมี เครือข่ายการท างานใน
ประ เทศและระหว่ า งประ เทศที่
เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
มาตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ป ี

- เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม
วิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนแก่
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยและให้บริการวิชาการแก่
ประชาชนทั่วไปอย่างประสิทธิภาพ 
ชี้ ใ ห้ เ ห็ นผลการด า เ นิ น ง านและ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

- มี ก า ร น า ร ะ บ บป ร ะกั น คุณ ภ า พ
กา ร ศึ กษาข อ งมห า วิ ท ย า ลั ยม า
ประยุกต์ ใช้  จึ งท า ให้มี ระบบการ
ด าเนินงานที่เข้มแข็ง 

- การท างานของส านักฯ มีความ
จ า เ ป็ นต้ อ งด า เ นิ น ง านภาย ใต้
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น 
ร ะ เ บี ย บ ด้ า น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณในการด า เนิ น งาน
โครงการต่าง ๆ ท าให้ขาดความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินงาน   
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๒. การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก 

 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นพิจารณา โอกาส อุปสรรค 

สังคม 
(Social/Cultures) 

- ประเทศไทยก้ าว เข้ า สู่ สั งคม
ผู้สูงอายุ เป็นโอกาสในการจัด
หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาให้แก่ผู้สูงอายุ 

- มีกลุ่มคนที่มีความต้องการบริการ
ด้ านการแปลภาษา เ พ่ื อการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ หรือด้าน
การศึกษา เ ป็นโอกาสในการ
ให้บริการด้านการแปลภาษาใน
เชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐาน 

- สังคมไทยเป็นสังคมที่มี พ้ืนฐาน
วัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณีที่มี
ความเป็นมิตรต่อนักเดินทางและ
ชาวต่างชาติ ท าให้เป็นจุดดึงดูด
ให้ชาวต่างชาติส่งบุตรหลานมา
เรียนในไทย 

- โครงสร้ างประชากรในวัย
เรียนของประเทศไทยลดลง 
ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง
ในทุกปี ส่งผลให้เป็นอุปสรรค
ในการ 

- การระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อ
การประสานงานเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในระยะ
ยาว 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

- ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและช่องทาง
การส่ือสารทาง Social Media มี
หลากหลาย เป็นโอกาสในการ
สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานผ่านช่องออนไลน์  
ท าให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

- เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์มีมากขึ้น เป็น
โอกาสให้สามารถน ามาใช้ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า รส อน  แ ล ะ
ฝึกอบรมออนไลน์ให้กับผู้เรียน
และบุคลากร 

- เทคโนโลยีหรือแอพลิเคชั่น
บางรายการแม้จะมีศักยภาพ
การใช้ งานที่ดีแต่มี ราคาที่
ค่อนข้างสูง 

ภาวะเศรษฐกิจ 
(Economics) 

- ทิศทางการพัฒนาด้านอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ปัจจุบันนี้ต้องการก าลังคนที่มี
คุณภาพด้านภาษาในกลุ่มของ
ประเทศอาเซียน จึงเป็นโอกาส

- สถานการณ์ความเส่ียงของ
การระบาดของโควิด -๑๙  
ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว เกิดภาวะชะงักงันในการ
ลงทุน หรือเดินทางระหว่าง
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สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นพิจารณา โอกาส อุปสรรค 

ข อ ง ส า นั ก ฯ  ใ น ก า ร พั ฒ น า
นั ก ศึ กษา  บุคลากรของ ให้ มี
ความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของประเทศ 

- ปัจจุบันมีการขยายตัวของธุรกิจ
ออนไลน์ เป็นโอกาสในการจัด
หลักสูตร Reskill ฝึกอบรมเพ่ือ
รองรับการเติบโตธุรกิจออนไลน์ 

- โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
ของไทย รวมถึงการเดินทางมี
ความสะดวก เ อ้ืออ านวยให้
นัก ศึกษาต่างชาติ เดินทางมา
ศึกษาในไทย 

ประ เทศ  ก ร ะทบต่ อก า ร
ด า เนิน งานของส านั ก  ไม่
สามารถเดินทางและ การ
ติดต่อประสานงานระหว่าง
ประเทศ 

- การแข่งขันในตลาดวิชาด้าน
ภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน
มี สู ง ม า ก ขึ้ น  มี ก า ร เ ปิ ด
หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษา
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

 

ก า ร เ มื อ ง / น โ ย บ า ย /
กฎระเบียบ 
(Political/Legal/ 
Regulations) 

- ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาการศึกษาให้คนในทุก
ช่วงวัย เป็นโอกาสในการผลิต
ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศที่ตอบสนอง
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย 

- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ผลักดันให้บุคลากรทางการศึกษา
ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษา รวมทั้งต้องมีการ
ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้มีมาตรฐาน ส่งผลให้เป็น
โอกาสในการจัดหลักสูตรในการ
พัฒนาทั กษะด้ านภาษา เ พ่ื อ
บริการวิชาการแก่กลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับปรุง
การบริ หารราชการ  รั ฐบาล
ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้
ภายในองค์กร (KM) และก าหนด
เป็นตัวชี้วัดในกระบวนการพัฒนา 
ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับระบบ
การท างานให้มีคุณภาพ 

- นโยบายและทิ ศทา งการ
ท างานในระดับกระทรวง
อุดม ศึกษาและวิ จั ยมี การ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ตามการปรับเปล่ียนรัฐมนตรี
และผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวง 



แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๔๑ 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นพิจารณา โอกาส อุปสรรค 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ 
(International Affairs) 

- ค่านิ ยมของชาวต่างประเทศ
โดยเฉพาะชาวจีนปัจจุบันนิยมส่ง
บุตรหลานมาเรียนในประเทศไทย
มากขึ้น เป็นโอกาสในการขยาย
ฐานการดึงนักศึกษาชาวจีนมา
เรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้น 

- วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาว
ไทยมีความคล้ายคลึงกับชาวจีน
จึงเป็นส่ิงเอ้ืออ านวยในการใช้
ชีวิตเพ่ือศึกษาเล่าเรียนของชาว
จีน 

- สถานการณ์ความเส่ียงของ
การระบาดของโควิด -๑๙ 
ส่งผลให้รัฐบาลและพลเมือง
ในทุกประเทศเกิดความวิตก 
หวาดกลัว และเฝ้าระวังความ
เส่ียงในการระบาดของโรคที่
จ ะ เ กิ ด ขึ้ น  ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
ตัดสินใจในการเดินทางออก
นอกประเทศ 

- สถานการณ์ โรคระบาดใน
ปัจจุ บัน ส่งผลต่อนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เช่น ด้านการเดินทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ 

นิเวศวิทยา 
(Ecology) 

- ที่ ตั้ ง ขอ ง ไทย เ ป็น ศูน ย์ กลา ง
ภูมิภาค สะดวกในการเดินทางใน
การศึกษา รวมทั้งการศึกษาดูงาน
ของมหาวิทยา ลัย ในภูมิภ าค
อาเซียน 

- มหาวิทยาลัยตั้งในเขตชุมชนพหุ
วัฒนธรรม เอ้ือต่อการด าเนินชีวิต
ของผู้ที่มาจากต่างวัฒนธรรม 

- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใน 
เขตเศรษฐกิจ  การจราจร 
มลภาวะ รถติด  ส่ งผลต่อ
สุขอนามัยที่ดีของผู้มาเรียน 

 
๓. การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ 

๑. มีหน่วยงานในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศที่คอยควบคุมงานมาตรฐานด้านภาษา 
ดั งนั้ นการด า เนิน งานด้ านการพัฒนาทักษะทางภาษาหรือการจัดห ลัก สูตรด้ าน
ภาษาต่างประเทศ จะต้องได้รับการเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาโดยการก าหนดตัวชี้วัด
ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจะต้องผ่านการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR ในระดับ B๒ ซึ่งอยู่ในระดับที่มากกว่าเกณฑ์เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ในทุกปี
การศึกษา อันเป็นประเด็นท้าทายการท างานของส านัก 

๓. ผู้ปกครองมีความคาดหวังให้บุตรหลานที่เล้าเรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา 
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๔. ผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการต้องการแรงงานที่จบจากสถานศึกษาที่มีทักษะจ าเป็นด้าน
ภาษาในระดับที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ 
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บทที่ ๔ 

ความสอดคล้อง 
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

และส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 

 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำย และทิศทำงกำร
บริหำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปภำยใต้นโยบำยที่
สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์และเชื่อมโยงควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้าง
ความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ 
วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑   
บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน (BCG Model) ที่ใช้
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑   

บูรณำกำรพันธกิจด้ำนภำษำและเครือข่ำยอำเซียน เพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน (BCG Model)    
 

กลยุทธ์ที่ ๒   
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำร
เรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒   

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเครือข่ำย 

กลยุทธ์ที่ ๓   
ส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมที่เหมำะสมแก่ชุมชน 

 

กลยุทธ์ที่ ๔   
ส่งเสริมและสืบสำนพลังปัญญำตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงเข้มแข็งและย่ังยืน
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ที่ ๕   
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๓  

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณำกำรเครือข่ำย
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ ๖   
พัฒนำศักยภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
และมีประสิทธิภำพในกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ สู่ กำร
เปล่ียนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย 
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  

การยกระ ดับคุณภาพการศึ กษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบน
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒:   

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านภาษา 
ต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑   

ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำน ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ 

ท้องถิ่นและสังคมท่ีย่ังยืน (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ ๑   

พัฒนำหลักสูตรควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลยัใน
ต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำผู้เรียนดำ้นภำษำตำ่งประเทศท่ีมี
คุณภำพได้มำตรฐำน ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
สังคมท่ียั่งยนื (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ ๒   

เสริมสร้ำงศักยภำพอำจำรย์ให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็น
มืออำชีพสู่กำรเปล่ียนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

กลยุทธ์ที่ ๒   

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

กลยุทธ์ที่ ๓   

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

 

กลยุทธ์ที่ ๔  
พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณลักษณะ ๔ ประกำร มีทักษะและมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคมในศตวรรษที่  ๒๑ สู่กำร
เปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

กลยุทธ์ที่ ๓  

พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณลักษณะด้ำนทักษะทำงภำษำ มีทักษะและมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่กำรเปล่ียนแปลง
ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑   

ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำร
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพ่ือ
พัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่ 

กลยุทธ์ที่ ๑   

ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพ่ือพัฒนำส ำนัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนและมหำวิทยำลัย
อย่ำงเต็มที่ 

กลยุทธ์ที่ ๒   
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่ือสำรองค์กร 
ทั้ ง ภ ำย ในและต่ ำ งปร ะ เทศ  เ พ่ื อ เ ส ริ มส ร้ ำ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลต ำ ม วิ สั ย ทั ศน์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ ๒  

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่ือสำรองค์กร ทั้ง
ภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน  

กลยุทธ์ที่ ๓   

ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
งบประมำณและ บุคลำกร ให้ มี ป ระ สิทธิภ ำพ  
และคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้น
ห ลักธรรมำภิบำล  และยึดมั่ น ค่ ำนิ ยมอง ค์กร 
MORALITY 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  

ปรับปรุ ง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
งบประมำณและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และ
คล่องตัว เพ่ือเป็น SMART Office มุ่งเน้นหลักธรรมำภิ
บำลและยึดมั่นค่ำนิยมองค์กร IAAN  
 

กลยุทธ์ที่ ๔   
พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
และมีทรัพยำกรที่เพียงพอต่อกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่
ดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

กลยุทธ์ที่ ๔  

พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และ
มีทรัพยำกรที่เพียงพอต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

กลยุทธ์ที่ ๕  

พัฒนำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ให้เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศำสตร์พระรำชำและศูนย์สร้ำง
เสริมฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงวัย และประชำชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรวิจัย และกำรพัฒนำ
นวัตกรรม 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  

พัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำง
รำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ ๕  

พัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้
ในกำรพ่ึงพำตนเองให้กับส ำนักวิ เทศสัมพันธ์และ
มหำวิทยำลัย  
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บทท่ี ๕ 

 สาระส าคัญ 

แผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 

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 ๒๑  

ส ำหรับข้อมูลส ำคัญทั้ง ปรัชญำ เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่ำนิยมร่วม  
มีดังต่อไปนี้ 
 

๑. ปรัชญา 
 

สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงภำษำ พัฒนำเครือข่ำยให้กว้ำงไกล บริกำรประทับใจ น ำพำมหำวิทยำลัย 

สู่สำกล 
         
๒. เป้าหมาย 
 

เป้ำหมำยของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีควำมสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร โดยยึดค่ำนิยมองค์กรเป็นหลักในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนหลักของ
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ดังนี้    

๑. มุ่งพัฒนำทักษะทำงภำษำสู่สำกล (Internationalization of Skill Development) 
๒. ผสำนควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย (Network of Corporation) 
๓. เชี่ยวชำญงำนต่ำงประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 
๔. เสริมสร้ำงควำมส ำเร็จองค์กร (Achievement in Administration) 
๕. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำร (Information Hub of ASEAN and Partner Country)      

ในกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศภำคีเครือข่ำย 
 

๓. วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรมเพ่ือก้ำวสู่
ควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำ  พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ  เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนที่มี
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คุณภำพและมีมำตรฐำนทั้งในด้ำนส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
และกำรบริกำร  เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรในกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศภำคีเครือข่ำย เพ่ือก้ำวสู่
ควำมเป็นสำกล 
 

๔. พันธกิจ 
 

๑. มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 
๒. พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศให้เข้มแข็ง 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
๔. ยกระดับคุณภำพของงำนบริกำรให้มีคุณภำพ มำตรฐำน   
๕. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรในกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศภำคีเครือข่ำย      

  
๕. วัตถุประสงค ์
 

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

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

๓.  เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำที่จะเดินทำงไปยัง
ต่ำงประเทศ  

๔.  เพ่ือให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวกด้ำน ข้อมูล พิธีกำร กำรรับรอง และกำรศึกษำดูงำน
ส ำหรับชำวต่ำงชำติ  

๕.  เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก ให้ข้อมูลในกำรขอวีซ่ำและกำรเปล่ียนวีซ่ำส ำหรับ
นักศึกษำชำวต่ำงชำติ  

๖.  เพ่ือให้บริกำรฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และประมวลข้อมูลข่ำว
สำรสนเทศ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหำวิทยำลัยสู่ประชำคมอำเซียน 

๗. เพ่ือบริกำรให้ข้อมูลกำรขอทุนศึกษำต่อต่ำงประเทศ และจัดหำทุนแก่คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำทุกระดับ 

๘.  เพ่ือติดตำมและประเมินผลโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  และกิจกรรมควำมร่วมมือ
ด้ำนต่ำงประเทศ ทั้งของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ   

๙.  เพ่ือให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำด้วยตนเอง 
๑๐. เพ่ือให้บริกำรกำรทดสอบควำมรู้และมำตรฐำนทำงภำษำ 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้วิเครำะห์ข้อมูล

พื้นฐำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำนตำมภำรกิจของส ำนัก ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ระยะ ๕ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ประกอบด้วยท้ังหมด ๓ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

   

 
 
 
โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำย กลยุทธ์  และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
 

  

กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งร่วมกับ
เครือข่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร 

วิจัยศิลปวัฒนธรรม 

กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์
โดดเด่นด้ำนภำษำต่ำงประเทศสู่ควำมเป็นเลิศ 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

๑ 

๒ 

๓ 

ยุท
ธศ
าส
ตร์

 



๕๐ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ  

วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้าหมาย 

๑. กำรบูรณำกำรพันธกิจเข้ำกับกำรพัฒนำภำษำและเครือข่ำยอำเซียนเพื่อยกระดับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน  

๒. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพิ่มเติมในกลุ่มประเทศอำเซียน อำเซียนบวก ๕ และ
ประเทศชำติตะวันตก พร้อมท้ังสำนต่อควำมร่วมมือเดิม เพื่อขับเคลื่อนกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนภำษำ 

๓. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงำนท่ีเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำน วิชำกำร วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม ให้กับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนเครือข่ำยในกลุ่มประเทศอำเซียน และประเทศ
ภำคีเครือข่ำย   

 
ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 

๑. มีฐำนข้อมูลพื้นฐำนส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ในพื้นท่ีบริกำรและหน่วยงำน
เครือข่ำย 

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

๓. มีกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเครือข่ำยไปสู่ควำมเป็นมือ
อำชีพและมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศเพื่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  

๔. สร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกศิษย์เก่ำสัมพันธ์มีควำมเข้มแข็งท้ังทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณาการพันธกิจด้านภาษาและเครือข่ายอาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน  
                 (BCG Model)    

 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนำเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกับกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ๓๘ แห่ง และมหำวิทยำลัย
เครือข่ำยท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  

๒. สร้ำงขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนของผู้ประกอบกำร ท้ังภำครัฐและเอกชนท้ังในและ
ต่ำงประเทศ  

๓. จัดกิจกรรมเครือข่ำยของ  นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ กิจกรรมค่ำยอำเซียน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ทักษะเฉพำะทำงของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน   



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๕๑ 
 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิจัยของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร 
ร่วมกับมหำวิทยำลัย หน่วยงำน องค์กรเครือข่ำยท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

๕. ประสำนงำน ให้ข้อมูลด้ำนงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย องค์กรเครือข่ำย รวมถึงกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ  

๖. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสมัพันธร์่วมกับเครือข่ำย องค์กรภำยในและภำยนอกท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

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

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ ำนวนภำคีเครือข่ำยทั้ง

ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชนที่ร่วมมือ
กับส ำนักวิ เทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ชุ มช นท้ อ ง ถ่ิ น  ด้ ำ น
เศรษฐกิจและสังคม ใน
พื้นที่บริกำร 

จ ำนวนภำคี
เครือข่ำย 

 
 

N/A N/A ≥๓ ≥๓ ≥๔ ≥๔ ≥๕ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

๒ 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 ≥๑  ≥๑ ๒ ๒ ๒ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 

๒. ผลักดันกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยชุมชนและ
ท้องถ่ิน      

๓. ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำของนักศึกษำชำวไทยและชำวต่ำงชำติ    
๔. เร่งสร้ำง ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับ

ประเทศในเอเชียและยุโรปให้มำกข้ึนเพื่อรองรับนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 
๕. จัดท ำวำรสำรภำษำอังกฤษและภำษำเอเชียศึกษำ (Journal of English and Asian Language 

Studies: JEALS) เพื่อก้ำวสู่ TCI ฐำน ๒ ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี   



๕๒ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมทำงวิชำกำรนำนำชำติร่วมกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยท้ังใน
และต่ำงประเทศ (International Conference on English and Asian Language Studies: 
ICEALS) 

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

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ ำนวนภำคี เครือข่ำย

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

จ ำนวน
เครือข่ำยที่

ลงนำมควำม
ร่วมมือ 

≥๑ 

 
๓ ≥๓ 

 

≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

๒ จ ำนวนโครงกำรที่เกิด
จำกกำรร่วมมือกับภำคี
เครือข่ำยในกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
และท้องถ่ิน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
โครงกำร 

≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำย
อำเซียน 

 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท้ังในและต่ำงประเทศ  

๒. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่ภำษำและวัฒนธรรมระดับชำติและนำนำชำติท้ังของนักศึกษำ 
คณำจำรย์ และบุคลำกรร่วมกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ  

๓. ร่วมมือกับเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมท้ังในและต่ำงประเทศจัดโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีน ำทุนทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ ำนวนโครงกำร หรือ

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

จ ำนวน
โครงกำร 

 ≥๗ - ≥๕ ≥๕ ≥๖ ≥๖ ≥๗ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๒ 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 

จ ำนวน
ผลงำน 

 ≥๗ - ≥๕ ≥๕ ≥๖ ≥๖ ≥๗ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๕๓ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์  ที่
เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ำงประเทศ 

 
 

 
 

เพื่อให้ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด ำเนินกำรสอดคล้องตำมเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ท่ี ๑  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 ๑ 
 



๕๔ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลกัษณ์โดดเด่น 

ด้านภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าหมาย 

๑. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภำพทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศท่ีได้มำตรฐำนสำกล 

๒. บัณฑิตมีคุณภำพด้ำนทักษะทำงภำษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะพร้อมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

๓. อำจำรย์มีสมรรถนะด้ำนภำษำต่ำงประเทศระดับมืออำชีพเป็นท่ียอมรับในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

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

๒. นักศึกษำมีผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ CEFR ในระดับ B2 มำกกว่ำร้อยละ 
๕๐ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖   

๓. อำจำรย์และบุคลำกรมีควำมสำมำรถด้ ำน ทักษะภำษำอั งกฤษ ทักษะกำรสื่ อสำร
ภำษำต่ำงประเทศท่ีได้รับกำรยอมรับตำมำตรฐำนสำกล มีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งวิชำกำร  

๔. อำจำรย์มีผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ ได้รับกำรเผยแพร่ 
เป็นท่ียอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำพื้นท่ี  
หรือยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชน  

๕. นักศึกษำ อำจำรย์  และบุคลำกรมีทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศในระดับท่ีสำมำรถปฏิบัติกำรได้ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้ เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน 
(Sustainable) 

 

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 
๑. ประสำนควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในเครือข่ำยเพื่อพัฒนำหลักสูตรควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำ

ทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ 
๒. หลักสูตรควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันในต่ำงประเทศ หลักสูตรนำนำชำติ หรือหลักสูตรสอง

ปริญญำ (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศระดับสำขำ ระดับ
คณะ เพื่อสอดรับกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมสนับสนุนด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำนำนำชำติร่วมกับคณะต่ำง ๆ 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๕๕ 

 

๔. ผลักดันให้น ำเอำควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR บรรจุในรำยวิชำกำรศึกษำท่ัวไปและกำร
สร้ำงข้อสอบมำตรฐำน CEFR   

๕. ด ำเนินโครงกำรเรียนร่วมในต่ำงประเทศท้ังในระยะสั้น และระยะยำว   
๖. ส่งเสริมสนับสนุนในกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ  หลักสูตร Re-skilling และ Upskilling  และ 

หลักสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย เพื่อรองรับนักศึกษำต่ำงชำติ   
๗. จัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) แบบหมุนเวียนในหัวข้อต่ำง ๆ ทำงด้ำนภำษำ

ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเข้ำมำพัฒนำตนเอง   
๘. ผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรเตรียมสอบวัดประสิทธิภำพภำษำอังกฤษ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มี

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 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๒ จ ำนวนหลักสูตรควำม
ร่วมมือในรูปแบบพหุ
วิทยำกำร สหวิทยำกำร
หลั ก สู ต ร ใน รูปแบ บ
ควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันในต่ำงประเทศ 
หลั ก สู ต รนำ นำชำ ติ 
หลักสูตรสหกิจศึกษำ 
ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ส อ ง
ปริญญำ (Dual Degree) 
ที่ ส อดคล้ อ งกั บก ำ ร
พัฒนำท้องถ่ิน สั งคม 
และสำกลในศตวรรษที่ 
๒๑ 

จ ำนวน
หลักสูตร 

N/A ≥๒ ≥๓ ≥๓ ≥๔ ≥๔ ≥๕ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน 
(โครงกำรจัดต้ัง
วิทยำลัยนำนำชำติ) 

๓ จ ำนวนหลักสูตรควำม
ร่วมมือ (Re-Skilling / 
Upskilling) เพื่อพัฒนำ
ทั กษ ะก ำ ลั ง คนขอ ง
ประเทศและนักศึกษำ
นำนำชำติ สู่กำรมีงำนท ำ
และเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรท ำงำนใน
อนำคต  

จ ำนวน
หลักสูตร 

N/A ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๒ ≥๒ ≥๒ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน 
(โครงกำรจัดต้ัง
วิทยำลัยนำนำชำติ) 

 

 

 



๕๖ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  
   (New Normal) 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนำสมิทธิภำพ (Proficiency) และสำมัตถิยะ (Competency) ภำษำอังกฤษให้กับ 
คณำจำรย์และบุคลำกรให้มีสมรรถนะ (Performance) ทำงภำษำอังกฤษเป็นไปตำม
เกณฑ์ของกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (The Common European 
Framework of Reference for Languages: CEFR)  

๒. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำที่ ๓ อำทิ ภำษำจีน ภำษำเกำหลี ภำษำญี่ปุ่น
อย่ำงเป็นรูปธรรมให้แก่คณำจำรย์ บุคลำกร    

๓. จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำทั้งในและ
ต่ำงประเทศมำให้ควำมรู้ด้ำนภำษำแก่นักเรียน คณำจำรย์ และบุคลำกร เพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ และเป็นศูนย์กลำงวิชำกำรด้ำนภำษำแก่บุคคลทุก
ระดับ  

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้อยละของอำจำรย์ที่

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

ร้อยละ ๘๔.๔๓ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะด้านทักษะทางภาษา มีทักษะ 

และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

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

๒. สนับสนุนและส่ ง เสริม ให้ ทุกหลักสูตรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยมุ่ ง พัฒนำทักษะด้ ำน
ภำษำต่ำงประเทศเพื่อให้เกิดควำมเชี่ยวชำญและรองรับกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๓. สร้ำงกระบวนกำรบ่มเพำะนักศึกษำให้มีคุณภำพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะด้ำนทักษะ
ทำงภำษำต่ำงประเทศ พร้อมส ำหรับกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 

ในศตวรรษท่ี ๒๑   
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำท่ี ๓ อำทิ ภำษำจีน ภำษำเกำหลี ภำษำญี่ปุ่นอย่ำงเป็น

รูปธรรม ให้กับนักศึกษำ   



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๕๗ 

 

๕. สร้ำงโอกำสให้นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศ  เพื่อพัฒนำทักษะ
ทำงภำษำ ทักษะกำรท ำงำน  และเพื่อเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้กว้ำงไกล 

๖. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำท้ังในและต่ำงประเทศมำให้
ควำมรู้ด้ำนภำษำแก่นักเรียน   

๗. ส่งเสริมสนับกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้มีบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ  ด ำเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนท่ีหลำกหลำยร่วมกับเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ  

๘. จัดหำ Software ใหม่เพื่อน ำมำใช้ในกำรศึกษำภำษำต่ำงประเทศด้วยระบบออนไลน์  ท้ังอังกฤษ 
ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำเกำหลี ท่ีมีมำตรฐำน ทันสมัยและใช้งำนได้ง่ำย 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้อยละของนักศึกษำชั้น

ปีสุดท้ำยที่เข้ำสอบวัด
สมรรถนะทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์
ตำมมำตรฐำน CEFR  
ในระดับ B2 

ร้อยละ ๓๕.๕๗ ๓๕ 
 
 

๓๕ 
 

๔๐ ๔๐  ๔๕ ๔๕   - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๒ ร้อยละของนักศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมในระยะสั้ น   
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ก ำ ร
สื่อสำรต่ำงประเทศ 

ร้อยละ ๙๑.๙๙ ๐ ≥๒๐ ≥๒๕ ≥๒๕ ≥๒๕ ≥๒๕ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

๓ ร้อยละของนักศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมในระยะยำว   
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ก ำ ร
สื่อสำรต่ำงประเทศ 

ร้อยละ N/A ๐ ≥๑๐ ≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ ≥๑๕ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

๔ ร้อยละของนักศึกษำ 
ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม ก ร ะ บ ว น 

ก ำ ร บ่ ม เ พ ำ ะ ข อ ง
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ พื่ อ
ส ร้ ำ งอั ตลั กษณ์ ด้ ำ น
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
ในแต่ละชั้นปี 

ร้อยละ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

๕ ร้อยละของนักศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำรบริกำร
วิ ช ำ ก ำ ร เพื่ อ พั ฒน ำ
ท้ อ ง ถ่ิ น ต ำ ม ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ร้อยละ N/A N/A ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
 

 

 

 

 

 

 



๕๘ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

 
 

เพื่อให้ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด ำเนินกำรสอดคล้องตำมเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนภำษำและเครือข่ำยอำเซียน ตลอดจนคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ี
มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ จึงได้จัดท ำข้อมูลโครงกำรตำมพันธกิจเพื่อขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 โครงการหลัก 
 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพของคณำจำรย์ 
 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์เพื่อยกระดับกำรจัดคุณภำพในกำรผลิตบัณฑิต 
 โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสองภำษำ หลักสูตรนำนำชำติ หรือหลักสูตรสองปริญญำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 
 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 
 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของคณำจำรย์และนักศึกษำเพื่อสร้ำงโอกำสกำรแข่งขัน

ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยทำงด้ำนกำรวิจัย 
 โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนภำษำไทย-ต่ำงประเทศ 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร 
 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 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 ศตวรรษท่ี 21 
 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ 
 โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ "เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม" ในต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมเรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมต่ำงประเทศในระยะยำว 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๕๙ 
 

 กิจกรรมฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมจัดกำรควำมรู้จำกกำรส่งเสริมและพฒันำนักศึกษำจำกกำรเรียนร่วมภำษำและวฒันธรรมและกำรฝึก

ประสบกำรณ์ต่ำงประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าหมาย 

๑. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติด้ำนกำรเป็น
สถำบันกำรศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร  ในด้ำนทักษะด้ำนภำษำและ
เครือข่ำยอำเซียนท่ีเป็นเลิศ 

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

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 

๑. บุ คลำกรได้ รั บกำรพัฒนำศั กยภำพในสำยวิ ชำกำรและวิ ชำชี พ  มี ค ว ำม ก้ ำ วหน้ ำ 

และมีควำมมั่นคงในสำยอำชีพ (Career Path) 
๒. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ ในกำรยกระดับ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรไปสู่ควำมเป็นเลิศและมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ท่ีสำมำรถสื่อสำร
ข้อมูลองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์มีสื่อกำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำรเรียนกำรสอน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสิ่งเอื้ออ ำนวยสนับสนุนกำรเรียนรู้ ท่ีมีคุณภำพรองรับกำรเป็น SMART 
University 

๔. บุคลำกรยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กร MORALITY และ ค่ำนิยม IAAN 
๕. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์มีสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้และมีทรัพยำกรท่ีเพียงพอ 

ต่อกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 
๖. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีหน่วยงำนรองรับกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเชิงรุก

เพื่อสร้ำงรำยได้ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ 

เพื่อพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ปรับโครงสร้ำงและวิธีกำรบริหำรงำนเพื่อรองรับกำรบริหำรท่ีทันสมัยและเป็นระบบเพื่อให้
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนัก ฯ ได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 

๒. พัฒนำ สนับสนุน และส่ งเสริม บุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีศักยภำพ ได้รับกำรพัฒนำ 

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

๓. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกร อำทิ ภำษำอังกฤษ 
ภำษำจีน เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำน 

 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๖๑ 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ร้อยละบุคลำกรสำย

ส นั บ ส นุ น ไ ด้ รั บก ำ ร
พัฒนำในสำยวิชำชีพ
และควำมเชี่ยวชำญใน
กำ รปฏิ บั ติ ง ำ นแ ละ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) 

ร้อยละ ๘๒.๑๙ ≥๕๐ ≥๕๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๗๐ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่ือสารองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนัก ฯ เพื่อกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล
ด้ำนต่ำงประเทศในด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือ ประมวลข้อมูล สำรสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของ
ส ำนักฯ มหำวิทยำลัย สู่ประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ ผ่ำนช่องทำง IAAN Inter Channel บน 
YouTube, Website, Wechat ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ภำษำต่ำงประเทศ  

๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศของบุคลำกร อำทิ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน 
เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำน 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ ำนวนช่องทำงในกำร

สื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร 

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

จ ำนวน
ช่องทำง 

N/A ≥๒ ≥๔ ≥๖ ≥๘ ≥๑๐ ≥๑๐  - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๒ 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 ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
 
 

๓ จ ำนวนข่ำวที่ได้รับกำร
เผยแพร่จำกสื่อมวลชน
ภำยนอก ใน รู ปแบบ 

ต่ำง ๆ ทั้ งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

จ ำนวน 
ข่ำว 

๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 



๖๒ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
 

๔ ร้อยละของกำรปรับปรุง
ข้อมู ลกำรสื่ อสำรบน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
ทั้ งเน้ือหำและภำษำที่
สื่อสำรไม่น้อยกว่ำเดือน
ละ ๒ คร้ัง 

ร้อยละ ๕๐ ≥๖๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๘๐ ≥๙๐ ≥๑๐๐ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
   และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART Office มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 

  IAAN  

          

แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนให้
สอดคล้องต่อกำรใช้ข้อมูลของมหำวิทยำลัย 

๒. ให้บริกำรฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และประมวลข้อมูลข่ำว
สำรสนเทศ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหำวิทยำลัยสู่ประชำคมอำเซียน 

๓. ยกระดับกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนงำนเอกสำร ข้อมูลข่ำวสำร ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ต่ำงประเทศ ส ำหรับนักศึกษำชำวไทยและชำวต่ำงชำติ และบุคลำกร โดยใช้ Application บน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   

๔. พัฒนำระบบและกลไกลในกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนฯ เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  รวมถึงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ภำระงำน   

๕. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยให้ถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๖. พัฒนำระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๗. สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขเพื่อให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำนและรัก

องค์กร   
๘. ส่งเสริมกำรพัฒนำภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นหน่วยงำนกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
๙. พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยใช้หลักกำรมี

ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมบุคลำกรให้มีศักยภำพด้ำนกำรให้บริกำรมุ่งสู่กำรเป็น SMART  
Office 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ ำนวนฐำนข้อมูลเพื่อ

บริหำรจัดกำรในกำร
ตัดสินใจตำมพันธกิจ

จ ำนวน 
ฐำนข้อมูล 

N/A ≥๓ ≥๕  ≥๕  ≥๗ ≥๗ ≥๑๐ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๖๓ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
หลักของส ำ นักวิ เทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน 

๒ ระดับผลกำรประเมิน
คุณธ ร รม และคว ำ ม
โปร่งใสในกำรบริหำร 
งำนภำครัฐ 

ระดับ สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก สูงมำก ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๓ ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ควำมส ำ เ ร็จ ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรบุคลำกร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล  

ร้อยละ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๘๐ ≥๘๕ ≥๙๐ ≥๙๐ ≥๙๐ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๔ ร้อยละของประสิทธิภำพ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 
 
 

ร้อยละ ๙๖.๕๘ ≥๙๕ ≥๙๕ ≥๙๕ ≥๙๕ ≥๙๕ ≥๙๕ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๕ ร้อยละของกำรมีรำยได้
สุทธิจำกกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรของส ำนัก
วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เค รือ ข่ำยอำเ ซียนใน
ภำพรวมที่เพิ่มข้ึนต่อปี 

ร้อยละ N/A ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๑๐ ≥๑๐ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๖ จ ำนวนโครงกำร หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ ำ 
อำจำรย์และบุคลำกรให้
ยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กร 
IAAN  

จ ำนวน 
โครงกำร /
กิจกรรม 

N/A N/A >๑  >๑  >๑  >๑  >๑  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๗ ผลกำรประ เมิ นกำ ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึกษำ 

ระดับ ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๘ ผลส ำรวจควำมคิดเห็น 
ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษำและผู้รับบริกำร 
ที่ มี ต่ อ ส ำ นั ก วิ เ ท ศ
สัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน 

ร้อยละ ๗๕ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 



๖๔ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร 

         
แนวทางการด าเนินงาน 

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

๒. พัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร กำรเรียนรู้ท่ีทันสมัย ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยแก่นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

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

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

๕. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ีและพื้นท่ีภำยในควำมรับผิดชอบของส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนให้มีสุนทรียภำพ  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ จ ำนวนห้องปฏิบัติกำร 

ห้องเ รียน รู้ที่ทันสมัย
ห้องแสดงนิทรรศกำร  
ห้ อ งประชุ ม  อำคำ ร
เรียนที่ทันสมัยและเอื้อ
ต่อกำรปฏิบัติงำนพร้อม
ต่อกำรเป็น SMART 
University 

 N/A N/A N/A ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

๒ ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของ นักศึกษำ อำจำรย์ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรบริกำรห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๑.๒๙ ≥๗๕ ≥๗๕ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

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

ร้อยละ ๘๑.๓๓ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 

 



 
 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๖๕ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและมหาวิทยาลัย  

 

  แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสริม
กำรสร้ำงรำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับมหำวิทยำลัย  

๒. สนับสนุนกำรจัดท ำโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ เพื่อสร้ำงรำยได้จำกกำรส่งเสริม 

และพัฒนำวิชำกำรให้แก่นักศึกษำนำนำชำติ 
๓. แสวงหำและประสำนงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

ท่ีก่อให้เกิดรำยได้แก่มหำวิทยำลัย 
๔. จัดกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐำนภำษำและกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำง

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

๕. จัดอบรมภำษำต่ำงประเทศตำมควำมประสงค์ของกลุ่มผู้เรียนแบบสร้ำงรำยได้   
๖. จัดสร้ำงแบบทดสอบมำตรฐำนวัดทักษะควำมรู้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ   
๗. จัดตั้งศูนย์กำรแปลภำษำต่ำงประเทศ  
๘. ผลักดันศูนย์กำรสอบวัดระดับภำษำต่ำงประเทศ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน   
๙. ศูนย์กำรอบรมทักษะอำชีพและวิชำชีพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เช่น วิชำชีพครู  
๑๐. อบรมหลักสูตรระยะส้ันให้แก่นักศึกษำชำวต่ำงชำติ  อำทิ หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย หลักสูตรด้ำนภำษำและวัฒนธรรมไทยและหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นของ
มหำวิทยำลัย เป็นต้น 

๑๑. ร่วมมือกับหน่วยงำนมำตรฐำนด้ำนกำรทดสอบวัดระดับควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ TOEIC 
เพ่ือจัดตั้งศูนย์สอบที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๑๒. จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนระยะส้ัน (Short –Study –Visit course) และหลักสูตร 
MICE ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย 

๑๓. จัดท ำหลักสูตร Re-Skilling เพ่ือรองรับผู้สนใจภำยนอก 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ (๒๕๖๒) (๒๕๖๓) (๒๕๖๔) (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) 
๑ ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ก ำ ร

ด ำ เ นิ นกำรโครงกำร
จัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติ 

ระดับ 
 

N/A N/A ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน
(โครงกำรจัดต้ัง 
วิทยำลัยนำนำชำติ) 

๒ จ ำนวนเครือข่ำยควำม
ร่ วมมื อทำงวิ ช ำกำร 
ที่ มี วั ต ถุประสงค์ เพื่ อ
ก่ อให้ เกิ ดรำยได้  แก่
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน 

จ ำนวน N/A N/A ≥๒ ≥๓ ≥๓ ≥๔ ≥๕ - ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยอำเซียน
(โครงกำรจัดต้ัง 
วิทยำลัยนำนำชำติ) 



๖๖ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

 
 

เพื่อให้ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนด ำเนินกำรสอดคล้องตำมเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ท่ี ๓ 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 
 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 

 
 
 
 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
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 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) 
 กิจกรรมจัดท ำของที่ระลึกเพื่อประชำสัมพันธส์ ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 กิจกรรมประสำนงำนและประชมุเพื่อแลกเปลี่ยนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ 
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ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งคณะกรรมการทบทวน 

และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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ค าส่ังส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ที ่011 /๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖8)  
 

         

                    ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มีความประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖8) เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ประธาน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์ รองประธาน 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์    สุธีนิรันดร ์ กรรมการ 

๔. อาจารย์เฉลิมทรัพย์    กรัณย์จักรวุฒิ กรรมการ 

๕. อาจารย์กิลเบิร์ท    อีเดินส์ เม่ามีศรี กรรมการ 

๖. อาจารย์ศุภชัย     ศรีอักษร กรรมการ 

๗. นางสาวกาญจนา      บัวทุม  กรรมการ 

๘. นางสาวศุภัทรษร     พรนคร  กรรมการ 

๙. นายฉัตรชัย       รังษี  กรรมการ 

๑๐. นางสาวอธิษฐาน      ศรีลานุช  กรรมการ 

๑๑. นายเกตุสกล       ศีลเตชะ  กรรมการ 

๑๒. นายก าพล       วิภาตนาวิน กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุดารัตน์      พวกขุนทด กรรมการ 

๑๔. นางสาวสิณาภรณ์     จิตต์อุทัศน์ กรรมการ 

๑๕.นางสาวอิชยา    เอ้ือถาวรพิพัฒน์ กรรมการ 

๑๖.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร  แก้วศรีมล กรรมการและเลขานุการ 

๑๗.นายวีรพงษ์      แสนพัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         ทั้งนี ้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ส่ัง ณ วันที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช) 
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 



 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
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 รายละเอียดตัวชี้วดัตามแผนยุทธศาสตร์ส านักวเิทศสัมพันธ์ 
และเครือขา่ยอาเซียน 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับ

เครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ  
วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจด้านภาษาและเครือข่ายอาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน  
                (BCG Model) 

 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นท่ีบริการ 

๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
ก่อให้เกิดรายได้ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่บริการ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
ท่ีเข้าร่วมในการด าเนินโครงการ พัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นกับภาคีนั้น ๆ โดยลักษณะความร่วมมืออย่างเป็นทางกา ร มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
และมีการด าเนินกิจกรรมตาม MOU ในปีนั้น ๆ การเข้าร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ หรือการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น ๆ ท่ีมีข้อมูลเชิงประจักษ์  
เป็นรูปธรรม  

โดยในการร่วมกันในการด าเนินโครงการ เช่น บันทึกตกลงความร่วมมือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
จัดสรรงบประมาณ การก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ในการด าเนินโครงการหรือข้อมูลอื่น ๆ ท้ังนี้ไม่นับในกรณีเข้า
ร่วมโครงการในฐานะผู้รับเชิญหรือแขกในกิจกรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 2  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบ

ก่อให้เกิดรายได้ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมท่ีหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรมท่ีท าให้เกิดรายได้  
แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน ท้ังนี้หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  

จะเป็นหลักสูตรท่ีสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ เพื่อการ
เพิ่มคุณค่าชีวิตและอาชีพให้แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคมได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เ พื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบก่อ 

ให้เกิดรายได้ หรือใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒   สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง 

                ความเข้มแข็งของเครือข่าย 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อ

พัฒนาชุมชน ท้ังในและต่างประเทศ 
๒. จ านวนโครงการท่ีเกิดจากการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

ท้องถิ่น ท้ังในและต่างประเทศ 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑    จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนา
ชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ท่ีมีความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับ
คณะหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาชุมชน (เครือข่าย)  
 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ
ต่างๆ ท่ีมีความร่วมมือ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์กับคณะหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการลงนาม MOU หรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกันโดยนับ
เครือข่ายเป็นดังนี้ 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๗๙ 

 

 ภาคีเครือข่ายท่ีเป็นตามก าหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปีนับเป็น ๑ 
เครือข่ายแม้ว่าในปีปัจจุบันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน  หากเป็นสัญญา MOU ปีต่อปีต้องมีกิจกรรมร่วมกันจึงจะนับเป็น ๑ 
เครือข่าย ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็นเครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการท่ีด าเนินการในปีการศึกษานั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเครือข่ายท่ีลงนามความร่วมมือ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒    จ านวนโครงการที่ เกิดจากการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

และท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ท่ีมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง  

โครงการท่ีเกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น  ท้ังในและ
ต่างประเทศ คือ โครงการท่ีมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ท้ังในและต่างประเทศ  
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการในการด าเนิน
โครงการฯ และมีการด าเนินงานท่ีมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 จ านวนโครงการท่ีเกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3   ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังใน 

และต่างประเทศ 
๒. จ านวนผลงานท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

หรืองานสร้างสรรค์ ท่ีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในและต่างประเทศ 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสุนทรียศาสตร์ในการด ารงชีวิตและพัฒนาทัศนคติยกระดับพื้นฐานจิตใจ        
ท่ีสูงขึ้น ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีสถานศึกษาพึงตระหนักท่ีจะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธาและเป็นท่ียอมรับ



๘๐ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

ของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ศาสตร์ต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรม 
น ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจนและสามารถประเมินผลได้  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพันธกิจส าคัญ
ประการหนึ่งคือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วม  

ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น รวมท้ังเครือข่ายวัฒนธรรมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒    จ านวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การสร้างชิ้นงานหรือผลงานท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
หรืองานสร้างสรรค์ ท่ีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในและต่างประเทศ ในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดง สิ่งประดิษฐ์ งานออกแบบ และผลงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนชิ้นงานหรือผลงานท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
หรืองานสร้างสรรค์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่นด้านภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาหลัก สูตรความร่วมมือกับมหา วิทยา ลัยใน ต่างประ เทศเพื่ อพัฒนาผู้ เ รี ยน ด้าน

ภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน 
(Sustainable 

 
ตัวชี้วัดมาตรฐาน 

๑. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  

ท้ังภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
๒. จ านวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบพหุวิทยาการ สหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือหลักสูตร
สองปริญญา (Dual Degree) ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. จ านวนหลักสูตรความร่วมมือ (Re-Skilling / Upskilling) เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ
และนักศึกษานานาชาติ สู่การมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 

 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๘๑ 

 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  

ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ท้ังภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การร่วมกันให้ปริญญา การร่วมมือกัน  

ในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในทุกพันธกิจ  
คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจั ย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และด้านการบริหารจัดการ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ 
= 

จ านวนหลักสูตรท่ีมีความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

× ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศต่อจ านวน  

หลักสูตรท้ังหมด 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  จ านวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบพหุวิทยาการ สหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือหลักสูตร
สองปริญญา (Dual Degree) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสากลในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary)  เป็นหลักสูตร 

ท่ีน าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์  
วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) เป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นภาษาท่ีสองในสัดส่วนเท่าเทียมกัน  

หลักสูตรนานาชาติ ( International) เป็นหลักสูตรท่ีมีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระท่ีมีความเป็นสากล  
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมี ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นักศึกษามี ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ มี กิจกรรมเพื่อส่งเสริม  

ความเป็นนานาชาติรวมถึงมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 



๘๒ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

หลักสูตรสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  เป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานประกอบการอย่างมีระบบ  
ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียน  

กับการปฏิบัติงาน  (Work Integrated  Learning) 
หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จาก
มหาวิทยาลัยท้ังสองแห่งและจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยท้ังสองแห่งในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  

โดยท่ีหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจ
ศึกษา หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ดังกล่าว ควรมีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

และสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสหกิจศึกษา
หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree)  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนหลักสูตรความร่วมมือ (Re-Skilling / Upskilling) เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ

และนักศึกษานานาชาติ สู่การมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

หลักสูตรความร่วมมือ (Re-Skilling / Upskilling) หมายถึง หลักสูตรท่ีสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ เฉพาะอย่าง ส าหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์  
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคคลไปในทางท่ีต้องการ โดยใช้ระยะเวลาอบรมไม่เกิน ๑ ปี นอกจากนั้น
หลักสูตรท่ีด าเนินการต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หมายถึง หลักสูตรท่ีสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และยกระดับ
ทักษะในการพัฒนาการท างานแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ได้ก าลังศึกษาในระบบ โดยไม่จ ากัดวุฒิ และวัยของผู้เรียน 

ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนท่ีได้
จากการศึกษาในระบบ  และ ผลการเรียนรู้ ท่ี ได้ จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
และจากประสบการณ์ของบุคคล มาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เพื่อรับประกาศนียบัตร  
วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่จ ากัดอายุของผู้เรียน 
คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน  

  
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) และระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ท่ีตอบสนองความต้องการของประชากรทุกช่วงวัยในสังคมศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๘๓ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  

(New Normal) 
 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

 
หมายเหตุ : อาจารย์ หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสู ตรนั้น ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ 

ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา ท้ังท่ีจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 สถาบันอุดมศึกษาได้รับนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
ท่ีเป็นสากลและก้าวทันโลกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  
โดยได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า  
ท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ  

ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า ท าให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์ท่ีรับเข้าใหม่เท่านั้น ยังหมายรวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่ อให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

= 

จ านวนอาจารย์ท่ีเข้ารับพัฒนาศกัยภาพ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ × ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 

 
 

 
 
 

 



๘๔ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและ 

มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  
สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

๒. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในระยะสั้น   ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารต่างประเทศ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในระยะยาว   ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารต่างประเทศ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้าน
ทักษะด้านการสื่อสารในแต่ละชั้นปี 

๕. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้สอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษาครูผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า
มาตรฐานสากลอื่น ๆ ท้ังด้านความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการท างานได้เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 
มาตรฐาน CEFR หมายความถึง มาตรฐานสากลท่ีใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (Common 

European Framework of Reference for Languages) ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท้ัง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน 

และการเขียน 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๘๕ 

 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

= 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท้ังหมด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์  
ตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในระยะส้ัน   ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
การส่ือสารต่างประเทศ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการหรือกิจกรรมระยะสั้นท่ีทางส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
การสื่อด้านภาษาต่างประเทศ  
 
สูตรการค านวณ : 
ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการหรือกิจกรรมใน 

ระยะสั้น 
= 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดตามเปา้หมายโครงการ 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในระยะสั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนท้ังหมด
ตามเป้าหมายโครงการ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในระยะยาว   ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
การส่ือสารต่างประเทศ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการหรือกิจกรรมระยะยาวท่ีทางส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะการสื่อด้านภาษาต่างประเทศ  
 
 
 



๘๖ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

สูตรการค านวณ : 
ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการหรือกิจกรรมใน 

ระยะยาว 
= 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดตามเปา้หมายโครงการ 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในระยะยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนท้ังหมด
ตามเป้าหมายโครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ 
ในแต่ละชั้นปี 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยนักศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ หมายถึง กระบวนการ/กิจกรรม  

ท่ีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ๓ ประการ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อันได้แก่ ๑) จิตสาธารณะ หมายถึง 
โครงการ กิจกรรมท่ีแสดงถึงความร่วมมือการท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันแสดงถึงความมีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อลดปัญหาเกิดข้ึนในสังคมอันเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะสมบัติ การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเป็นการรักษา
ประโยชน์ของส่วนรวม ๒) ทักษะสื่อสารดี หมายถึง โครงการ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการส่งเสริมความสามารถ 

การใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และถูกต้องตามกาลเทศะ ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ
เทคโนโลยี การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) มีความเป็นไทย หมายถึง โครงการ กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรัก
ภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยมีความกตัญญูกตเวทีการแสดงออกแบบไทยด้านกิริยามารยาท  
แต่งกาย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
สูตรการค านวณ : 

ด้านทักษะส่ือสารดี 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการในด้านทักษะสื่อสารดี = 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการด้านทักษะสื่อสารดี 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดตามเปา้หมายโครงการ 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ในแต่ละชั้นปี 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๘๗ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์ คุณภาพท้องถ่ินและสังคมอย่างยั่งยืนขับเคลื่อน คุณภาพการวิจัย  
การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรม 
๒. การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต การจัดการเรียน

การรู้ ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นท่ีความรับผิดชอบ ระบบฐานข้อมูล 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนาเครือข่ายในพื้นท่ี และสร้างธรรมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลัก 

ท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

= 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 

  
 
× ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของแต่ละคณะ  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน ได้ รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ ยวชาญ  

ในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 บุคลากรสายสนับสนุนของ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับการพัฒนาด้วยการอบรม 

หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาในสายวิชาชีพ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความก้าวหน้าใน  

สายอาชีพ (Career Path) 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ 

และความเช่ียวชาญในการปฏบิตัิงาน
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) 

= 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 

× ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท้ังหมด 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่ือสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 

ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคม ท้ังภายใน  
    และภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล 

    ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๓. จ านวนข่าวท่ีได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนภายนอกในรูปแบบต่างๆ ท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ  



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๘๙ 

 

๔. ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานตั้งแต่  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยท้ังเนื้อหาและภาษาท่ีสื่อสาร
ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒ คร้ัง 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑   จ านวนช่องทางในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channel) หมายถึงสื่อ (Medium) ประเภทต่าง ๆ ท่ีส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ใช้ เป็นตัวกลางเพื่อเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน 

ของส านักในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 จ านวนช่องทาง หรือจ านวนของสื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ ท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ใช้เป็นตัวกลางเพื่อเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของส านัก 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีหน้าท่ีในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

กับหน่วยงานหรือองค์กรภายใน และภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธ กิจของ
มหาวิทยาลัย สู่ประชาคมท่ัวไป เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการให้ความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  ท่ีมีความร่วมมือการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย 

๒. มีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  ท่ีมีความร่วมมือการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิ ทยาลัย  
ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนช่องทางในการสื่อสาร 
 
 
 



๙๐ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

ตัวชี้วัดที่ 3  จ านวนข่าวที่ไ ด้รับการเผยแพร่จากส่ือมวลชนภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 จ านวนข่าวสารท่ีเผยแพร่จากองค์กรสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนข่าวสารท่ีถูกเผยแพร่ 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานต้ังแต่ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยทั้งเน้ือหาและภาษาที่ส่ือสาร 

ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒ คร้ัง 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ส านัก และมหาวิทยาลัย ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ภาพ เนื้อหา สถิติ ภาษา รูปแบบ 
หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้มีความทันสมัยในเชิงเนื้อหา หรือภาษาสื่อสารท่ีดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์และท าให้เกิดประโยชน์  
ต่อมหาวิทยาลัย โดยแต่ละหน่วยงาน มีการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า เดือนละ ๒ คร้ัง 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละ = 
จ านวนคร้ังที่ปรบัปรุงเฉลี่ยรายเดือน  

× ๑๐๐ 
จ านวนหน่วยงานท้ังหมด  ๒   

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน 
 
กลยุทธ์ที่ ๓   ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว 

เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร MORALITY 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของส านักวิเทศสัมพันธ์และ

เครือข่ายอาเซียน 
๒. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
๓. ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๔. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
๕. ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียนในภาพรวมท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๙๑ 

 

๖. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่น  

ในค่านิยมองค์กร IAAN 
๗. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
๘. ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการท่ีมีต่อส านักวิเทศสัมพันธ์และ

เครือข่ายอาเซียน 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีระบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความพร้อมด้านข้อมูล ในการบริหารการตัดสินใจ
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล ตามข้อเท็จจริง  การรักษา การประมวลผล การรายงานและการน าเสนอข้อมูล ตลอดจน
การปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง โดยพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานภาครัฐ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผลการประเมินด้ านคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนิน งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีครอบคลุมทุกมิติท้ังในระดับบริหารงานของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงาน  

ของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลการประเมิน จะมีคะแนนระหว่าง ๐ – ๑๐๐ คะแนน ซึ่งหาก 

ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงก็จะสะท้อนภาพลักษณ์การด าเนินงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยมีการแปลความหมายเป็นเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้   
 

ระดับต่ ามาก ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก 

๐.๐๐ – ๑๙.๙๙ ๒๐.๐๐ – ๓๙.๙๙ ๔๐.๐๐– ๕๙.๙๙ ๖๐.๐๐  – ๗๙.๙๙ ๘๐.๐๐ – ๑๐๐ 



๙๒ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 หลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล :ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า ๒) หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  และเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ๓) หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้เก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ๔) หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ๕) หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้ ๖) หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ๗)หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่มหาวิทยาลัย ๘) หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง ๙) หลักความ
เสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และ ๑๐) หลักความมุ่งเน้น
ฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 
 
สูตรการค านวณ : 

 ร้อยละ = 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
การบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล × ๑๐๐ 

คะแนนเต็มท่ีได้จากการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินรายจ่ายท่ีเบิกจ่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของประสิทธิภาพการเบกิจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

= 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีมหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายในรอบปีงบประมาณ 

× ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

ท่ีมหาวิทยาลัยได้รบั 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๙๓ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณนั้น ๆ ของรัฐบาล  
 

 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียนในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อปี 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเน้นช่องทาง  

ในการพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดรายได้และพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น  
เป็นการน าองค์ความรู้ไปสู่กระบวนการปฏิบัติจริงและเกิดผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนให้กับมหาวิทยาลัย 

 
สูตรการค านวณ :  
รายได้สทุธิจากการให้บริการทางวิชาการของ
ส านักวิเทศสัมพนัธ์และเครือข่ายอาเซียนใน

ภาพรวมท่ีเพิ่มขึ้นต่อป ี
= 

รายได้สทุธิจากบริการ 
ทางวชิาการปีปัจจบุัน 

- 
รายได้สทุธิจากบริการ 
ทางวชิาการปีท่ีผา่นมา 

 
น ามาคิดร้อยละ 

ร้อยละของรายได้สุทธิจากการ
ให้บริการทางวิชาการ = 

รายได้สทุธิจากการให้บริการทางวิชาการ 
ของส านักวิเทศสัมพนัธ์และเครอืข่ายอาเซียน 

ในภาพรวมท่ีเพิ่มขึ้นต่อป ี × ๑๐๐ 

รายได้สทุธิจากบริการทางวชิาการปีที่ผา่นมา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘  จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่น  

ในค่านิยมองค์กร IAAN 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “ค่านิยมองค์กร IAAN”  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม 
 
 
 
 



๙๔ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ ผลการประเมิน
ระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ 
องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่าส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จากคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน โดยมีเกณฑ์แปลความหมายผลการประเมิน ดังนี้  ๑) คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คือ การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ๒) คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ คือ การด าเนินงานต้องปรับปรุง ๓) คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ คือ การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ ๔) คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ คือ การด าเนินงานระดับดี และ ๕) คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ คือ การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑  ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อส านักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ายอาเซียน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนจะต้องด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และสนับสนุนการให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชน 
ดังนั้น จึงต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๙๕ 

 

สูตรการค านวณ : 
ระดับความพงึพอใจให้ส ารวจโดยใช้คะแนน  ๕ ระดับ  โดยใช้สตูร ดังนี ้
 
๑. ค านวณค่าเฉลี่ยของผลส ารวจความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของคะแนน (ค่า Rating scale) 

 
จ านวนข้อค าถาม 

 
๒. แปลงค่าเฉล่ียที่ค านวณได้ในขอ้ ๑ เป็นร้อยละความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
 

= 
ค่าเฉลี่ย 

× ๑๐๐ 
ระดับคะแนน เต็ม ๕ 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่ เพียงพอต่อการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร 

 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรู้ท่ีทันสมัยห้องแสดงนิทรรศการ  ห้องประชุม อาคารเรียน  

ท่ีทันสมัยและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานพร้อมต่อการเป็น SMART University 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ีและการปรับปรุงภูมิทัศน์  

สภาพแวดล้อม 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๙๖ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัยห้องแสดงนิทรรศการ  ห้องประชุม อาคารเรียนที่ทันสมัย
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานพร้อมต่อการเป็น SMART University 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ ประยุกต์ใช้ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเป็นการพัฒนาองค์กรท้ัง
ระบบในระยะยาว สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และต่อการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการเป็น SMART University 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนห้องที่มีการพัฒนาและปรับปรุง 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การให้บริการห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การซ่อมบ ารุง รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์
ภายในอาคารต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกท่ีเข้ามารับ
บริการได้ใช้ประโยชน์มากท่ีสุด 
 
สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 

 
จ านวนข้อค าถาม 

 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการบริการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 
ระดับคะแนนเต็ม ๕ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

การส ารวจความพึงพอใจในการบริการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีร้อยละความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 



 

 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ๙๗ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุง 

                 ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม หมายถึง การวางแผนการใช้
อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอเพื่อสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน  
เช่น ความพร้อมของห้องเรียน ตลอดจนอุปกรณ์ภายในห้องเรียนมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นักศึกษา  

และบุคลากร 
 

สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 

 
จ านวนข้อค าถาม 

 
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี และการปรับปรุง  

ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ = 
ค่าเฉลี่ย 

x ๑๐๐ 
ระดับคะแนนเต็ม ๕ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

การส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี และการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม  

จากผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยมีร้อยละความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับส านักวิเทศ

สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและมหาวิทยาลัย 
 
ตัวชี้วัด 

๑. ความส าเร็จการด าเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ส านักวิเทศ

สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

 



๙๘ แผนยุทธศาสตรส์ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จการด าเนินการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นท่ียอมรับของมหาวิทยาลัยในเครือประเทศ
อาเซียนและสากล เพื่อเป็นหน่วยงานสร้างรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ  
เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ การจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีสอดคล้อง
เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศและนักศึกษานานาชาติ สู่การมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างาน
ในอนาคต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีสถานท่ีเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต ิ

 ๒. มีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างรายได้จากการสง่เสริมและพฒันาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 
 ๔. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศท่ีก่อให้เกิดรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  
 ๕. มีรายได้ มีความมัน่คง พร้อมต่อการเสนอจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานนอกโครงสร้างในรูปแบบท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีเข้าร่วมในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม
ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย  

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
และเครือข่ายอาเซียน 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  อธิการบดี 
 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี 

 

คณะท ำงำน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนัดร์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ านวยการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการ 

 อาจารย์เฉลิมทรัพย์   กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อ านวยการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 อาจารย์ศุภชัย    ศรีอักษร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์   เม่ามีศร ี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 นางสาวศุภัทรษร    พรนคร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 นายฉัตรชัย      รังษี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 นายวีรพงษ์   แสนพัก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 นายก าพล      วิภาตนาวิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 นางสาวกาญจนา     บัวทุม  นักวิเทศสัมพันธ์ 
 นางสาวอธิษฐาน     ศรีลานุช  นักวิเทศสัมพันธ์  

 นางสาวสิณาภรณ์    จิตต์อุทัศน์ นักวิเทศสัมพันธ์ 
 นางสาวสุดารัตน์     พวกขุนทด นักวิเทศสัมพันธ์   

 นายเกตุสกล      ศีลเตชะ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 นายวีรพงษ์   แสนพัก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

กรำฟิก/ออกแบบปก 

 นายเกตุสกล      ศีลเตชะ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

เผยแพร่โดย 

 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โทร ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑740  โทรสาร ๐๒-4653224  http://iaan.bsru.ac.th 



 


