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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 



 
ค ำน ำ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้หน่วยงานราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยน านโยบายรัฐบาลมาด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

ด้วยตระหนักถึงความส าคัญ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ขึ้น โดยยึดหลักการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล  และเป็นไปภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2564-2568) และยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ทั้งนี้เพ่ือให้
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลส าเร็จ  

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์ อภิรัตน์วรเดช 
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

กรกฎาคม 2563 
 

 

 

 

 



สำรบัญ 

  หน้า 

ค ำน ำ   

สำรบัญ   

ส่วนที่ 1  บทน ำ  

 หลักการเหตุผล  

 วัตถุประสงค์  

 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 5 ปี 
(พ.ศ.2564-2568) 

 

 ข้อมูลเบื้องต้นส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

 โครงสร้างส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

 การบริหารแผนปฏิบัติราชการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 5 ปี (พ.ศ.2564-

2568) 
 

ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง  

 แผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)  

 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน กับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) 

 

ส่วนที่ 3 สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 5 ปี (พ.ศ.
2564-2568) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ส่วนที่ 4 กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) 

 

 การก ากับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  

 กลไกการก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน  

ภำคผนวก ค าสั่งการจัดท าแผนและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ค าสั่งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

 



 

 

 สวนที ่๑ 

บทนาํ 
 

หลกัการเหตผุล 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัดกรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติใหหนวยงานราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปเพื่อการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ โดยนํานโยบายรัฐบาลมาดําเนินงานให

สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

แผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ดวยตระหนักถึงความสําคัญ สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) ข้ึน โดยยึดหลักการดําเนินงานให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  และเปนไปภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) และยุทธศาสตรสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2564-2568) ทั้งน้ีเพื่อใหแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการประจําปของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนใหบรรลุวัตถุประสงค และเกิดผลสําเร็จ  

 

 

วัตถปุระสงค 

1. เพื่อใหสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนสามารถดําเนินงานสัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจ 

2. เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขาย

อาเซียน 

4. เพื่อใชเปนกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหบรรลเุปาหมายที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



 
 

กระบวนการจดัทาํแผนปฏบิตัิราชการสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 5 ป  

(พ.ศ.2564-2568) 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนผลการดําเนินงานของปที่ผานมา 

ประชุมช้ีแจง 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568) 

คณะกรรมการดําเนินงานสํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียน (วันที่ ... มิถนายน 63) 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียน 

จัดทํา รวบรวม สังเคราะห 

แผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568) 

เสนอ 

แผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568) 

ตอคณะกรรมการบรหิารสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน 

(มติ : วันที่ ... กรกฎาคม 63) 

เสนอ 

แผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568) 

ตอคณะกรรมการประจําสํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียน 

(มติ : วันที่ ... กรกฎาคม 63) 

เผยแพร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 



 
 

 ขอมลูเบือ้งตนสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

  
ปรชัญา 

สรางความเปนเลิศทางภาษา พัฒนาเครือขายใหกวางไกล บริการประทับใจ นําพามหาวิทยาลัยสู

สากล 

 

วสิยัทศัน 

                 มุงสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพื่อกาวสู

ความเปนเลิศดานภาษา  พัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ  เพื่อนําไปสูการดําเนินงานที่

มี คุณภาพและมีมาตรฐานทั้งในดานสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ดานวิชาการ การวิจัย 

ศิลปวัฒนธรรม และการบริการ  เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร(Hub)ในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศ 4 

ภาคีเครือขาย เพื่อกาวสูความเปนสากล  

   

พันธกิจ 

1. มุงสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศใหเขมแข็ง 

3. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 

4. ยกระดับคุณภาพของงานบริการใหมีคุณภาพ มาตรฐาน   

5. เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือขาย      

 

คานิยมองคกร 

   คานิยมองคกรของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมีแนวคิดมาจากตัวอักษรยอ

ภาษาอังกฤษของหนวยงาน (Office of International Affairs and ASEAN Network) ซึ่งปรากฏเปน

คานิยมองคกร 4 ดาน คือ 

1. มุงพัฒนาทักษะทางภาษาสูสากล (Internationalization of Skill Development) 

2. เสริมสรางความสําเร็จองคกร (Achievement in Administration) 

3. เช่ียวชาญงานตางประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 

4. ผสานความรวมมือภาคีเครือขาย (Network of Corporation) 

 

เปาหมาย 

  เปาหมายของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมีความสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร โดยยึดคานิยมองคกรเปนหลักในการกําหนดเปาหมายในการ

ดําเนินงานหลักของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ดังน้ี    



 
 

1. มุงพัฒนาทักษะทางภาษาสูสากล (Internationalization of Skill Development) 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมีการพัฒนาวงจรคุณภาพสงเสริมสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษองครวมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR        

ในระดับ B2 มากกวารอยละ 5๐ ภายในป พ.ศ. 2566 

2. ผสานความรวมมือภาคีเครือขาย (Network of Corporation) 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนดําเนินการเชิงรุกทั้งการสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการเพิ่มเติมในกลุมประเทศอาเซียน อาเซียนบวก 5 และประเทศชาติตะวันตก พรอมทั้ง

สานตอความรวมมือเดิมเพื่อขับเคลื่อนการทํางานดานการพัฒนาศักยภาพดานภาษา 

3. เช่ียวชาญงานตางประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนใหบริการงานตางประเทศ เชน การแปล

เอกสาร การทํางานดานการจัดทําวารสาร การจัดเวทีการประชุมทางวิชาการนานาชาติ การฝกอบรมดาน

ภาษาตางประเทศใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

4. เสริมสรางความสําเร็จองคกร (Achievement in Administration) 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนจะเปนองคกรตนแบบของการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ มีแนวปฏิบัติที่ดีและไดรับการช่ืนชมจากองคกรภายนอก 

๑) เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร (Hub )ในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศภาคี

เครือขาย 

๒) เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารทางดาน วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมใหกับ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานเครือขายในกลุมประเทศอาเซียน และประเทศภาคี

เครือขาย   

 

วัตถุประสงค 

1.  พัฒนาสมิทธิภาพและสามัตถิยะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรให

มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (The 

Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) 

2.  เพื่อสรางเครือขายความรวมมอืกับสถาบนัศึกษา องคกรและหนวยงานทั้งในประเทศและ

ตางประเทศทั้งในดานการศึกษา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยน นักวิชาการ คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

ทางภาษาการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม การจัดต้ังและดําเนินการใหเปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร

ในภูมิภาคอาเซียนสูประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

3.  เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกแก คณาจารย บุคลากร นักศึกษาที่จะเดินทางไป

ยังตางประเทศ  



 
 

4.  เพื่อใหบริการ อํานวยความสะดวกดาน ขอมูล พิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงาน

สําหรับชาวตางชาติ  

5.  เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวก ใหขอมูลในการขอวีซาและการเปลี่ยนวีซาสําหรบั

นักศึกษาชาวตางชาติ  

6.  เพื่อใหบริการฐานขอมูลดานตางประเทศในการสรางความรวมมือ และประมวลขอมูล

ขาวสารสนเทศ เพื่อเผยแพรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน 

7. บริการใหขอมูลการขอทุนศึกษาตอตางประเทศ และจัดหาทุนแกคณาจารย บุคลากร 

นักศึกษาทุกระดับ 

8.  เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการความรวมมือกับตางประเทศ  และกิจกรรมความ

รวมมือดานตางประเทศ ทั้งของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา   

9.  เพื่อใหบริการหองปฏิบัติการดานภาษาดวยตนเอง 

10.  เพื่อใหบริการการทดสอบความรูและมาตรฐานทางภาษา 

 

 

โครงสรางการบรหิารภายในสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

 
  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธกิารบด ี

งานบรหิารงานทัว่ไป งานวเิทศสมัพนัธและโครงการพเิศษ งานวชิาการและการพฒันาศกัยภาพดานภาษา 

รองอธกิารบด ี

 

คณะกรรมการประจาํ 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขาย

 

ผูอาํนวยการ 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขาย

 

คณะกรรมการบรหิาร 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขาย

 

รองผูอาํนวยการ 

ฝายงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

รองผูอาํนวยการ 

ฝายงานวเิทศสมัพนัธและโครงการพเิศษ 

รองผูอาํนวยการ 

ฝายงานวชิาการและการพฒันาศกัยภาพดานภาษา 

ผูชวยผูอาํนวยการ 



 

 

 

สวนที ่2 

บรบิททีเ่กีย่วของ 

 

 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสงเสริมพัฒนาและ

ผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในดานการพัฒนาผูเรียน อาจารยและบุคลากรในดานทักษะ

ภาษาตางประเทศ และมีความเปนเลิศในดานการสรางเครือขายสายสมัพนัธกับประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศ

ภาคีเครือขาย 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ

พิจารณาขอมูลอยางรอบดานภายใตทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดกําหนด

ยุทธศาสตร กลยุทธในการพัฒนาสํานัก ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยเนนการสรางคุณภาพ

การพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศและเครือขายอาเซียน พรอมทั้งขยายเครือขายไปยังประเทศในฝงตะวันตก  

เพื่อใหเปนที่ยอมรับมากข้ึน ภายใตฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ในศตวรรษที่ 21  

สําหรับขอมูลสําคัญทั้ง ปรัชญา เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และคานิยมรวม มี

ดังตอไปน้ี 

 

1. ปรัชญา 
 

สรางความเปนเลิศทางภาษา พัฒนาเครือขายใหกวางไกล บริการประทับใจ นําพามหาวิทยาลัยสู

สากล 

         

2. เปาหมาย 

เปาหมายของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ และคานิยมองคกร โดยยึดคานิยมองคกรเปนหลักในการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานหลักของ

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ดังน้ี    

1. มุงพัฒนาทักษะทางภาษาสูสากล (Internationalization of Skill Development) 

2. ผสานความรวมมือภาคีเครือขาย (Network of Corporation) 

3. เช่ียวชาญงานตางประเทศ (Adroitness in Foreign Affairs) 

4. เสริมสรางความสําเร็จองคกร (Achievement in Administration) 

5. เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร (Information Hub of ASEAN and Partner Country)      ใน

กลุมประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือขาย 



 

 

3. วสิยัทัศน 
 

มุงสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพื่อกาวสู

ความเปนเลิศดานภาษา  พัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ  เพื่อนําไปสูการดําเนินงานที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐานทั้งในดานสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ดานวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม 

และการบริการ  เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือขาย เพื่อกาวสู

ความเปนสากล 

 

 

4. พนัธกจิ 
 

1. มุงสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศใหเขมแข็ง 

3. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 

4. ยกระดับคุณภาพของงานบริการใหมีคุณภาพ มาตรฐาน   

5. เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือขาย      

 

  

5. วตัถปุระสงค 

 

1.  เพื่อพัฒนาสมิทธิภาพและสามัตถิยะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรให

มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (The Common 

European Framework of Reference for Languages: CEFR) 

2.  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันศึกษา องคกรและหนวยงานทั้งในประเทศและ

ตางประเทศทั้งในดานการศึกษา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยน นักวิชาการ คณาจารย บุคลากร นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาการ

แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม การจัดต้ังและดําเนินการใหเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารในภูมิภาค

อาเซียนสูประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

3.  เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกแก คณาจารย บุคลากร นักศึกษาที่จะเดินทางไปยัง

ตางประเทศ  

4.  เพื่อใหบริการ อํานวยความสะดวกดาน ขอมูล พิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงาน

สําหรับชาวตางชาติ  



 

 

5.  เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวก ใหขอมูลในการขอวีซาและการเปลี่ยนวีซาสําหรับ

นักศึกษาชาวตางชาติ  

6.  เพื่อใหบริการฐานขอมูลดานตางประเทศในการสรางความรวมมือ และประมวลขอมูลขาว

สารสนเทศ เพื่อเผยแพรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน 

7. เพื่อบริการใหขอมูลการขอทุนศึกษาตอตางประเทศ และจัดหาทุนแกคณาจารย บุคลากร 

นักศึกษาทุกระดับ 

8.  เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการความรวมมือกับตางประเทศ  และกิจกรรมความรวมมอื

ดานตางประเทศ ทั้งของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา   

9.  เพื่อใหบริการหองปฏิบัติการดานภาษาดวยตนเอง 

10. เพื่อใหบริการการทดสอบความรูและมาตรฐานทางภาษา 

 

 

ยุทธศาสตรสาํนกัวิเทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) 
 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดวิเคราะหขอมูล

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของอยางรอบดานตามภารกิจของสํานัก ในการจัดทํายุทธศาสตรสํานักวิเทศสัมพันธระยะ 5 ป       

(พ.ศ. 2564-2568) ประกอบดวยท้ังหมด 3 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศและการสรางความเขมแข็งรวมกับเครือขาย

ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาความรวมมือดานวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมาย 

1. การบูรณาการพันธกิจเขากับการพัฒนาภาษาและเครือขายอาเซียนเพ่ือยกระดับการพัฒนา

ทองถิ่นท่ียั่งยืน  

2. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ิมเติมในกลุมประเทศอาเซียน อาเซียนบวก 5 และ

ประเทศชาติตะวันตก พรอมท้ังสานตอความรวมมือเดิม เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานดานการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษา 

3. สํานักวิเทศสัมพันธจะเปนหนวยงานท่ีเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารทางดาน วิชาการ วิจัย 

ศิลปวัฒนธรรม ใหกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานเครือขายในกลุมประเทศอาเซียน และประเทศ

ภาคีเครือขาย   

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 



 

 

1. มีฐานขอมูลพ้ืนฐานสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ในพ้ืนท่ีบริการและหนวยงาน

เครือขาย 

2. มีเครือขายความรวมมือกับสถาบันศึกษา องคกรและหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศท้ัง

ในดานการศึกษา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยน นักวิชาการ คณาจารย บุคลากร นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย    

3. มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือขายไปสูความเปนมือ

อาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนารวมกับเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  

4. สรางและขยายเครือขายความรวมมือจากศิษยเกาสัมพันธมีความเขมแข็งท้ังทางวิชาการและ

วิชาชีพท้ังในและตางประเทศ 

 

 กลยุทธที่ 1  บูรณาการพนัธกจิดานภาษาและเครอืขายอาเซยีน เพื่อสรางองคความรูสูการพฒันาทีย่ัง่ยนื (BCG Model)    

แนวทางการดําเนินงาน 

1. พัฒนาเครือขายการทํางานรวมกับกลุมมหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แหง และมหาวิทยาลัยเครือขาย

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศอยางเขมแข็ง  

2. สรางขยายเครือขายความรวมมือกับภาคสวนของผูประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ตางประเทศ  

3. จัดกิจกรรมเครือขายของ  นักศึกษา คณาจารย บุคลากรรวมกับหนวยงานเครือขายท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ อาทิ กิจกรรมคายอาเซียน  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ทักษะเฉพาะทางของบุคลากรในแตละสายงาน   

4. สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือดานวิจัยของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร 

รวมกับมหาวิทยาลัย หนวยงาน องคกรเครือขายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

5. ประสานงาน ใหขอมูลดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย องคกรเครือขาย รวมถึงการเผยแพร

ผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ  

6. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธรวมกับเครือขาย องคกรภายในและภายนอกท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

7. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตร Re-skilling และ Upskilling  และ 

หลักสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับความตองการของตลาดแรงงานท้ังในและตางประเทศ 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 จํานวนภาคีเครือขายทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนที่รวมมือ

กับสํานักวิ เทศสัมพันธ

จํานวนภาคี

เครือขาย 

 

 

N/A N/A ≥3 ≥3 ≥4 ≥4 ≥5 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขาย

อาเซียน 



 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

และเครือขายอาเซียน 

ดําเนินโครงการพัฒนา

ชุ ม ช น ท อ ง ถิ่ น  ด า น

เศรษฐกิจและสังคม ใน

พ้ืนที่บริการ 

2 จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร

ฝกอบรมระยะส้ันที่เกิด

จากการบูรณาการองค

ความรูเ พ่ือการพัฒนา

ทองถิ่นแบบกอให เกิด

รายได (งบประมาณจาก

หนวยงานภายนอก) 

จํานวน 

หลักสูตร 

 N/A N/A ≥1  ≥1 2 2 2 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขาย

อาเซียน 

 

 กลยุทธที่ 2  สรางเครอืขายความรวมมอืดานบรกิารวชิาการทัง้ในและตางประเทศ เพื่อการเรยีนรูและเสรมิสราง

ความเขมแข็งของเครือขาย 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. สรางและประสานเครือขายความรวมมือกับองคกรในทองถิ่น ชุมชน หนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน สงผลใหชุมชน

ทองถิ่นมีความเขมแข็ง 

2. ผลักดันการบริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น เพ่ือสรางความเขมแข็งดานเครือขายชุมชนและ

ทองถิ่น      

3. สงเสริมการสรางเครือขายศิษยเกาของนักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ    

4. เรงสราง ขยายเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับ

ประเทศในเอเชียและยุโรปใหมากขึ้นเพ่ือรองรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

5. จัดทําวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา (Journal of English and Asian Language 

Studies: JEALS) เพ่ือกาวสู TCI ฐาน 2 ภายในระยะเวลา 3 ป   

6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายท้ังใน

และตางประเทศ (International Conference on English and Asian Language Studies: 

ICEALS) 

7. จัดทําเว็ปไซดเปนภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)เพ่ือการเขาถึงขอมูลของเครือขาย

จากตางประเทศ เพื่อกาวไปสูการเปนศูนยเครือขายขอมูลในภูมิภาค เพ่ือการเขาถึงขอมูลของ

เครือขายซ่ึงกันและกัน    

 



 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 จํานวนภาคี เครื อข าย

ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ

หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน สถานประกอบการ

เพ่ือพัฒนาชุมชน ทั้งใน

และตางประเทศ 

จํานวน

เครือขายที่

ลงนามความ

รวมมือ 

≥1 

 

3 ≥3 

 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขาย

อาเซียน 

2 จํานวนโครงการที่เกิด

จากการรวมมือกับภาคี

เครือขายในการสราง

ความเขมแข็งใหชุมชน

และทองถิ่น ทั้งในและ

ตางประเทศ 

จํานวน

โครงการ 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขาย

อาเซียน 

 

 กลยทุธที ่3 ทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรม โดยบรูณาการเครอืขายทัง้ภายในและตางประเทศ 

แนวทางการดาํเนนิงาน 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพรแลกเปล่ียน

เรียนรูท้ังในและตางประเทศ  

2. สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติท้ังของนักศึกษา 

คณาจารย และบุคลากรรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายท้ังในและตางประเทศ  

3. รวมมือกับเครือขายทางวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีนําทุนทาง

วัฒนธรรมมาสรางคุณคาและมูลคาเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจใหแกชุมชนและทองถิ่น 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 จํานวนโครงการ หรือ

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

ที่เผยแพร แลกเปล่ียน

เ รี ย น รู ทั้ ง ใ น แ ล ะ

ตางประเทศ 

จํานวน

โครงการ 

 ≥7 - ≥5 ≥5 ≥6 ≥6 ≥7 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

2 จํานวนผลงานที่แสดง 

ถึ ง อ ง ค ค ว า ม รู ด า น

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

หรืองานสรางสรรค  ที่

เผยแพร  แลกเปล่ียน

เ รี ย น รู ทั้ ง ใ น แ ล ะ

ตางประเทศ 

จํานวน

ผลงาน 

 ≥7 - ≥5 ≥5 ≥6 ≥6 ≥7 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 



 

 

 

 

 

เพ่ือใหสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนดําเนินการสอดคลองตามเปาหมายในยุทธศาสตรท่ี 1  การ

พัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศและการสรางความเขมแข็งรวมกับเครือขายภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือ

พัฒนาความรวมมือดานวิชาการ จึงไดจัดทําขอมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบาย

ยุทธศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 โครงการหลกั 

 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  

 โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายความรวมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 

 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ระดับตําบล 

 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจใหกับชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ       

และผูประกอบการใหม 

 โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและงานสรางสรรคสูการยอมรับระดับชาต ิ

และนานาชาติ 

 โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู ดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง 

 โครงการรอง (โครงการ/กิจกรรมสําหรับการปฏิบัติราชการประจําปของสํานัก) 

 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติดานภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา 

 โครงการพัฒนาวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชีย 

 กิจกรรมตอนรับและเลี้ยงรับรองคณะผูบริหารผูติดตามและผูประสานงานความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ 

 กิจกรรมประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและ

มหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ 

 กิจกรรมอบรมหลักสูตร Re-Skilling & Upskilling ภาษาตางประเทศ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา 

 กิจกรรมลานวัฒนธรรมนานาชาติ (International Cultural Arcade) 

 

 

 

 

 

โครงการในยทุธศาสตรที ่1 
 

 

 

 

 
 



 

 

ยทุธศาสตรที ่2 การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและพฒันามาตรฐานการผลติบณัฑติทีม่อีตัลกัษณโดดเดนดาน

ภาษาตางประเทศสูความเปนเลศิ 

เปาหมาย 

1. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมีความเปนเลิศในดานการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพทักษะดานภาษาตางประเทศท่ีไดมาตรฐานสากล 

2. บัณฑิตมีคุณภาพดานทักษะทางภาษาสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต มีอัตลักษณ 

สมรรถนะพรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. อาจารยมีสมรรถนะดานภาษาตางประเทศระดับมืออาชีพเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ 

1. สมิทธิภาพและสามัตถิยะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร  เปนไปตามเกณฑ

ของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (The Common European Framework of 

Reference for Languages: CEFR) 

2. นักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR ในระดับ B2 มากกวารอยละ 

50 ภายในป พ.ศ. 2566   

3. อาจารยและบุคลากรมีความสามารถด านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการ ส่ือสาร

ภาษาตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับตามาตรฐานสากล มีความกาวหนาในตําแหนงวิชาการ  

4. อาจารยมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ไดรับการเผยแพร 

เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนท่ี  

หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  

5. นักศึกษา อาจารย  และบุคลากรมีทักษะดานภาษาตางประเทศในระดับท่ีสามารถปฏิบัติการได 

 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนาหลักสูตรความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ในตางประ เทศเพื่อพัฒนาผู เ รียนดาน

ภาษาตางประเทศที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน 

(Sustainable) 

แนวทางการดําเนินงาน (มาตรฐาน) 

1. ประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือขายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรความรวมมือเพื่อพัฒนา

ทักษะทางภาษาตางประเทศ 

2. หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบันในตางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสอง

ปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและสังคม

ในศตวรรษท่ี 21 สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

3. สนับสนุนการสรางเครือขายการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศระดับสาขา ระดับ

คณะ เพ่ือสอดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัย สงเสริมสนับสนุนดาน

การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษานานาชาติรวมกับคณะตาง ๆ 



 

 

4. ผลักดันใหนําเอาความรูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR บรรจุในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปและการ

สรางขอสอบมาตรฐาน CEFR   

5. ดําเนินโครงการเรียนรวมในตางประเทศท้ังในระยะสั้น และระยะยาว   

6. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตร Re-skilling และ Upskilling  และ 

หลักสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติ   

7. จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบบหมุนเวียนในหัวขอตาง ๆ ทางดานภาษา

ใหแกผูท่ีสนใจเพ่ือเขามาพัฒนาตนเอง   

8. ผลักดันใหทุกหลักสูตรมีวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบวัดประสิทธิภาพภาษาอังกฤษ 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 รอยละของหลักสูตรที่มี

ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ

ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 

ภาคอุตสาหกรรม ภาค

ธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ

หรือตางประเทศ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

2 จํานวนหลักสูตรความ

รวมมือในรูปแบบพหุ

วิทยาการ สหวิทยาการ

ห ลัก สู ต ร ใน รูปแ บ บ

ความรวมมือระหวาง

สถาบันในตางประเทศ 

ห ลั ก สู ต รนานาชาติ  

หลักสูตรสหกิจศึกษา 

ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ส อ ง

ปริญญา (Dual Degree) 

ที่ ส อด คล อ ง กั บกา ร

พัฒนาทองถิ่ น สั งคม 

และสากลในศตวรรษที่ 

21 

จํานวน

หลักสูตร 

N/A ≥2 ≥3 ≥3 ≥4 ≥4 ≥5 - สํานักวิเทศสมัพนัธ 

และเครือขายอาเซียน 

(โครงการจัดต้ัง

วิทยาลัยนานาชาติ) 

3 จํานวนหลักสูตรความ

ร วมมื อ ( Re-Skilling / 

Upskilling) เพ่ือพัฒนา

ทั กษะ กํ า ลั ง คนขอ ง

ประเทศและนักศึกษา

นานาชาติ สูการมีงานทํา

และเตรียมความพรอม

รองรับการทํ างานใน

อนาคต  

จํานวน

หลักสูตร 

N/A ≥1 ≥1 ≥1 ≥2 ≥2 ≥2 - สํานักวิเทศสมัพนัธ 

และเครือขายอาเซียน 

(โครงการจัดต้ัง

วิทยาลัยนานาชาติ) 



 

 

 กลยุทธที่ 2  เสริมสรางศักยภาพอาจารยใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม  

   (New Normal) 

แนวทางการดาํเนนิงาน 

1. พัฒนาสมิทธิภาพ (Proficiency) และสามัตถิยะ (Competency) ภาษาอังกฤษใหกับ 

คณาจารยและบุคลากรใหมีสมรรถนะ (Performance) ทางภาษาอังกฤษเปนไปตาม

เกณฑของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (The Common European 

Framework of Reference for Languages: CEFR)  

2. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาที่ 3 อาทิ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน

อยางเปนรูปธรรมใหแกคณาจารย บุคลากร    

3. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูดานภาษาโดยผู เ ช่ียวชาญดานภาษาทั้งในและ

ตางประเทศมาใหความรูดานภาษาแกนักเรียน คณาจารย และบุคลากร เพื่อสราง

บรรยากาศแหงการเรียนรูดานภาษา และเปนศูนยกลางวิชาการดานภาษาแกบุคคลทุก

ระดับ  

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 รอยละของอาจารยที่
เ ข า รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพด านทั กษะ
ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 84.43 86 88 90 90 90 90 - สํานักวิเทศสมัพนัธ
และเครือขายอาเซียน 

 

 

 กลยุทธที่ 3 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะดานทักษะทางภาษา มีทักษะ 

และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ สอดคลองกับความตองการของสงัคมในศตวรรษที ่21 สู

การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

แนวทางการดาํเนนิงาน 

1. พัฒนาสมิทธิภาพ (Proficiency) และสามัตถิยะ (Competency) ภาษาอังกฤษใหกับ นักศึกษาใหมี

สมรรถนะ (Performance) ทางภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑของกรอบมาตรฐานความสามารถ

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

2. สนับสนุนและส ง เส ริมให ทุกหลักสูตร จัดกิจกรรมการเ รียนรู โดย มุง พัฒนาทักษะดาน

ภาษาตางประเทศเพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญและรองรับการประกอบอาชีพสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมในศตวรรษท่ี 21  

3. สรางกระบวนการบมเพาะนักศึกษาใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณลักษณะดานทักษะ

ทางภาษาตางประเทศ พรอมสําหรับการประกอบอาชีพสอดคลองกับความตองการของสังคม 

ในศตวรรษท่ี 21   



 

 

4. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาท่ี 3 อาทิ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุนอยางเปน

รูปธรรม ใหกับนักศึกษา   

5. สรางโอกาสใหนักศึกษาเขารวมโครงการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ  เพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางภาษา ทักษะการทํางาน  และเพ่ือเปนการเปดโลกทัศนใหกวางไกล 

6. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูดานภาษาโดยผูเชี่ยวชาญดานภาษาท้ังในและตางประเทศมาให

ความรูดานภาษาแกนักเรียน   

7. สงเสริมสนับการสรางบรรยากาศการเรียนรู ใหมีบรรยากาศความเปนนานาชาติ  ดําเนินกิจกรรม

แลกเปลี่ยนท่ีหลากหลายรวมกับเครือขายท้ังในและตางประเทศ  

8. จัดหา Software ใหมเพ่ือนํามาใชในการศึกษาภาษาตางประเทศดวยระบบออนไลน  ท้ังอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัยและใชงานไดงาย 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 รอยละของนักศึกษาชั้น
ปสุดทายที่เขาสอบวัด
สมรรถนะทักษะการใช
ภาษาอังกฤษผานเกณฑ
ตามมาตรฐาน CEFR  
ในระดับ B2 

รอยละ 35.57 35 
 
 

35 
 

40 40  45 45   - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

2 รอยละของนักศึกษาที่
เขารวมโครงการหรือ
กิจกรรมในระยะส้ัน   ที่
เก่ียวของกับการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร
ตางประเทศ 

รอยละ 91.99 0 ≥20 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 - สํานักวิเทศสัมพันธ
และเครือขายอาเซียน 

 

3 รอยละของนักศึกษาที่
เขารวมโครงการหรือ
กิจกรรมในระยะยาว   
ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร
ส่ือสารตางประเทศ 

รอยละ N/A 0 ≥10 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 - สํานักวิเทศสัมพันธ
และเครือขายอาเซียน 

 

4 รอยละของนักศึ กษา 
ที่ เ ข า ร ว ม ก ร ะ บ ว น 
ก า ร บ ม เ พ า ะ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ
สร า ง อัต ลั กษณ ด าน
ทักษะดานการส่ือสาร
ในแตละชั้นป 

รอยละ 80 90 90 90 90 90 90 - สํานักวิเทศสัมพันธ
และเครือขายอาเซียน 

 

5 รอยละของนักศึกษาที่
เขารวมโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ พัฒนา
ท อ ง ถิ่ น ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

รอยละ N/A N/A 2 2 3 3 3 - สํานักวิเทศสัมพันธ
และเครือขายอาเซียน 
 



 

 

 

 

เพ่ือใหสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนดําเนินการสอดคลองตามเปาหมายในยุทธศาสตรท่ี 2 การ

ยกระดับศักยภาพดานภาษาและเครือขายอาเซียน ตลอดจนคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ี

มีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ จึงไดจัดทําขอมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อน

การดําเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 โครงการหลกั 

 โครงการพัฒนาความรูทักษะ ดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 21 

 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยเพ่ือยกระดับการจัดคุณภาพในการผลิตบัณฑิต 

 โครงการการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 โครงการพัฒนาหลักสตูรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสังคม 

 โครงการสงเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสังคม 

 โครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาเพ่ือสรางโอกาสการแขงขัน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 โครงการสรางความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือขายทางดานการวิจัย 

 โครงการเสริมสรางทักษะดานภาษาไทย-ตางประเทศ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารยและบุคลากร 

 โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด 4.0 

 โครงการพัฒนาความรูทักษะ ดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 21 

 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

 โครงการพัฒนาอัตลักษณใหโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

 

  โครงการรอง (โครงการ/กิจกรรมสําหรับการปฏิบัติราชการประจําปของสํานัก) 
 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร Re-skilling และ Upskilling  และ หลกัสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับนักศึกษา

ตางชาติ   

 โครงการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารยและบุคลากร  

 กิจกรรมทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษหลงัการอบรม 

 กิจกรรมนําพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยเพ่ือการสอนนักศึกษาตางประเทศ 

 กิจกรรมอบรมภาษาจีนหรือ ภาษาท่ี 3 สําหรับอาจารยและบุคลากร 

 กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

โครงการในยทุธศาสตรที ่2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาจีน 

 กิจกรรมสงเสริมทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาใน ศตวรรษท่ี 21 

 กิจกรรมเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม 

 โครงการเพ่ิมประสบการณชีวิตสรางมิตรภาพ "เรียนรวมภาษาและวัฒนธรรม" ในตางประเทศ 

 กิจกรรมเรียนรวมภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศในระยะยาว 

 กิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพตางประเทศ 

 กิจกรรมจัดการความรูจากการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาจากการเรียนรวมภาษาและวัฒนธรรมและการฝก

ประสบการณตางประเทศ 

 

ยทุธศาสตรที ่3 การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการสูความเปนเลศิ 

 

เปาหมาย 

1. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดานการเปน

สถาบันการศึกษาท่ีมีการพัฒนา นักศึกษา อาจารย และบุคลากร  ในดานทักษะดานภาษาและ

เครือขายอาเซียนท่ีเปนเลิศ 

2. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล มีความพรอมและความสามารถในการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงฐาน

วิถีชีวิตใหม (New Normal) อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนองคกรตนแบบของการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ มีแนวปฏิบัติท่ีดีและไดรับการชื่นชมจากองคกรภายนอก 

 

ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 

1. บุ คลากรได รั บการพัฒนาศั กยภาพในสาย วิชาการและวิชาชี พ มี ค ว า มก า ว ห น า 

และมีความม่ันคงในสายอาชีพ (Career Path) 

2. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ ในการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการไปสูความเปนเลิศและมีชองทางประชาสัมพันธท่ีสามารถสื่อสาร

ขอมูลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สํานักวิเทศสัมพันธมีส่ือการเรียนการสอน หองปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและสิ่งเ อ้ืออํานวยสนับสนุนการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพรองรับการเปน SMART 

University 

4. บุคลากรยึดม่ันในคานิยมองคกร MORALITY และ คานิยม IAAN 

5. สํานักวิเทศสัมพันธมีสภาพแวดลอม ภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

ตอการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

6. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมีหนวยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุก

เพ่ือสรางรายได 



 

 

 กลยุทธที่ 1  สงเสริมบุคลากรใหเปนคนดีและคนเกงดวยการพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพ 

เพื่อพัฒนาสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนและมหาวิทยาลัยอยางเต็มที ่

แนวทางการดาํเนนิงาน 

1. ปรับโครงสรางและวิธีการบริหารงานเพ่ือรองรับการบริหารท่ีทันสมัยและเปนระบบเพ่ือให

สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจของสํานัก ฯ ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนา สนับสนุน และสงเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให มีศักยภาพ ไดรับการพัฒนา 

ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และกาวหนาในสายอาชีพ (Career path)  

สูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาตางประเทศของบุคลากร อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาสําหรับการติดตอประสานงาน 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 รอยละบุคลากรสาย

สนั บสนุ น ได รั บ ก า ร

พัฒนาในสายวิชาชีพ

และความเชี่ยวชาญใน

กา รป ฏิ บัติ ง า น แ ล ะ

ความกาวหนาในสาย

อาชีพ (Career Path) 

รอยละ 82.19 ≥50 ≥50 ≥60 ≥60 ≥60 ≥70 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

 

 กลยุทธที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือดานการสื่อสารองคกรทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน  

แนวทางการดาํเนนิงาน 

1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก ฯ เพื่อการใหบริการ

ฐานขอมูลดานตางประเทศในดานการสรางความรวมมือ ประมวลขอมูล สารสนเทศเผยแพร

กิจกรรมของสํานักฯ มหาวิทยาลัย สูประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ผานชองทาง IAAN 

Inter Channel บน YouTube, Website, Wechat ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาษาตางประเทศ  

2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาตางประเทศของบุคลากร อาทิ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาสําหรับการติดตอประสานงาน 

 

 



 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 จํานวนชองทางในการ

ส่ือสารขอมูลขาวสาร 

เพ่ือกอใหเกิดการรับรู

ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม  ทั้ ง

ภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

ชองทาง 

N/A ≥2 ≥4 ≥6 ≥8 ≥10 ≥10  - สํานักวิเทศสมัพนัธ

และเครือขายอาเซียน 

2 ระดับความสําเร็จของ

เครือขายความรวมมือ

ทั้งภายในและภายนอก

เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร า ง

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม

วิ สัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 3 4 4 4 4 5 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

 

 

3 จํานวนขาวที่ไดรับการ

เผยแพรจากส่ือมวลชน

ภายนอกใน รู ปแบบ 

ตาง ๆ  ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

จํานวน 

ขาว 

10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 - สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

4 รอยละของการปรับปรุง

ขอมูลการส่ือสา รบน

เครือขายอินเทอรเน็ต

ของสํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

ทั้ งเนื้อหาและภาษาที่

ส่ือสารไมนอยกวาเดือน

ละ 2 คร้ัง 

รอยละ 50 ≥60 ≥70 ≥70 ≥80 ≥90 ≥100 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

 

 กลยุทธที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล งบประมาณและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  

   และคลองตัว เพื่อเปน SMART Office มุง เนนหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นคานิยมองคกร 

  IAAN  

        แนวทางการดาํเนนิงาน 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนให

สอดคลองตอการใชขอมูลของมหาวิทยาลัย 

2. ใหบริการฐานขอมูลดานตางประเทศในการสรางความรวมมือ และประมวลขอมูลขาว

สารสนเทศ เพ่ือเผยแพรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน 



 

 

3. ยกระดับการบริการและอํานวยความสะดวกดานงานเอกสาร ขอมูลขาวสาร ท่ีเก่ียวของกับการ

ตางประเทศ สําหรับนักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ และบุคลากร โดยใช Application บน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   

4. พัฒนาระบบและกลไกลในการบริหารงานและการจัดการภายในสํานักงานฯ เนนผลสัมฤทธ์ิของ

งานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงการพัฒนาระบบวิเคราะหภาระงาน   

5. ปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

6. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพการศึกษา  

7. สรางบรรยากาศการทํางานรวมกันอยางมีความสุขเพ่ือใหเกิดความสุขในการทํางานและรัก

องคกร   

8. สงเสริมการพัฒนาภาพลักษณองคกรใหเปนหนวยงานการใหบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

9. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการดานบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาลโดยใชหลักการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน สงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพดานการใหบริการมุงสูการเปน SMART  

Office 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 จํานวนฐานขอมูลเพ่ือ

บริหารจัดการในการ

ตัดสินใจตามพันธ กิจ

หลักของ สํานักวิ เทศ

สัมพันธและเครือขาย

อาเซียน 

จํานวน 

ฐานขอมูล 

N/A ≥3 ≥5  ≥5  ≥7 ≥7 ≥10 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

2 ระดับผลการประเมิน

คุณธ รรมและคว า ม

โปรงใสในการบริหาร 

งานภาครัฐ 

ระดับ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

3 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความสําเร็จดานการ

บริหารจัดการบุคลากร

ดวยหลักธรรมาภิบาล  

รอยละ ≥75 ≥75 ≥80 ≥85 ≥90 ≥90 ≥90 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

4 รอยละของประสิทธิภาพ

การเบิกจายงบประมาณ

ของสํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

รอยละ 96.58 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

5 รอยละของการมีรายได

สุทธิจากการใหบริการ

ทางวิชาการของสํานัก

วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ แ ล ะ

รอยละ N/A ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥10 ≥10 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 



 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

เค รือข ายอา เ ซียนใน

ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้นตอป 

6 จํานวนโครงการ หรือ

กิจกรรมที่สง เสริมให

นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า 

อาจารยและบุคลากรให

ยึดมั่นในคานิยมองคกร 

IAAN  

จํานวน 

โครงการ /

กิจกรรม 

N/A N/A >1  >1  >1  >1  >1  สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

7 ผลกา รประ เมิ นการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 

ระดับ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

8 ผลสํารวจความคิดเห็น 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

นักศึกษาและผูรับบริการ 

ที่ มี ต อ สํ า นั ก วิ เ ท ศ

สัมพันธและเครือขาย

อาเซียน 

รอยละ 75 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥80 ≥80 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

 

 กลยุทธที่ 4 พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู และมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการสราง

บรรยากาศการเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักศึกษา อาจารย และ

บุคลากร 

        แนวทางการดาํเนนิงาน 

1. ยกระดับคุณภาพของงานบริการในรูปแบบ (One Stop Service) พรอมท้ัง เสริมสรางการมีหัวใจ

บริการของบุคลากร เพ่ือสรางความประทับใจแกผูใชบริการ     

2. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ การเรียนรูท่ีทันสมัย ตลอดจนส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูในมหาวิทยาลัยแกนักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

3. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนใหเอื้อตอการ

เรียนรูภาษาตางประเทศของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ เพิ่ม

Learning Space และพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษา (Self-Language Center Access) 

ใหทันสมัย   

4. พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยเพ่ือนําไปสูการเปน

สํานักงานสีเขียว (Green Office) ท่ีพรอมตอการเปน SMART Office 

5. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีภายในความรับผิดชอบของสํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียนใหมีสุนทรียภาพ  เอ้ือตอการเรียนรูแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

 



 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 จํานวนหองปฏิบัติการ 

หอง เ รียน รูที่ ทันสมัย

หองแสดงนิทรรศการ  

ห อ งประชุ ม  อาค าร

เรียนที่ทันสมัยและเอ้ือ

ตอการปฏิบัติงานพรอม

ต อ ก า ร เ ป น  SMART 

University 

 N/A N/A N/A ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

2 รอยละความพึงพอใจ

ของ นักศึกษา อาจารย 

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการบริการหองเรียน 

หองปฏิบัติการและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

รอยละ 81.29 ≥75 ≥75 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

3 รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการในการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น

อาคารสถานที่และการ

ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น  

สภาพแวดลอม  

รอยละ 81.33 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 สํานักวิเทศสัมพันธ

และเครือขายอาเซียน 

 

 กลยทุธที ่5  พฒันาหนวยงานทางวชิาการเพื่อสงเสรมิการสรางรายไดในการพึง่พาตนเองใหกบัสาํนกัวเิทศสมัพนัธ

และเครือขายอาเซยีนและมหาวทิยาลยั  

  แนวทางการดําเนินงาน 

1. เตรียมความพรอมทางดานการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาหนวยงานทางวิชาการเพ่ือสงเสริม

การสรางรายไดในการพ่ึงพาตนเองใหกับมหาวิทยาลัย  

2. สนับสนุนการจัดทําโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือสรางรายไดจากการสงเสริม 

และพัฒนาวิชาการใหแกนักศึกษานานาชาต ิ

3. แสวงหาและประสานงานเครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ท่ีกอใหเกิดรายไดแกมหาวิทยาลัย 

4. จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือปรับพ้ืนฐานภาษาและการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรมใหกับนักศึกษาตางชาติเพ่ือใหมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑของ

กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (The Common European Framework of 

Reference for Languages: CEFR) 

5. จัดอบรมภาษาตางประเทศตามความประสงคของกลุมผูเรียนแบบสรางรายได   

6. จัดสรางแบบทดสอบมาตรฐานวัดทักษะความรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   



 

 

7. จัดตั้งศูนยการแปลภาษาตางประเทศ  

8. ผลักดันศูนยการสอบวัดระดับภาษาตางประเทศ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน   

9. ศูนยการอบรมทักษะอาชีพและวิชาชีพดานภาษาตางประเทศ เชน วิชาชีพครู  

10. อบรมหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักศึกษาชาวตางชาติ  อาทิ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรที่

เกี่ยวของกับผูสูงวัย หลักสูตรดานภาษาและวัฒนธรรมไทยและหลักสูตรที่เปนจุดเดนของ

มหาวิทยาลัย เปนตน 

11. รวมมือกับหนวยงานมาตรฐานดานการทดสอบวัดระดับความรูดานภาษาอังกฤษ TOEIC 

เพื่อจัดต้ังศูนยสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

12. จัดทําหลักสูตรการศึกษาดูงานระยะสั้น (Short –Study –Visit course) และหลักสูตร 

MICE สําหรับนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเครือขาย 

13. จัดทําหลักสูตร Re-Skilling เพื่อรองรับผูสนใจภายนอก 

 

ตวัชีว้ดั หนวยนบั 
ขอมลูพืน้ฐาน คาเปาหมายปงบประมาณ หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) 

1 ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ก า ร

ดํ า เนิ นการโครงการ

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ระดับ 

 

N/A N/A 3 3 4 4 5 - สํานักวิเทศสัมพันธ 

และเครือขายอาเซียน

(โครงการจัดต้ัง 

วิทยาลัยนานาชาติ) 

2 จํานวนเครือขายความ

ร วมมื อทางวิ ช า กา ร 

ที่ มี วั ตถุประสงค เ พ่ื อ

กอให เกิดรายได  แก

สํานักวิเทศสัมพันธและ

เครือขายอาเซียน 

จํานวน N/A N/A ≥2 ≥3 ≥3 ≥4 ≥5 - สํานักวิเทศสมัพนัธ 

และเครือขายอาเซียน

(โครงการจัดต้ัง 

วิทยาลัยนานาชาติ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เพ่ือใหสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนดําเนินการสอดคลองตามเปาหมายในยุทธศาสตรท่ี 3 การ

พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ จึงไดจัดทําขอมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อน

การดําเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 โครงการหลกั 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนสูความเปนเลิศ 

 โครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการสืบคนฐานขอมูลออนไลนสําหรับคณาจารย บุคลากร 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการสืบคนฐานขอมูลออนไลนสําหรับนักศึกษา 

 โครงการเพ่ิมสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสําหรับบุคลากร 

 โครงการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองตอการบริหารงานในยุคดิจิทัล 

 โครงการประชาสัมพันธและสรางเครือขาย เพ่ือยกระดับและสรางภาพลักษณท่ีดีแกมหาวิทยาลัย 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะ

สูง มุงเนนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือตอตานการทุจริตและปองกันผลประโยชนทับซอน 

 โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย 

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือสงเสริมการสรางรายไดในการพ่ึงพาตนเองใหกับมหาวิทยาลัย 

 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสอดคลองตอพันธกิจของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขาย

อาเซียนและการใชขอมูลในระดับมหาวิทยาลัย 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบ Smart Device 

 โครงการจัดหาและบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 

 โครงการพัฒนาเครือขายภายใน และเครือขายชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 โครงการประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ BSRU NEWS, เว็บไซต, แบรนเนอร 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 โครงการพัฒนาบคุลากรในการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภบิาล 

 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลการฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนใหเปนองคกรท่ีมีคุณภาพ 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 โครงการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภฏั

บานสมเด็จเจาพระยา 

โครงการในยทุธศาสตรที ่3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 

 โครงการรอง (โครงการ/กิจกรรมสําหรับการปฏิบัติราชการประจําปของสํานัก) 

 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติดานภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา 

 โครงการพัฒนาวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชยีศึกษา (Journal of English and Asian Language 

Studies) 

 โครงการปรับสภาพแวดลอมสําหรับการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาต ิ

 โครงการจัดตัง้ศูนยทดสอบภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ

 โครงการจัดตัง้ศูนยการแปลภาษาตางประเทศ 

 โครงการจัดทําหลักสูตร Re-Skilling & Upskilling 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศของบคุลากรประจําสํานักฯ  

 กิจกรรมเตรียมความพรอมบุคลากรและจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานเพ่ือเขาสูตําแหนงวิชาชีพท่ีสงูขึ้น 

 กิจกรรมจัดการความรู (Knowledge Management) ของบุคลากรเพ่ือนําไปพัฒนาไปสูการเปนสํานักงาน

อัจฉริยะ (SMART Office) 

 กิจกรรมสงเสริมภาพลักษณในการประสานความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 

 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซตและแอพพลเิคชั่นภาษาตางประเทศ 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูงานวิจัย  

 กิจกรรมบริหารจัดการสิง่อํานวยความสะดวกในสํานักงาน (SMART Office) 

 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิเทศสัมพันธ 

 กิจกรรมประสานงานสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of English for International 

Communication) 

 กิจกรรมสรางแบบทดสอบและคูมือมาตรฐานในการสอบ CEFR 

 กิจกรรมสงเสริมการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานระยะสั้น (MICE) 

 กิจกรรมจัดทําของท่ีระลึกเพ่ือประชาสัมพันธสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน 

 กิจกรรมประสานงานและประชุมเพ่ือแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความสอดคลอง 

ระหวางแผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฎับานสมเดจ็เจาพระยา 

และสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

 

 สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน มีนโยบายการดําเนินงานภายใตนโยบาย และทิศทางการ

บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปภายใตนโยบายที่

สอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดทําการวิเคราะหและเช่ือมโยงความสอดคลอง

ระหวางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา และแผนยุทธศาสตรของสํานักวิเทศ

สัมพันธและเครือขายอาเซียน ดังตอไปน้ี 

 

ยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตรสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  

การบรูณาการพนัธกจิสมัพนัธเพือ่ยกระดบัการ

พฒันาทองถิน่ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : 

การพฒันาทกัษะทางภาษาตางประเทศและการสราง

ความเขมแขง็รวมกบัเครอืขายภายในประเทศและ

ตางประเทศเพือ่พฒันาความรวมมอืดานวชิาการ วจิยั

และศลิปวฒันธรรม 

กลยุทธที่ 1   

บูรณาการพันธกิจสัมพันธในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ

สรางองคความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืน (BCG Model) ที่

ใชพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

กลยุทธที่ 1   

บูรณาการพันธกิจดานภาษาและเครือขายอาเซียน เพื่อ

สรางองคความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืน (BCG Model)    

 

กลยุทธที่ 2   

สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อ

การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กลยุทธที่ 2   

สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการทั้งใน

และตางประเทศ เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของเครือขาย 

กลยุทธที่ 3   

สงเสริมองคความรูการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแก

ชุมชน 

 

 

 

 



 

 

ยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตรสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

กลยุทธที่ 4   

สงเสริมและสืบสานพลังปญญาตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริเพื่อสรางความมั่นคงเขมแข็งและ

ย่ังยืนแกชุมชนและทองถ่ิน 

 

กลยุทธที่ 5   

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ิน 

กลยทุธที ่3  

ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการ

เครือขายทั้งภายในและตางประเทศ 

กลยุทธที่ 6   

พัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายความรวมมือของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบั ติหนาที่ สูการ

เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  

พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย 

และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการผลติบัณฑติที่มอีตัลักษณโดดเดนบน

พื้นฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

ยทุธศาสตรที ่2:   

การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและพฒันามาตรฐาน

การผลติบณัฑติทีม่อีตัลกัษณโดดเดนดานภาษา 

ตางประเทศสูความเปนเลศิ 

กลยุทธที่ 1   

ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอการพัฒนา 

ทองถ่ินและสังคมที่ย่ังยืน (Sustainable) 

กลยุทธที่ 1   

พัฒนาหลักสตูรความรวมมือกับมหาวิทยาลยัใน

ตางประเทศเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานภาษาตางประเทศท่ีมี

คุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น

และสังคมท่ียัง่ยืน (Sustainable) 

กลยุทธที่ 2   

เสริมสรางศักยภาพอาจารยใหมีคุณภาพสูความเปน

มืออาชีพสูการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New 

Normal) 

กลยุทธที่ 2   

เสริมสรางศักยภาพอาจารยใหมีคุณภาพสูความเปน

มื ออา ชีพสู ก าร เปลี่ ยนแปลงฐาน วิ ถี ชี วิต ให ม   

(New Normal) 

กลยุทธที่ 3   

สรางสรรค เผยแพรองคความรูการวิจัย นวัตกรรม

และงานสรางงานสรรคที่มีคุณภาพ และนําไปใช

 



 

 

ยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตรสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

ประโยชนไดโดยบูรณาการความรวมมือทางการ

วิจัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและการ

พัฒนาประเทศ เพื่ อสร างความมั่นคง ย่ัง ยืน 

(Sustainable) 

กลยุทธที่ 4  

พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะ

และคุณลักษณะ 4 ประการ มีทักษะและมีความ

เช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลองกับความ

ต อ งการของสั งคม ในศตวรรษที่  21 สู ก าร

เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

กลยุทธที่ 3  

พัฒนาบัณฑิตใหมคุีณภาพ มีอัตลักษณ สมรรถนะและ

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด า น ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า  มี ทั ก ษะ 

และมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคลอง

กับความตองการของสังคมในศตวรรษที่ 21 สูการ

เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร

จัดการสูความเปนเลิศ 

ยทุธศาสตรที ่3: 

การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบการบรหิารจัดการ

สูความเปนเลิศ 

กลยุทธที่ 1   

สงเสริมบุคลากรใหเปนคนดีและคนเกงดวยการ

พัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มที ่

กลยุทธที่ 1   

สงเสริมบุคลากรใหเปนคนดีและคนเกงดวยการ

พัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพเพือ่พัฒนา

สํานักวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียนและ

มหาวิทยาลัยอยางเต็มที ่

กลยุทธที่ 2   

สรางเครือขายความรวมมือดานการสื่อสารองคกร 

ทั้ ง ภายในและต า งประ เทศ เพื่ อ เ สริมสร าง

ประสิท ธิผลตาม วิสั ยทั ศน และพัน ธกิ จ ขอ ง

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ 2  

สรางเครือขายความรวมมือดานการสื่อสารองคกร ทั้ง

ภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางประสิทธิผล

ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักวิเทศสัมพันธและ

เครือขายอาเซียน  

กลยุทธที่ 3   

ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

งบประมาณและบุคลากรใหมีประสิท ธิภาพ  

และคลองตัว เพื่อเปน SMART University มุงเนน

หลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค า นิยมองคกร 

MORALITY 

 

 

กลยุทธที่ 3  

ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

งบประมาณและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และ

คลองตัว เพื่อเปน SMART Office มุงเนนหลักธรร

มาภิบาลและยึดมั่นคานิยมองคกร IAAN  

 



 

 

ยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตรสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

กลยุทธที่ 4   

พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู 

และมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการสรางคุณภาพชีวิต

ที่ดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

กลยุทธที่ 4  

พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู 

และมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการสรางบรรยากาศการ

เรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดีใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

กลยุทธที่ 5  

พัฒนาศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี ใหเปนศูนย

การเรียนรูสมุนไพร ศูนยศาสตรพระราชาและศูนย

สรางเสริมฟนฟูสุขภาพผูสูงวัย และประชาชนทั่วไป 

เพื่อสงเสริม สนับสนุนดานการวิจัย และการพัฒนา

นวัตกรรม 

 

กลยุทธที่ 6  

พัฒนาหนวยงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการสราง

รายไดในการพึ่งพาตนเองใหกับมหาวิทยาลัย 

กลยทุธที ่5  

พัฒนาหนวยงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการสราง

รายไดในการพึ่งพาตนเองใหกับสํานักวิเทศสัมพันธและ

มหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 



สวนที ่3 

สาระสาํคญัแผนปฏบิตัริาชการสาํนักวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซียน 5 ป  

(พ.ศ. 2564-2568) 
 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสงเสริมพฒันา

และผลักดันมหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในดานการพัฒนาผูเรียน อาจารยและบุคลากรในดานทกัษะ

ภาษาตางประเทศ และมีความเปนเลิศในดานการสรางเครือขายสายสมัพันธกับประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศ

ภาคีเครือขาย ทั้งน้ีเพื่อความตอเน่ืองของการปฏิบัติราชการและใหการดําเนินงานเปนไปภายใตแผนยุทธศาสตร

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศ

สัมพันธและเครือขายอาเซียน5 ป (พ.ศ.2564-2568) โดยมีสาระสําคัญโดยสรุป คือ 

สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ.

2564-2568) ดวยงบประมาณทั้งสิ้น 109,393,600 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน 5 ป (พ.ศ.2564-2568)  

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 47,091,100  บาท และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 5 ป 

(พ.ศ.2564-2568) เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 62,302,500 บาท ดังปรากฏในตารางภาพรวมการจัดโครงการตาม

แผนยุทธศาสตรของสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน 5 ป (พ.ศ.2564-2568) ทั้ง 3 ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการทั้งสิ้น -13 โครงการ/ป ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศและการสรางความเขมแข็งรวมกับเครอืขาย

ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาความรวมมือดานวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม จํานวน   3  

โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,100,000  บาทคิดเปนรอยละ 28.34 

ยุทธศาสตรที่ 2 :   การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ

โดดเดนดานภาษาตางประเทศสูความเปนเลิศ จํานวน 4 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 75,491,100  บาท 

คิดเปนรอยละ  69.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ จํานวน 6 

โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 30,802,500 บาท คิดเปนรอยละ 28.16 สรุปเปนภาพรวมในตารางปรากฏ  

 

 

 

 



สรปุแผนการปฏบิตัริาชการสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 5 ป พ.ศ. (2564-2568)  

 

ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ(บาท) รวม รอยละ 

แผนดิน เงินรายได   
บกศ กศ.พ. กศ.บพ. คงคลัง-บกศ.   

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การพัฒนาทักษะทาง

ภาษาตางประเทศและการสรางความ

เขมแข็งรวมกับเครือขายภายในประเทศ

และตางประเทศเพื่อพัฒนาความรวมมือ

ดานวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

3 3,100,000 - - - - 3,100,000  - 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต

บัณฑิตที่มีอัตลักษณโดดเดนดานภาษา 

ตางประเทศสูความเปนเลิศ 

4 20,491,100 55,000,000 - - - 75,491,100 - 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบการบริหาร

จัดการสูความเปนเลิศ 

6 23,500,000 7,302,500 - - - 30,802,500 - 

 

หมายเหต ุ: งบประมาณแผนดนิอยูในขัน้การจดัทําคาํของบประมาณ อาจมีการเปลีย่นแปลงวงเงิน และปรบัโครงการ 



การกาํกบัตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2564 - 2568) 
1. การกาํกบัตดิตามและประเมินผลแผนปฏบิตัริาชการสาํนกัวเิทศสมัพนัธและเครอืขายอาเซยีน 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 - 2568) 
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2564-2568) บรรลุเปาหมาย สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนจึงไดกําหนดนโยบายเพ่ือการบริหาร

แผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) ใหสัมฤทธ์ิผลงาน ดังน้ี 

1. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 -2568) 

โดยการประชาสัมพันธทุกชองทางเพ่ือการนาสูการปฏิบัติ เชน นําสงเลมแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและ

เครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับสมบูรณใหมหาวิทยาลัย เผยแพรแผนปฏิบัติราชการฯ บน

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และเว็บไซตของหนวยงาน 

2. เสริมสรางความเขาใจแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2564-2568) ใหผูบริหารและบุคลากร โดยการประชุมสัมมนา 

3. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินงานเปนผูรับผิดชอบรวมใน

การบริหารแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) ภายใต

แนวทางการดําเนินงานและเปาหมายท่ีกําหนดใหสัมฤทธ์ิผลงาน 

4. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนนําสูกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

หนวยงานสูการปฏิบัติ ผลักดัน เรงรัดใหการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค 

5. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนโดยผูบริหารระดับสูง กํากับดูแลใหหนวยงานดําเนินงานเปนไป

ตามแผนท่ีกําหนดไว โดยรายงานตอมหาวิยาลัยผานกองนโยบายและแผน เปนรายไตรมาส 

 

2. กลไกการกํากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธ 

และเครือขายอาเซียน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 - 2568) 
กลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) ดําเนินการดังน้ี 

1. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนโดยมีคณะกรรมการดําเนินงานดําเนินการติดตามผลการ

ดําเนินงานเปนไตรมาส รวบรวม สรุปขอมูล ตามโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการประจํา 

2. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียนจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือการบริหารแผนงาน

และงบประมาณ โดยติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ ติดตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรมของ

หนวยงานตาง ๆ ทุกเดือน 
 



เป้าหมาย

1. การบรูณาการพันธกจิเขา้กับการพัฒนาภาษาและเครอืขา่ยอาเซยีนเพือ่ยกระดับการพัฒนาทอ้งถิน่ทีย่ั่งยนื 

3. ส านักวเิทศสมัพันธจ์ะเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นศนูยก์ลางขอ้มลูขา่วสารทางดา้น วชิาการ วจัิย ศลิปวฒันธรรม ใหก้บัมหาวทิยาลัยและหน่วยงานเครอืขา่ยในกลุม่ประเทศอาเซยีน และประเทศภาคเีครอืขา่ย 

ตารางที ่ 1  สรปุภาพรวมจ าแนกตามยทุธศาสตรแ์ละแหลง่งบประมาณ ยทุธศาสตรท์ ี ่1

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

กลยทุธท์ี ่1  บรูณาการพันธกจิดา้นภาษาและ

เครอืขา่ยอาเซยีน เพือ่สรา้งองคค์วามรูสู้ก่าร

พัฒนาทีย่ั่งยนื (BCG Model)

1           100,000    100,000     100,000     100,000     

กลยทุธท์ี ่2  สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้น

บรกิารวชิาการทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่การ

เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ

เครอืขา่ย

1           -        300,000    300,000     300,000     300,000     

กลยทุธท์ี ่5  ท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

โดยบรูณาการเครอืขา่ยทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ

1           -        350,000    350,000     400,000     400,000     

รวม 3           -        750,000    750,000     800,000     800,000     

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : การพฒันาทกัษะทางภาษาตา่งประเทศและการสรา้งความเขม้แข็งรว่มกบัเครอืขา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศเพือ่พฒันาความรว่มมอืดา้นวชิาการ

กลยทุธ์
จ านวน

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

การพฒันาทกัษะทางภาษาตา่งประเทศและการสรา้งความเขม้แข็งรว่มกบัเครอืขา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศเพือ่พฒันาความรว่มมอืดา้นวชิาการ

2. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการเพิม่เตมิในกลุม่ประเทศอาเซยีน อาเซยีนบวก 5 และประเทศชาตติะวันตก พรอ้มทัง้สานตอ่ความรว่มมอืเดมิ เพือ่ขับเคลือ่นการท างานดา้นการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษา



3. ส านักวเิทศสมัพันธจ์ะเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นศนูยก์ลางขอ้มลูขา่วสารทางดา้น วชิาการ วจัิย ศลิปวฒันธรรม ใหก้บัมหาวทิยาลัยและหน่วยงานเครอืขา่ยในกลุม่ประเทศอาเซยีน และประเทศภาคเีครอืขา่ย 

400,000                        

1,200,000                     

1,500,000                     

3,100,000                     

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : การพฒันาทกัษะทางภาษาตา่งประเทศและการสรา้งความเขม้แข็งรว่มกบัเครอืขา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศเพือ่พฒันาความรว่มมอืดา้นวชิาการ

รวม

การพฒันาทกัษะทางภาษาตา่งประเทศและการสรา้งความเขม้แข็งรว่มกบัเครอืขา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศเพือ่พฒันาความรว่มมอืดา้นวชิาการ

2. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการเพิม่เตมิในกลุม่ประเทศอาเซยีน อาเซยีนบวก 5 และประเทศชาตติะวันตก พรอ้มทัง้สานตอ่ความรว่มมอืเดมิ เพือ่ขับเคลือ่นการท างานดา้นการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษา



ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567ปี 2568 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 รอ้ยละของ

อาจารยท์ีเ่ขา้รับ

การพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ทักษะทาง

วชิาการหรอื

วชิาชพีเฉพาะ

รอ้ย

ละ

80 80 85 85 90

2 รอ้ยละของ

อาจารยท์ีเ่ขา้รับ

การพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

รอ้ย

ละ

88 90 90 90 90  1. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

การใช ้

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับอาจารย์

และบคุลากร

600,000      600,000    650,000     650,000      700,000        

ตารางที ่3.2 กลยทุธท์ ี ่2  (มบส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่(New Normal)

ตวัชีว้ดั โครงการหนว่ยนบั
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กลยทุธท์ ี ่2 (ส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่   (New Normal)



ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567ปี 2568 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ตารางที ่3.2 กลยทุธท์ ี ่2  (มบส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่(New Normal)

ตวัชีว้ดั โครงการหนว่ยนบั
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กลยทุธท์ ี ่2 (ส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่   (New Normal)

 1.1 โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

การใช ้

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับ

คณาจารยแ์ละ

บคุลากร และ

กจิกรรมทดสอบ

ความรู ้

ความสามารถ

ดา้น

ภาษาอังกฤษ

หลังการอบรม

 1.2 กจิกรรม

พัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับอาจารย์

เพือ่การสอน

นักศกึษา

ตา่งประเทศ

 1.3 กจิกรรม

อบรมภาษาจนี

หรอื ภาษาที ่3 

ส าหรับอาจารย์

และบคุลากร



ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567ปี 2568 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ตารางที ่3.2 กลยทุธท์ ี ่2  (มบส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่(New Normal)

ตวัชีว้ดั โครงการหนว่ยนบั
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กลยทุธท์ ี ่2 (ส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่   (New Normal)

3 รอ้ยละของ

อาจารยท์ีม่ ี

ต าแหน่งทาง

วชิาการ

รอ้ย

ละ

52 54 56 58 60

4 รอ้ยละของ

อาจารยท์ีม่คีณุวฒุิ

ระดับปรญิญาเอก

รอ้ย

ละ

34 36 38 40 42

5 รอ้ยละของ

อาจารยท์ีม่ ี

ผลงานทาง

วชิาการทีไ่ดรั้บ

การตพีมิพ์

เผยแพรห่รอืไดรั้บ

รางวลัใน

ระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

รอ้ย

ละ

30 32 34 36 38

6 รอ้ยละของ

อาจารยท์ีไ่ดรั้บ

การยอมรับใน

ความรู ้

ความสามารถ 

ดา้นวชิาการ 

การศกึษา และ

สงัคม

รอ้ย

ละ

30 32 34 36 38

600,000      600,000    650,000     650,000      700,000         รวม  1



-               

3,200,000    รองผอ.

ฝ่ายงาน

วชิาการ

และการ

พัฒนา

ศกัยภาพ

ดา้นภาษา

รวม ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี ่2 (ส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่   (New Normal)



รวม ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี ่2 (ส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่   (New Normal)



รวม ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี ่2 (ส.) เสรมิสรา้งศกัยภาพอาจารยใ์หม้คีณุภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่   (New Normal)

-               

-               

-               

-               

-               

3,200,000      



เป้าหมาย

ตารางที ่ 4  สรปุภาพรวมจ าแนกตามยทุธศาสตรแ์ละแหลง่งบประมาณ ยทุธศาสตรท์ ี ่4 : การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

กลยทุธท์ี ่1 สง่เสรมิบคุลากรใหเ้ป็นคนดแีละ

คนเกง่ดว้ยการพัฒนาความรู ้ความสามารถ 

และศักยภาพเพือ่พัฒนาส านักวเิทศสมัพันธ์

และเครอืขา่ยอาเซยีนและมหาวทิยาลัยอยา่ง

เต็มที่

1           272,500          275,000         280,000      285,000       

กลยทุธท์ี ่2  สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้น

การสือ่สารองคก์ร ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธผิลตามวสิยัทัศน์และ

พันธกจิของส านักวเิทศสมัพันธแ์ละเครอืขา่ย

อาเซยีน

1           -                 100,000         100,000      150,000       

กลยทุธท์ี ่3  ปรับปรงุ พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการฐานขอ้มลู งบประมาณและบคุลากร

ใหม้ปีระสทิธภิาพและคลอ่งตัว เพือ่เป็น 

SMART Office มุง่เนน้หลักธรรมาภบิาล 

และยดึมั่นคา่นยิมองคก์ร

1           250,000          250,000         250,000      250,000       

กลยทุธท์ี ่4  พัฒนาสภาพแวดลอ้ม ภมูทัิศน์ที่

เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้และมทีรัพยากรทีเ่พยีงพอ

ตอ่การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูด้า้นภาษา

และวัฒนธรรม และยกระดับคณุภาพชวีติทีด่ ี

ใหแ้กนั่กศกึษา อาจารย ์และบคุลากร

1           5,700,000       7,000,000      5,000,000   5,000,000    

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 (มบส.) : การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ

กลยทุธ์
จ านวน

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1. ส านักวเิทศสมัพันธแ์ละเครอืขา่ยอาเซยีนไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาตดิา้นการเป็นสถาบันการศกึษาทีม่กีารพัฒนา นักศกึษา อาจารย ์และบคุลากร  ในดา้นทักษะดา้นภาษาและเครอืขา่ยอาเซยีนทีเ่ป็นเลศิ

2. ส านักวเิทศสมัพันธแ์ละเครอืขา่ยอาเซยีนมรีะบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพและคลอ่งตัวมุง่เนน้การสรา้งธรรมาภบิาล มคีวามพรอ้มและความสามารถในการ

ปรับตัวสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่(New Normal) อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เป็นองคก์รตน้แบบของการพัฒนาภาษาอังกฤษ มแีนวปฏบิัตทิีด่แีละ

ไดรั้บการชืน่ชมจากองคก์รภายนอก

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 (ส.) : การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ



กลยทุธ์
จ านวน

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

กลยทุธท์ี ่6 พัฒนาหน่วยงานทางวชิาการ

เพือ่สง่เสรมิการสรา้งรายไดใ้นการพึง่พา

ตนเองใหก้ับส านักวเิทศสมัพันธแ์ละ

เครอืขา่ยอาเซยีนและมหาวทิยาลัย

2           700,000          1,000,000      1,050,000   1,100,000    

รวม 6           6,922,500       8,625,000      6,680,000   6,785,000    



ตารางที ่ 4  สรปุภาพรวมจ าแนกตามยทุธศาสตรแ์ละแหลง่งบประมาณ ยทุธศาสตรท์ ี ่4 : การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ

ปี 2568

290,000            1,402,500         

150,000            500,000            

250,000            1,250,000         

-                    22,700,000       

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 (มบส.) : การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ

งบประมาณ (บาท)
รวม

1. ส านักวเิทศสมัพันธแ์ละเครอืขา่ยอาเซยีนไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาตดิา้นการเป็นสถาบันการศกึษาทีม่กีารพัฒนา นักศกึษา อาจารย ์และบคุลากร  ในดา้นทักษะดา้นภาษาและเครอืขา่ยอาเซยีนทีเ่ป็นเลศิ

2. ส านักวเิทศสมัพันธแ์ละเครอืขา่ยอาเซยีนมรีะบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพและคลอ่งตัวมุง่เนน้การสรา้งธรรมาภบิาล มคีวามพรอ้มและความสามารถในการ

ปรับตัวสูก่ารเปลีย่นแปลงฐานวถิชีวีติใหม ่(New Normal) อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เป็นองคก์รตน้แบบของการพัฒนาภาษาอังกฤษ มแีนวปฏบิัตทิีด่แีละ

ไดรั้บการชืน่ชมจากองคก์รภายนอก

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 (ส.) : การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ



งบประมาณ (บาท)
รวม

1,100,000         4,950,000         

1,790,000         30,802,500            


	ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
	เพื่อให้สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนดำเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับศักยภาพด้านภาษาและเครือข่ายอาเซียน ตลอดจนคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จ...


