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ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



ค าน า 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้
เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และเพ่ือบริหำรจัดกำร
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
นอกจำกนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็นเครื่องมือใน
กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี (ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

 
 
 คณะท ำงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
ข้อมูลเบือ้งต้นของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครอืข่ายอาเซียน 

 
1. ประวัติส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ในปี พ.ศ. 2538  สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้มีกำรจัดตั้ง “ศูนย์ภำษำ” และ“ฝ่ำย
วิเทศสัมพันธ์” ซึ่งแยกออกจำกกันโดย “ศูนย์ภำษำ” ท ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรวิชำกำรทำงด้ำนภำษำให้กับ
นิสิตนักศึกษำจัดให้มีห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำไว้บริกำรและมีกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศให้กับบุคคลที่มีควำม
สนใจทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และ “ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์” มีหน้ำที่ในกำรติดต่อประสำนงำนให้กับ
คณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำท่ีจะเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือได้ทุนไปเรียนต่อต่ำงประเทศระหว่ำงสถำบัน
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

ในวันที่ 26 กันยำยน 2551 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง 
“ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และภำษำ” โดยกำรรวมชื่อ 2 หน่วยงำน คือ ศูนย์ภำษำกับฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์เข้ำด้วยกัน 
ให้เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะเพ่ือท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำช่วยเพ่ิมพูนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ภำษำเพ่ือนบ้ำนและภำษำอ่ืนๆ ซึ่งเป็นนโยบำยส ำคัญของ
มหำวิทยำลัยให้กับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจำกภำยนอก ทั้งยังส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  และงำนบริกำรให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่
ภำษำต่ำงประเทศเป็นสิ่งจ ำเป็นใน กำรด ำรงชีวิต นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในแขนงต่ำงๆ 
ทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำนักศึกษำตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนำนำประเทศทั้งในภูมิภำคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกำ และยุโรป และด้วย
ภำระหน้ำที่ประกอบกับกำรที่นโยบำยของรัฐบำลที่ก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลสิทธิ์ 
หนูชูชัย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้มีกำรเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งหน่วยงำนใหม่
เพ่ือรองรับนโยบำยของรัฐบำล ในวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 จำกส ำนักวิเทศสัมพันธ์และภำษำ เป็น ส ำนัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  

เมื่อวันที่  19 ตุลำคม 2560 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้จัดท ำข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนให้มีบทบำทหน้ำที่กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18(2) 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำในครำวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 8 ข้อ ดังนี้  

1. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กรและหน่วยงำนทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศในด้ำนกำรศึกษำวิจัย ฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร คณำจำรย์ บุคลำกร พนักงำน
มหำวิทยำลัย นิสิตและนักเรียน กำรดูงำน กำรประชุมทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ กำรแลกเปลี่ยนทำง
วัฒนธรรม กำรจัดตั้ง และกำรด ำเนินกำรศูนย์ทำงวิชำกำรสู่ประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ 

2. เพ่ือให้บริกำรด้ำนพิธีกำร กำรรับรองและกำรศึกษำดูงำนส ำหรับชำวต่ำงประเทศ 
3. เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำร คณำจำรย์ บุคลำกร พนักงำน 
มหำวิทยำลัย นิสิตและนักศึกษำท่ีจะเดินทำงไปต่ำงประเทศ  
4. เพ่ือให้บริกำรฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรประมวลข้อมูล

สำรสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหำวิทยำลัยสู่ประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ  



5. เพ่ือติดตำมและประเมินผล โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรจัดสรรทุนและ
กิจกรรมเกี่ยวกับต่ำงประเทศ 

6. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรด้ำนภำษำให้แก่คณำจำรย์ 
บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศและมีทักษะสื่อสำรที่ดี 

7. เพ่ือบริกำรห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำและห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำด้วยตนเอง 
8. เพ่ือบริกำรกำรทดสอบควำมรู้และมำตรฐำนทำงด้ำนภำษำ 
 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมองค์กร 
ปรัชญา 
รอบรู้เรื่องภำษำ  น ำพำสู่สำกล  ขยำยผลควำมร่วมมือ  สร้ำงควำมเชื่อถือด้ำนบริกำร 
วิสัยทัศน์ 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน เป็นหน่วยงำนที่มุ่งส่งเสริมควำมรู้ด้ำนภำษำและ

วัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องของกำรสื่อสำร และเป็นเลิศในด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือในแขนงต่ำงๆ ในลักษณะ
สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน องค์กรและสถำนศึกษำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศภำยใต้ข้อตกลงที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิชำกำร กำรวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ       
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มีพันธกิจในกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนภำษำและ

วัฒนธรรมและประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กรและหน่วยงำนทั้งในประเทศ และ

ต่ำงประเทศในด้ำนกำรศึกษำวิจัย ฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร คณำจำรย์ บุคลำกร พนักงำน
มหำวิทยำลัย นิสิตและนักเรียน กำรดูงำน กำรประชุมทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ กำรแลกเปลี่ยนทำง
วัฒนธรรม กำรจัดตั้ง และกำรด ำเนินกำรศูนย์ทำงวิชำกำรสู่ประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ 

2. เพ่ือให้บริกำรด้ำนพิธีกำร กำรรับรองและกำรศึกษำดูงำนส ำหรับชำวต่ำงประเทศ 
3. เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำร คณำจำรย์ บุคลำกร พนักงำน 

มหำวิทยำลัย นิสิตและนักศึกษำท่ีจะเดินทำงไปต่ำงประเทศ  
4. เพ่ือให้บริกำรฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรประมวลข้อมูล

สำรสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหำวิทยำลัยสู่ประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ  
5. เพ่ือติดตำมและประเมินผล โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรจัดสรรทุนและ

กิจกรรมเกี่ยวกับต่ำงประเทศ 
6. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรด้ำนภำษำให้แก่คณำจำรย์ 

บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศและมีทักษะสื่อสำรที่ดี 

7. เพ่ือบริกำรห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำและห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำด้วยตนเอง 
8. เพ่ือบริกำรกำรทดสอบควำมรู้และมำตรฐำนทำงด้ำนภำษำ 
 
 
 



 ค่านิยมองค์กร 
 I =  Insight   มุ่งเน้นบริกำรงำนพัฒนำทักษะ 
 A =  Achievement เสริมสร้ำงควำมส ำเร็จองค์กร 
 A =  Actualization  เชี่ยวชำญงำนต่ำงประเทศ 
 N =  Network ผสำนควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย  
3. โครงสร้างการบริหารภายในส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
  

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ งานพัฒนาและฝึกอบรมภาษา 

 

รองอธิการบด ี

 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนรบั- ส่งหนงัสอืเข้ำออกทั้งหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก  

 ด ำเนินงำนจัดพมิพ์หนงัสอืและบันทึกข้อควำม 
 ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  
 ด ำเนินกำรส่งหนังสือไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ

ภำยนอก 
 ท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรและบรหิำรงำนทั่วไป 
 ด ำเนินกำรออกค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อร่วม

ด ำเนินงำนที่เป็นกจิกรรมของส ำนักวิเทศสมัพันธ์ 
 ด ำเนินกำรจัดประชุมประจ ำส ำนักวิเทศสัมพันธ์ 
 ออกแบบรูปแบบเลม่และจัดพิมพ์รำยงำนประจ ำปีของส ำนักฯ 
 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุมัติไปรำชกำรของบุคลำกรใน

ส ำนักฯ 
 รับผิดชอบวำงแผนและจัดท ำค ำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ 
 รับ-ส่งหนงัสือเข้ำออกและประชำสมัพันธ์ข่ำวสำร 
 ด ำเนินกำรจัดต้ังและจัดท ำค ำขออนมุัติงบประมำณ 
 ด ำเนินงำนเกี่ยวกบังำนกำรเงิน บัญชีและพัสดสุ ำนักงำน 
 ขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้ำง วัสด ุครุภัณฑ ์  
 เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทุก ๆ ด้ำนที่เกิดข้ึนของส ำนักฯ 
 จัดเกบ็หลักฐำน หนงัสือเวียน กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของ

ส ำนักฯ  
 จัดท ำแผนกำรจัดหำพสัดุและครุภัณฑ์ของส ำนักฯ 
 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและปฏิทินกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ 
 จัดท ำโครงกำรต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
 จัดท ำและดูแลเว็บไซต์ของส ำนักฯ 
 ออกแบบงำนสำรสนเทศต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
 ดูแล และเกบ็รวบรวมเอกสำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพ 
 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของส ำนักฯ 
 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนควบคุมภำยในของส ำนักฯ 
 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักฯ 
 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
 จัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ 
 จัดท ำแผนพฒันำบุคลำกร 
 จัดท ำงำนสำรสนเทศต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
 บ ำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์ทกุชนิดภำยในส ำนักงำนใหอ้ยู่ในสภำพ

ที่ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ท ำหน้ำทีป่ระชำสมัพันธ์งำนต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
 ดูแล และเกบ็รวบรวมเอกสำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพ 
 ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รบัมอบหมำย 

 

 

 รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประสำนงำนควำมร่วมมอื 
 กับหน่วยงำนในต่ำงประเทศเกี่ยวกับควำม

ช่วยเหลือร่วมมือแลกเปลี่ยนทำงด้ำนวิชำกำร
งำนวิจัยภำษำและศิลปวัฒนธรรม 

 แสวงหำและประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
กับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรและให้บริกำรข้อมูล
เกี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศที่ท ำ
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 จัดโครงกำรด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกบั
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 

 ให้บรกิำรข้อมลูและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
อำจำรยแ์ละนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ และ
ด ำเนินกำรจัดท ำสญัญำจ้ำง/ต่ออำยุสัญญำจ้ำง 
และใบอนญุำตท ำงำนลูกจ้ำงช่ัวครำวชำว
ต่ำงประเทศ 

 ด ำเนินงำนด้ำนวีซ่ำ (VISA) อำจำรย์จ้ำงช่ัวครำว
ชำวต่ำงประเทศ อำสำสมัครชำวต่ำงประเทศ 
และนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ 

 ให้บรกิำรติดต่อประสำนงำนและประชำสัมพันธ์
ในเรื่องทุนกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 

 กำรจัดท ำจดหมำยและเอกสำรภำษำอังกฤษเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงำนภำยนอกและต่ำงประเทศ 

 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรท ำหนังสือ
เดินทำงเล่มน้ ำเงิน ของอำจำรย์และบุคลำกร 

 ติดต่อเชิญติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกรทัง้
ภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

 งำนอบรมและเพิม่พูนทักษะภำษำอังกฤษ
ส ำหรับอำจำรยท์ี่สอนเป็นภำษำอังกฤษ 
(โครงกำรพฒันำอำจำรย์สู่ควำมเป็นนำนำชำติ 

 งำนข้อสอบรำยวิชำที่สอนเป็นภำษำอังกฤษ  

  งำนอบรมทักษะภำษำอังกฤษและภำษำและ
วัฒนธรรมต่ำงประเทศส ำหรับบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยและบุคคลภำยนอก 

 งำนอบรมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนกัศึกษำ 

 งำนอบรมพฒันำภำษำอังกฤษ (English 
Discoveries Online) 

 งำนกำรจัดศูนย์กำรเรียนรู้ด้วนตนเอง 

 งำนกำรจัดท ำแบบทดสอบควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษส ำหรบัอำจำรย์นักศึกษำและบุคคล
ทั่วไป 

 งำนกำรจัดท ำคู่มือและเอกสำรประกอบกำร
อบรมทักษะภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศ 

 งำนด ำเนินกำรจัดสอบ ตรวจข้อสอบ ประกำศ
ผลสอบ และสง่ผลคะแนนให้ต้นสังกัดของ
นักศึกษำ 

 จัดพิมพ์โครงกำร ค ำสั่ง ก ำหนดกำร และหนังสือ
เชิญของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน 

 ส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
จัดท ำโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

 จัดท ำเอกสำรและสื่อประชำสัมพันธ์ส ำหรบั
โครงกำรต่ำงๆ ทีส่ ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียนด ำเนินกำร 

 ส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
จัดท ำโครงกำรบรกิำรวิชำกำรด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ 

 จัดท ำแบบประเมินผลส ำหรบัผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
ต่ำงๆ ของส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน และประมวลผล 

 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เป็นรปูเล่ม 

 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
โดยสังเขปเสนอผู้บริหำรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ให้บรกิำรทำงด้ำนวิชำกำรในเรื่องห้องปฏิบัติกำร 
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภำษำและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการประจ า 
ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียน 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียน 

คณะกรรมการบริหาร 
ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียน 

รองผู้อ านวยการงานบริหารงานท่ัวไป 

 
รองผู้อ านวยการงานวิเทศสัมพันธ์ รองผู้อ านวยการงานพัฒนาและฝึกอบรมภาษา 



4. การบริหารและการด าเนินงาน 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมีกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของส ำนักประกอบด้วย

คณะกรรมกำร 2 คณะ ดังต่อไปนี้  
4.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย 

 (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เป็นประธำนกรรมกำร 
 (2) รองผู้อ ำนวยกำรทีผู่้อ ำนวยกำรส ำนักเลือกหนึ่งคน  เป็นรองประธำนกรรมกำร 
 (3) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักท่ีเหลือ            เป็นกรรมกำร 
 (4) ตัวแทนจำกคณะ หน่วยงำน ส ำนักงำนเจ็ดคน เป็นกรรมกำร 
 (5) ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเลือกหนึ่งคน  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (6) เจ้ำหน้ำที่ทีผู่้อ ำนวยกำรส ำนักเลือกหนึ่งคน   เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักโดยไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

4.2 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักมีจ ำนวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
 (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เป็นประธำนกรรมกำร 
 (2) รองผู้อ ำนวยกำรทีผู่้อ ำนวยกำรส ำนักเลือกหนึ่งคน   เป็นรองประธำนกรรมกำร 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลัยสองคน       เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ภำยใน 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยสี่คน    เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ภำยนอก 
 (5) รองผู้อ ำนวยกำรสองคน                        เป็นกรรมกำร 
 (6) อำจำรย์ที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเลือกหนึ่งคน      เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของส ำนักรวมทั้งให้มีอ ำนำจ
และหน้ำที ่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมและพัฒนำส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม
ต่ำงประเทศรวมทั้งให้บริกำรทำงวิชำกำร เผยแพร่ควำมรู้สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กร และ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 (2) พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติรำชกำรแผนงบประมำณของส ำนัก   
ต่อมหำวิทยำลัย 
 (3) ออกระเบียบหรือประกำศที่เกี่ยวกับภำรกิจของส ำนัก โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย
ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (4) พิจำรณำเสนอกำรแบ่ง กำรรวมและกำรยุบส่วนงำนของส ำนักต่อสภำมหำวิทยำลัย 
 (5) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือบุคคลให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดอันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
 (6) พิจำรณำและให้ควำมเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกำรของส ำนักตำมที่ผู้อ ำนวยกำรเสนอ และ
อำจมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดซึ่งอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักได้ 



 (7) ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหำวิธีกำรเพ่ือพัฒนำระบบงำนของส ำนัก ตลอดจนปฏิบัติภำรกิจ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (8) ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหำวิธีกำรเพ่ือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
 (9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

 
5. บุคลากร 
 5.1 บุคลำกรประจ ำส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
  5.1.1 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้แก่ 
 (1) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป   จ ำนวน 4 คน 
 (2) นักวิชำกำรโสตศึกษำ   จ ำนวน 1 คน 
 (3) นักวิเทศสัมพันธ์    จ ำนวน 4 คน  

 5.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
  5.2.1 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
  (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ประธำน 
  (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร ์ รองประธำน 
  (3) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
  (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอ้ือมพร เธียรหิรัญ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
  (5) รองศำสตรำจำรย์สมชำย  พรหมสุวรรณ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
  (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สหัทยำ สิทธิวิเศษ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
  (7) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร     โชติรัตนศักดิ ์     กรรมกำร 
  (8) อำจำรย์ ดร.คณกร   สว่ำงเจริญ กรรมกำร 
  (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรี  ผสำนสินธุวงศ ์ กรรมกำร 
  (10) อำจำรย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ กรรมกำร 
  (11) อำจำรย์ศุภชัย   ศรีอักษร เลขำนุกำร 
  
  5.2.1 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  
  (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ประธำน 
  (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรี    ผสำนสินธุวงศ ์ รองประธำน 
  (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์   สุธีนิรันดร ์ กรรมกำร 
  (4) อำจำรย์เฉลิมทรัพย์   กรัณย์จักรวุฒิ กรรมกำร 
  (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล กรรมกำร 
  (6) อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ กรรมกำร 
  (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร กรรมกำร 
  (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี กรรมกำร 
  (9) อำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย กรรมกำร 
  (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์ จำรุจุฑำรัตน์ กรรมกำร 
  (11) อำจำรย์สุธี   จันทร์ศรี กรรมกำร 
  (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย  กรรมกำร 



  (13) อำจำรย์สไบทิพย์   คีมทอง  กรรมกำร 
  (14) อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล กรรมกำร 
  (15) อำจำรย์ศุภชัย   ศรีอักษร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
  5.2.3 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
   (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ประธำน 
   (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์   สุธีนิรันดร ์ รองประธำน 
   (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรี    ผสำนสินธุวงศ ์ กรรมกำร 
   (4) อำจำรย์เฉลิมทรัพย์   กรัณย์จักรวุฒิ กรรมกำร 
   (5) อำจำรย์ศุภชัย    ศรีอักษร กรรมกำร 
   (6) อำจำรย์กิลเบิร์ท อีเดินส์   เม่ำมีศรี  กรรมกำร 
   (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล กรรมกำร 
   (8) นำงสำวอธิษฐำน     ศรีลำนุช  กรรมกำร 
   (9) นำงสำวศุภัทรษร     พรนคร  กรรมกำร  
   (10) นำงสำวสิณำภรณ์    จิตต์อุทัศน์ กรรมกำร 
   (11) นำงสำวสุดำรัตน์     พวกขุนทด กรรมกำร  
   (12) นำยเกตุสกล      ศีลเตชะ  กรรมกำร 
   (13) นำยฉัตรชัย      รังษี  กรรมกำร  
   (14) นำยก ำพล      วิภำตนำวิน กรรมกำร 
   (15) นำยวีรพงษ์     แสนพัก  กรรมกำร 
   (16) นำงสำวกำญจนำ     บัวทุม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 จ านวนบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ปีงบประมาณ 2562 

ต าแหน่งหน้าที่ ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

ผู้อ ำนวยกำร ข้ำรำชกำรครูในสถำบันอุดมศึกษำ 1 คน ข้ำรำชกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 3 คน สำยสอน 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 3 คน สำยสอน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 3 คน สำยสนับสนุน 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 1 คน สำยสนับสนุน 
นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 2 คน สำยสนับสนุน 
นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงำนรำชกำร 1 คน สำยสนับสนุน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัยงบประมำณรำยได้ 1 คน สำยสนับสนุน 
นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงำนมหำวิทยำลัยงบประมำณรำยได้ 1 คน สำยสนับสนุน 

รวม 16 คน  
 
 
 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีระบบกำร
บริหำรกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ 
 
พันธกิจ 

1. บริหำรงบประมำณและกำรเงินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. กำรรักษำวินัยและควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
3. จัดหำรำยได้บนฐำนทรัพยำกร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดสรร กำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรใช้งบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเพ่ิมรำยได้ให้กับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย 

 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. มีแผนกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือสนับสนุนภำรกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ  
    และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
3. กำรเพิ่มรำยได้จำกฐำนทรัพยำกรของหน่วยงำน 

 
กลยุทธ์ทางการเงิน 

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
2. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ ให้มีประสิทธิภำพ 

          และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. จัดหำแหล่งเงินและสร้ำงรำยได้เพ่ิม ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

 



โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการภายใต้ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย พัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำและอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย   
กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้ำงศักยภำพอำจำรย์ให้มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
แนวทางการด าเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละของอำจำรย์ที่เข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

โครงกำรกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและ
กำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

600,000 ผู้ เ ข้ ำ ร่ วมโครงกำร ได้ รั บ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
กำรอบรม โดยมีคะแนนกำร
ทดสอบหลังกำรอบรมสูงขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 50 

3 

 
เป้าหมาย บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย คือ “ทักษะสื่อสำรดี”   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร สอดคล้องตำม 
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
แนวทางการด าเนินงาน สร้ำงกระบวนกำรบ่มเพำะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตำมคุณลักษณะที่ก ำหนด 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ตำมมำตรฐำน 
CEFR หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลอ่ืนๆ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรใช้ทักษะสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ ในกิจกรรม โครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ   
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

(1) โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือ
ยกระดับภำษำอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) 

1,187,800 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสอบวัด
ส มิ ท ธิ ภ ำ พ ท ำ ง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) ผ่ำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับ 
B2 ขึ้นไป   

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 33 

2 

(2) โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำโดยกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

95,000 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ใน

ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 คะแนน 

3 



โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

เนื้อหำกิจกรรมหรือหัวข้อ
ที่จัดโครงกำร 

(3) โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนค่ำย
ภำษำอังกฤษ (English Camp) 

505,000 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจจำก
กิจกรรม โดยมีคะแนนกำร
ทดสอบหลังกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมสูงขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 60 

2 

(4) โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับกำร
ท ำงำนและกำรสนทนำระดับนำนำชำติ 

565,600 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
คว ำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ ใ จ ใน
เนื้อหำกำรอบรม โดยมี
คะแนนกำรทดสอบหลัง
กำรอบรมสูงขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 60 

2 
 
 
 
 

(5) โครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำม
ร่ ว ม มื อ ด้ ำ น ภ ำ ษ ำ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ
มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ครั้งที่ 5 

948,800 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ใน
เนื้อหำกิจกรรมหรือหัวข้อ
ที่จัดโครงกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 คะแนน 

2 
 

(6) โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
(TOEIC) ส ำหรับนักศึกษำคณะครุศำสตร์ 

526,280 นักศึกษำครูในหลักสูตร
ควำมเป็นเลิศที่ผ่ำนกำร
ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ก ำ ร ใ ช้
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ ต ำ ม
มำตรฐำน CEFR ในระดับ 
B1 หรือ TOEIC 550 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

2 

(7) โครงกำรเพ่ิมประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำง
มิตรภำพ "เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม" ใน
ต่ำงประเทศ 

9,500,000 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ใน
เนื้อหำกิจกรรมหรือหัวข้อ
ที่จัดโครงกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 คะแนน 

3 

(8) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่     

671,700 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
คว ำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ ใ จ ใน
เนื้อหำกำรอบรม โดยมี
คะแนนกำรทดสอบหลัง
กำรอบรมสูงขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 60 

4 



โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

(9) โครงกำรประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ (TOEIC - Test of English for 
International Communication) 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ใน
เนื้อหำกิจกรรมหรือหัวข้อ
ที่จัดโครงกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 คะแนน 

 

4 
 

(10) โครงกำรจัดกำรต้อนรับและเลี้ยงรับรอง
คณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

100,000 จ ำนวนของกิ จกรรมที่
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ร่ ว ม กั บ
เ ค รื อ ข่ ำ ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ำงประเทศ 

ไม่น้อยกว่ำ  
2 กิจกรรม 

4 
 
 
 
 

(11) โครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็ จ
เจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

200,000 จ ำนวนของกิ จกรรมที่
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ร่ ว ม กั บ
เ ค รื อ ข่ ำ ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ำงประเทศ 

ไม่น้อยกว่ำ  
2 กิจกรรม 

4 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย มีระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัวและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพ่ือพัฒนำ
หน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
แนวทางการด าเนินงาน พัฒนำ สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำเพ่ือพัฒนำในสำย
วิชำชีพ เพิ่มพูนควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน และเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 
ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำในสำยวิชำชีพและหรือควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน
และหรือควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

(1) โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพ
ของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

    238,500  ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรจัด
กิจกรรมหรือโครงกำร 

ไม่น้อยกว่ำ  
4 คะแนน 

4 

(2)  ค่ำตอบแทนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

      48,550 

(3) ค่ำตอบแทนกำรตรวจประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 

 17,000 

(4) วัสดุส ำนักงำน     218,450  
 


