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สาระสาคัญแผนยุทธศาสตร์งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
ประจาปี พ.ศ. 2565 – 2568
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2565 จะเป็นหน่วยงานบริการเชิงรุกด้านการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติและการ
สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลที่สร้างสรรค์
พันธกิจ
1. บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานสู่สากล
2. ส่งเสริมการดาเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในต่างประเทศ
3. ประสานและอานวยความสะดวกด้านวิเทศสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1. ระบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการดาเนินงานสู่สากลมีคุณภาพ
2. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในต่างประเทศบรรลุเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง
3. บุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อดาเนินบทบาท
เชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย
2. การพัฒนากระบวนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในต่างประเทศ
3. การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุก
ยุทธศาสตร์
1) เพิ่มประสิทธิผลแผนการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
2) เร่งรัดการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาสื่อสาหรับเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
4) ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการบริหารจัดการงานวิเทศ
สัมพันธ์
5) ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในต่างประเทศและ “Friends of KPRU” ใน
ต่างประเทศ
6) เสริมสร้างกระบวนทัศน์ของบุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นสากล
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ตารางที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และมาตรการของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการงานวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

1. เพิ่มประสิทธิผล 1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา 1. จัดทาแผนการสร้างภาพลักษณ์
แผนการสร้าง
แผนการสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลที่มี
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
มหาวิทยาลัยสู่ความ
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ โดยมี 2. กาหนดระบบและกลไกการสร้าง
เป็นสากลที่มีคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่ความ
1.1 ระดับคะแนน 1 ดาเนินการตาม
และเป็นที่ยอมรับ
เป็นสากล
มาตรการได้ 1 ข้อ
3. มหาวิทยาลัยกาหนดแผนปฏิบัติ
1.2 ระดับคะแนน 2 ดาเนินการตาม
การการสร้างภาพลักษณ์
มาตรการได้ 2 ข้อ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลที่
1.3 ระดับคะแนน 3 ดาเนินการตาม
เป็นระบบและชัดเจน
มาตรการได้ 3 ข้อ
4. มหาวิทยาลัยกาหนดผู้รับผิดชอบที่
1.4 ระดับคะแนน 4 ดาเนินการตาม
มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มาตรการได้ 5 ข้อ
สอดคล้องกับการสร้าง
1.5 ระดับคะแนน 5 ดาเนินการตาม
ภาพลักษณ์ความเป็นสากล
มาตรการได้ 6 ข้อ
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 5. กาหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ในมหาวิทยาลัยและ ผู้มีส่วนได้
สร้างภาพลักษณ์สู่สากล ระหว่าง
ส่วนเสีย ที่มีต่อแผนการสร้าง
ผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนได้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่ความ
ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
เป็นสากล
6. ทบทวนเปรียบเทียบแผนและผล
การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นสากล
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

2. เร่งรัดการ
ขับเคลื่อนระบบ
สารสนเทศด้าน
ต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ระดับความสาเร็จในการเร่งรัดการ 1. สารวจและทบทวนฐานข้อมูล
ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศด้าน
สารสนเทศด้านต่างประเทศของ
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัยที่จาเป็นต่อการ
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สืบค้นได้
บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานและ
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
มอบหมายการพัฒนาระบบ
1.1 ระดับคะแนน 1 ดาเนินการตาม
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
มาตรการได้ 1 ข้อ
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ระดับคะแนน 2 ดาเนินการตาม 3. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
มาตรการได้ 2 ข้อ
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่
1.3 ระดับคะแนน 3 ดาเนินการตาม
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรการได้ 3 ข้อ
ประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลด้าน
1.4 ระดับคะแนน 4 ดาเนินการตาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มาตรการได้ 4 ข้อ
องค์กรในต่างประเทศ (MoU)
1.5 ระดับคะแนน 5 ดาเนินการตาม
ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ ข้อมูล
มาตรการได้ 5 ข้อ
บุคลากรชาวต่างชาติ ข้อมูล
2. ระดับการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
หลักสูตรนานาชาติ ข้อมูลการ
ด้านต่างประเทศของบุคลากรทั้ง
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นานาชาติ ข้อมูลการเยือน
เพิ่มขึ้นในระดับมากขึ้นไป
ระหว่างประเทศ จานวน
3. จานวนผู้เข้าใช้ระบบสารสนเทศ
โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
ด้านต่างประเทศผ่านระบบ
ระบบงาน การจัดการทรัพยากร
internet
สิ่งอานวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัยและข้อมูลผู้สอน
เป็นต้น
4. ติดตามการใช้ระบบสารสนเทศ
ด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
จากการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ด้านต่างประเทศของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกและจานวนผู้
เข้าใช้ระบบสานสนเทศผ่านระบบ
internet
5. สรุปและประเมินผลการใช้ระบบ
สารสนเทศด้านต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยแล้วนามาปรับปรุง
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

3. พัฒนาสื่อเพื่อ
1. จานวนช่องทางในการเผยแพร่ 1. ประชุมวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
สื่อและช่องทางการสื่อสารสาหรับ
ของมหาวิทยาลัยให้
ทีท่ ันสมัยและเข้าถึง
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของ
ทันสมัยและเข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและ
กลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจและทัศนคติ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
2. จัดทาสื่อและรูปแบบของกิจกรรม
3. จานวนกิจกรรม/สื่อที่
สาหรับการสร้างภาพลักษณ์ความ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
เป็นสากลของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและนาไปใช้ประโยชน์ใน
การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
4. เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายให้
รับทราบโดยทั่วกันด้วยช่องทางที่
หลากหลาย
5. ติดตามผลประสิทธิภาพสื่อสาหรับ
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
6. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงสื่อ
สาหรับเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละระดับให้มีความ
ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย เพื่อนามาปรับปรุง
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

4. ปรับปรุงระบบ 1. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง 1. กาหนดให้มีมาตรฐานการ
ระบบและกลไกการติดตาม
ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ต้อง
และกลไกการ
ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จ
ติดตาม ประเมินผล
บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ 2. จัดทาแผนการติดตาม ควบคุม
และการรายงานผล
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ประเมินผลและรายงานผลการ
การบริหารจัดการ
1.1 ระดับคะแนน 1 ดาเนินการตาม
บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
มาตรการได้ 1 ข้อ
3. กาหนดให้มีปฏิทิน/แผนการติดตาม
1.2 ระดับคะแนน 2 ดาเนินการตาม
ประเมินผล และรายงานผลการบริ
มาตรการได้ 2 ข้อ
หาจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ทุกไตร
1.3 ระดับคะแนน 3 ดาเนินการตาม
มาสของปีงบประมาณ
มาตรการได้ 3 ข้อ
4. ดาเนินการปรับปรุงระบบและกลไก
1.4 ระดับคะแนน 4 ดาเนินการตาม
การติดตาม ประเมินผล และรายงาน
มาตรการได้ 4-5 ข้อ
ผลการบริหารจัดการงานวิเทศ
1.5 ระดับคะแนน 5 ดาเนินการตาม
สัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เช่น
มาตรการได้ 6-7 ข้อ
คณะกรรมการดาเนินการตรวจผล
2. ผลประเมินการปฏิบัติงานด้าน
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ผลการใช้
วิเทศสัมพันธ์
งบประมาณแต่ละไตรมาส เป็นต้น
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. ติดตาม ควบคุม ประเมินผล และ
รายงานผลการบริหารจัดการงาน
ต่อการบริหารจัดการงานวิเทศ
วิเทศสัมพันธ์
สัมพันธ์
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. คณะกรรมการด้านวิเทศสัมพันธ์
และการต่างประเทศนาผลการ
ดาเนินงานการติดตามและ
ประเมินผลมาทบทวนเพื่อนามา
ปรับปรุงการบริหารจัดการงาน
วิเทศสัมพันธ์
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ตารางที่ 2 แสดงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และมาตรการของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชากากับองค์กรในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

5. ขยายเครือข่าย 1. ระดับความสาเร็จของการ
1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือลงนาม
ความร่วมมือทาง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
MoU ร่วมกับองค์กรในต่างประเทศ
วิชาการกับองค์กร
เครือข่ายความร่วมมือทาง
2. ดาเนินกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง
ในต่างประเทศและ
วิชาการกับองค์กรใน
ประเทศร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง
“Friends of
ต่างประเทศและ “Friends 3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ“Friends of
KPRU” ใน
of KPRU” ในต่างประเทศ
KPRU” ในต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
ต่างประเทศ
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
การผลักดันวาระของมหาวิทยาลัยในการ
1.1 ระดับคะแนน 1 ดาเนินการ เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ตามมาตรการได้ 1 ข้อ
ที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
1.2 ระดับคะแนน 2 ดาเนินการ 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน วิเทศสัมพันธ์แก่
ตามมาตรการได้ 2 ข้อ
ชุมชนท้องถิ่น สู่ความเป็นสากลเพื่อการ
1.3 ระดับคะแนน 3 ดาเนินการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Hub of Global for
ตามมาตรการได้ 3 ข้อ
SDGs)
1.4 ระดับคะแนน 4 ดาเนินการ
5. กากับ ติดตาม ประเมินผลการขยาย
ตามมาตรการได้ 4-5 ข้อ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
1.5 ระดับคะแนน 5 ดาเนินการ
องค์กรในต่างประเทศและ “Friends of
ตามมาตรการได้ 6 ข้อ
KPRU” ในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการ
2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ผลักดันวาระของมหาวิทยาลัย และ
ทางวิชาการกับองค์กรใน
ทบทวนแนวทางในการเสริมสร้างความ
ต่างประเทศและ “Friends
เข้มแข็งในการขยายเครือข่ายความ
of KPRU”ในต่างประเทศ ที่
ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรใน
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ต่างประเทศและ “Friends of KPRU”
3. จานวนความร่วมมือทาง
ในต่างประเทศที่เผยแพร่สู่ประชาคม
วิชาการกับองค์กรใน
ต่างประเทศและ “Friends of มหาวิทยาลัยในการดาเนินงานให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
KPRU” ใน ต่างประเทศ
6. นาผลการดาเนินงานการติดตามและ
ประเมินผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงต่อไป
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ตารางที่ 3 แสดงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และมาตรการของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านงาน
วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุก
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

6. เสริมสร้าง
1. ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้าง 1. เสริมสร้างขีดความสามารถของ
กระบวนทัศน์
ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยและสมรรถนะ
บุคลากรด้านงาน
และสมรรถนะบุคลากรด้านงาน
บุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
วิเทศสัมพันธ์เพื่อดาเนินบทบาท
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นสากล
สร้างอัตลักษณ์ความ เชิงรุก ดีขึ้นจากเดิมขึ้นร้อยละ 5 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
เป็นสากล
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เสริมสร้างขีดความสามารถของ
1.1 ระดับคะแนน 1 ดาเนินการตาม
มหาวิทยาลัยและสมรรถนะ
มาตรการได้ 1 ข้อ
บุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์
1.2 ระดับคะแนน 2 ดาเนินการตาม 3. กาหนดบทบาทเชิงรุกของ
มาตรการได้ 2 ข้อ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรที่ต้อง
1.3 ระดับคะแนน 3 ดาเนินการตาม
ดาเนินการ
มาตรการได้ 3 ข้อ
4. กาหนดให้บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์
1.4 ระดับคะแนน 4 ดาเนินการตาม
เข้ารับการฝึกอบรมด้านการใช้
มาตรการได้ 4-5 ข้อ
เทคโนโลยี การมีจิตบริการและการ
1.5 ระดับคะแนน 5 ดาเนินการตาม
ทางานเพื่อรองรับความ
มาตรการได้ 6 ข้อ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญโลกจาก
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
กระทรวงการต่างประเทศและนา
ความสามารถและสมรรถนะเพื่อ
ดาเนินบทบาทเชิงรุกด้านงาน วิเทศ องค์ความรู้ที่ได้มาสู่การปฏิบัติ
5. ติดตามผลการเสริมสร้างกระบวน
สัมพันธ์มากขึ้นร้อยละ 5
ทัศน์บุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์
3. ระดับความสาเร็จของบทบาท
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยในการดาเนินบทบาท
เชิงรุกด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (อาทิ 6. นาผลการดาเนินงานการติดตาม
และประเมินผลมาทบทวนเพื่อนามา
จานวนโครงการ/ข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ปรับปรุงต่อไป
ระหว่างประเทศ) มากขึ้นร้อยละ 5
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วิสัยทัศน์: ภายในปี 2565 จะเป็นหน่วยงานบริการเชิงรุกด้านการจัดการศึกษา

3. ประสานและอานวยความ
สะดวกด้านวิเทศสัมพันธ์แก่
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. ระบบการบริหารจัดการ
งานวิเทศสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการ
ดาเนินงานสูส่ ากลมีคณ
ุ ภาพ

2. กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรในต่างประเทศ
บรรลุเป้าหมายและมีความ
ต่อเนื่อง

3. บุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยให้มีขีด
ความสามารถและสมรรถนะเพื่อ
ดาเนินบทบาทเชิงรุก

1. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิเทศสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย

2. การพัฒนากระบวนการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับองค์กรในต่างประเทศ

3. การพัฒนาบุคลากรด้านงาน
วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุก

พันธกิจ

2. ส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรในต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

สาหรับนักศึกษาต่างชาติและการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลที่สร้างสรรค์
1. บริหารจัดการงานวิเทศ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินงานสู่สากล

1. เพิ่มประสิทธิผลแผนการสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลที่มคี ุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ

ยุทธศาสตร์

2. เร่งรัดการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศด้าน
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยให้มปี ระสิทธิภาพ
3. พัฒนาสื่อสาหรับเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

5. ขยายเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กร
ในต่างประเทศและ
“Friends of
KPRU” ใน
ต่างประเทศ

6. เสริมสร้าง
กระบวนทัศน์
ของบุคลากรด้าน
งานวิเทศสัมพันธ์
เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นสากล

4. ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล
และการรายงานผลการบริหารจัดการงานวิเทศ
สัมพันธ์

ภาพแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
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