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สารจากผู้อานวยการ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นหน่วยงำนที่
มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ อันได้แก่
ภำษำอังกฤษ และ ภำษำเพื่อนบ้ำนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญำของมหำวิทยำลัยที่ว่ำ “สร้ำงองค์ควำมรู้
ระดั บ สำกล ขยำยผลสู่ ท้ อ งถิ่ น และนำนำชำติ ” นอกจำกนี้ ยังท ำหน้ ำที่ พั ฒ นำทั ก ษะในกำรใช้ ภ ำษำ ทั้ ง
ภำษำอังกฤษและภำษำเพื่อนบ้ำนให้กับนิสิต อำจำรย์ บุคลำกรและผู้สนใจภำยนอกทั่วไป ทั้งยังมีหน้ำที่ในกำร
ติดต่อประสำนงำน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกรนิ สิต
นักศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนำนำประเทศทั่วโลก
กิจกรรมหลักในรอบปีที่ผ่ำนมำของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน นอกจำกกำร
ติดต่อประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนต่ำงๆทั้ งภำยในและภำยนอกประเทศแล้ ว ยังมีกิจกรรมในโครงกำร เพิ่ ม
ประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริม ในรำยวิชำศึกษำทั่วไป มีนิสิต
ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มมำกขึ้นทุกปี โครงกำรต้อนรับอำคันตุกะจำกต่ำงประเทศในกิจกรรมต่ำงๆ
ของมหำวิทยำลัย โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ ให้กับคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
นอกจำกนั้นในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ สำนักฯได้รับงบประมำณแผ่ นดินในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรค่ำยเยำวชน
อำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรมกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ และโครงกำร “The 1st
DIMA – BSRU K – Pop Camp สำหรับนิสิตนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ปีกำร
ศึกษำ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ Dong-Ah Institute of Media and Arts
ประเทศเกำหลีใต้ และ สถำบันขงจื้อ เป็นต้น
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ
เกณฑ์มำ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ที่ให้กำรสนับสนุนและเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรผลักดันมหำวิทยำลัย
ให้พัฒนำองค์ควำมรู้สู่ระดับสำกล และขอขอบคุณคณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตนักศึกษำ ที่ให้กำรสนับสนุนงำน
ต่ำงๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนเป็นอย่ำงดีมำตลอด ซึ่งเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้
บุคลำกรของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำงำนของสำนักฯ ให้ก้ำวหน้ำสืบไป

(อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
๒
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สารบัญ
หน้า
ข้อมูลทั่วไปของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ประวัติของสานักวิเทศสัมพันธ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหารการจัดการ
คณะกรรมการประจาสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทาการ จานวนบุคลากร
นโยบายสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผลการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- โครงการ “บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน เชิดชูเกียรติ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
- โครงการ“เตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
- โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ
กับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
- โครงการ ”ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
- โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗”
- โครงการ“เตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
- โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ
กับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
- โครงการ “The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชากา
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการสัมมนาทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
การศึกษาดูงาน
รวมภาพกิจกรรมต่างๆที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเข้าร่วม
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สารบัญ
การประกันคุณภาพภายใน
- การตรวจประกันคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
- การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน
คณะผู้จัดทา
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

หน้า
๕
๖

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตารางที่ ๒ รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน
ตารางที่ ๓ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
ตารางที่ ๔ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบลงทุน)
ตารางที่ ๕ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตารางที่ ๖ รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน
ตารางที่ ๗ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
ตารางที่ ๘ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบลงทุน)
ตารางที่ ๙ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
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ข้อมูลทั่วไปของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ประวัติสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา”และ“ฝ่ายวิเทศ
สัมพัน ธ์” ซึ่งแยกออกจากกัน โดย“ศูนย์ภ าษา”ทาหน้าที่ในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษาให้ กับนิสิ ต
นักศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาไว้บริการและมีการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลที่มีความ
สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ“ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์”มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานให้กับ
คณาจารย์ บุ ค ลากร นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเดิ น ทางไปต่ า งประเทศหรื อ ได้ ทุ น ไปเรี ย นต่ อ ต่ า งประเทศ
ระหว่างสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
“สานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา”โดยการรวมชื่อ ๒ หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษากับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าด้วยกัน
ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อทาหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาช่วยเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่นๆซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนผู้ ส นใจทั่ ว ไปจากภายนอก
ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
ที่ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจาเป็นใน การดารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนง
ต่างๆทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรปยุโรป และ
ด้วยภาระหน้าที่ประกอบกับการที่นโยบายของรัฐบาลที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.พล
สิทธิ์ หนูชูชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา เป็น
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

ปรัชญา
รอบรู้เรื่องภาษา นาพาสู่สากล ขยายผลความร่วมมือ สร้างความเชื่อถือด้านบริการ

วิสัยทัศน์
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
โดยเน้น เรื่องของการสื่อสาร และเป็น เลิ ศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่ างๆในลั กษณะสร้าง
๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
เครือข่ายกับ หน่ วยงาน องค์กรและสถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เป็น
รูปธรรม เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีพันธกิจในการบริหารงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม
และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รและหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการดาเนิ น กิจ กรรมต่างๆ ที่จะนาไปสู่การสร้างสั งคมวิช าการ การเสริมสร้างศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
๒. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศแก่ชุมชนและสังคม
๓. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวสารด้ านวิ ช าการวิ ช าชี พ และวั ฒ นธรรมต่ า งประเทศ แก่ ค ณาจารย์
บุคลากร นิสิตและนักศึกษา
๔. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารและอ านวยความสะดวกแก่ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา
ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ
๕. เพื่อดาเนินการแลกเปลี่ยนคณาจารย์บุคลากรนิสิตและนักศึกษาในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
กับต่างประเทศ

โครงสร้างการจัดองค์กรของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ งานดังนี้
๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานบริการทางวิชาการ
๓. งานวิเทศสัมพันธ์
๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๒ ทาหน้าที่เลขาและบริหารงานทั่วไปของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๓ ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อร่วมดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมของสานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๔ ดาเนินการจัดประชุมประจาสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๑.๕ ออกแบบรูปแบบเล่มและจัดพิมพ์รายงานประจาปีของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๖ ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของบุคลากรในสานักวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน
๑.๗ นาเสนอข้อมูลและแนวทางเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายหรือแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ บุคลากร ข้อมูล
เอกสาร และสิ่งพิมพ์ กับสถาบัน / องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ
๑.๘ รับผิดชอบวางแผน และจัดทาคาขอรับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการไปเสนอผลงานฝึกอบรมระยะสั้น และศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท / เอก ณ ต่างประเทศ
๑.๙ รับ – ส่งหนังสือเข้าออกและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทราบข่าวโดยทั่วกัน
๑.๑๐ ดาเนินการจัดตั้งและจัดทาคาขออนุมัติงบประมาณ
๑.๑๑ ดาเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุสานักงาน
๑.๑๒ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๑๓ จัดเก็บหลักฐาน หนังสือเวียน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆของสานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน
๑.๑๔ จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๑๕ ทาปฏิทินการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๑๖ จัดทาโครงการต่างๆ ที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้กาหนดไว้
๑.๑๗ ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เช่น ดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษา ควบคุมการ
ใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย
๑.๑๘ จัดเตรียมและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงและการบรรยาย เช่น สไลด์ภาพยนตร์ รูปภาพ
แผ่นภาพ ฯลฯ
๑.๑๙ จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านโสตทัศนศึกษา
๑.๒๐ จัดทาและดูแลเว็บไซต์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๒๑ ออกแบบงานสารสนเทศต่างๆ ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.๒๒ ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
๑.๒๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๒. งานบริการทางวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๒.๑ จัดพิมพ์โครงการ และคาสั่ง หนังสือเชิญของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๒.๒ เตรียมงานสาหรับการจัดโครงการอบรมต่างๆ ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๒.๓ จัดทาเอกสารสาหรับโครงการอบรมต่างๆ ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๒.๔ จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์สาหรับโครงการต่างๆ ที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ดาเนินการ
๒.๕ จัดการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนบุคคลทั่วไป
๒.๖ จัดทาแบบสอบถามและทาสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม
๒.๗ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้ง
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
๒.๘ ดูแล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน
๒.๙ ดาเนินการเขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้ แล้วทดสอบความถูกต้อง
ของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง
๒.๑๐ ให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษา
และวัฒนธรรม
๒.๑๑ ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประคุณภาพ
๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานวิเทศสัมพันธ์
๓.๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานความร่วมมือ กับหน่วยงานในต่างประเทศเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม
๓.๒ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศ
๓.๓ จัดงานโครงการด้านกิจการต่างประเทศ
๓.๔ ให้บริการข้อมูลและอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
๓.๕ อานวยความสะดวกในการติดต่อทาหนังสือเดินทาง ต่อวีซ่า และรายงานตัว ๙๐ วันของอาจารย์
และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
๓.๖ ให้บริการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ในเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศ
๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๓.๗ ประสานความร่วมมือ ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และการทากิจกรรมต่างๆ
๓.๘ การจัดทาจดหมายและเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อกับหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ
๓.๙ ต้อนรับแขกต่างประเทศ
๓.๑๐ ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๓.๑๑ ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประคุณภาพ
๓.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการทางวิชาการ
๑๐

งานวิเทศสัมพันธ์

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อธิการบดี

รองอธิการบดี
๑๑

คณะกรรมการประจา

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการบริหาร

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

๑๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
คณะกรรมการประจาสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒. อาจารย์ขวัญนภา
๓. ดร.สุรัฐ
๔. ดร.นราวัลย์
๕. ร้อยตรีหญิงหงษ์ลดา
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๘. อาจารย์ธีราพร
๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์

โชติรัตนศักดิ์
วัจนรัตน์
ศิลปะอนันต์
สุรังค์สุริยกุล
กล้าหาญ
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
มีแก้วกุญชร
ปฏิเวธวิทูร
ชูรักษ์

คณะกรรมการบริหารสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑. อาจารย์สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๒. อาจารย์ขวัญนภา
วัจนรัตน์
๓. ผศ.สุภาเพ็ญ
เตชะเพิ่มผล
๔. อาจารย์กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์
๕. อาจารย์สุรศักดิ์
เชื้องาม
๖. อาจารย์จันทรัศมิ์
สิริวุฒินันท์
๗. อาจารย์ตุลยราศรี
ประเทพ
๘. อาจารย์ศักดา
เซะวิเศษ
๙. อาจารย์ชวลิต
จูเจี่ย
๑๐. อาจารย์ระพีพรรณ
ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์
๑๑. อาจารย์ธิติ
ทัศนกุลวงศ์
๑๒. อาจารย์กิลเบิร์ท
อีเดินส์ เม่ามีศรี
๑๓. MS.ANA MALAYALLAMAS CAMALIGAN
๑๔. อาจารย์ธันยนันท์
ฉัตรธีราโชติ
๑๕. อาจารย์ธีราพร
ปฏิเวธวิทูร

๑๓

ประธาน
รองประธาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการดาเนินงานสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
นายฉัตรชัย
นางสาวศุภัทรษร
นางกาญจนา
นายเกตุสกล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์

โชติรัตนศักดิ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
รังษี
พรนคร
พุทธสงกรานต์
ศีลเตชะ
ชูรักษ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สถานที่ตั้ง
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ ๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
ชั้น ๓ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๐ โทรสาร ๐-๒๔๖๕-๓๒๒๔

เวลาเปิดทาการ
เปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันพุธ
วันพฤหัสบดี-วันศุกร์
ปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๑๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

จานวนบุคลากร
บุคลากรของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในรูปแบบคณะกรรมการการดาเนินงาน
ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร จานวน ๘ คน

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๑๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

นางกาญจนา พุทธสงกรานต์
นักวิเทศสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายฉัตรชัย รังษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภัทรษร พรนคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเกตุสกล ศีลเตชะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นโยบายสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑. นโยบายการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี คุ ณ ภาพ โดยใช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
มาตรการ
(๑) จัดให้มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน
(๒) จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและจัดทาการประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษา
(๓) จัดให้มีวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. นโยบายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านทักษะทางภาษา งานธุรการและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมและพัฒ นาบุ คลากรให้ มีศักยภาพด้านทักษะทางภาษา งานธุรการและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๑๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
มาตรการ
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาษา
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒ นาบุคลากรด้าน
บุคลิกภาพและการทางานเป็นทีม
(๓) จัดส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร
จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน และสามารถใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการ
(๑) จั ดให้ มีกิจ กรรมการจั ดหาและพัฒ นาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริห ารองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดให้มีคณะกรรมการการจัดหาและพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

๔. นโยบายการพัฒนาการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภาษา
พัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
(๒) จัดให้มีการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการทางภาษา
(๓) จั ดให้ มีก ารติดตามผลและการประเมิน ผลการเข้าใช้ บริการห้ องปฏิ บั ติการทางภาษาเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
๑๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

๕. นโยบายการบริการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น
ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน แก่นิสิต
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ร่วมถึงองค์กรและชุมชนที่มีความสนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านนั้นๆ
มาตรการ
(๑) จั ด ให้ มี ก ารอบรมภาษา (อั งกฤษ ลาว จี น พม่ า เขมร เวี ยดนาม และเปอร์เซี ย ) แก่ นิ สิ ต
นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
(๒) จั ด ให้ มี ก ารอบรมภาษา (อั ง กฤษ ลาว จี น พม่ า เขมร เวี ย ดนาม และเปอร์ เ ซี ย ) แก่
บุคคลภายนอกที่มีความสนใจเพื่อนาไปใช้ได้จริงในการทางาน
(๓) จัดกิจกรรมและส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาให้กับนิสิตโดยส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน

๖. นโยบายการปรับรูปแบบการทางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
พัฒ นาระบบการบริห ารงานแบบบูรณาการภายในหน่วยงานให้ เอื้อต่อการทางานร่ว มกันเป็ น
เครือข่าย พร้อมส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการ
(๑) จัดระบบการบริหารจัดการให้มีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายและแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(๒) จัดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
(๓) ทบทวนบทบาทภารกิจของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สานักวิเทศสัมพัน ธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการประชุมวางแผน ติดตามผลการดาเนินงานเป็น
ประจา เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสานักมีความคล่องตัว และรู้ถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ
๑๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
แต่ละฝ่าย รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการดาเนินงานประจาสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค.๒๕๕๖-ก.ย.๒๕๕๗)
ตารางที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงการศึกษา

งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รวม
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๓๖๔,๖๐๐ ๑๘๕,๔๐๐
๕๕๐,๐๐๐
รวม
๑,๗๕๐,๐๐๐

ตารางที่ ๒ รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน
ลาดับที่
โครงการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ าษา วัฒนธรรมฯ (เงินจาก
๑.

จานวนงบประมาณ (บาท)
๑๕๐,๐๐๐

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ)

๒.

โครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้านรุ่นที่ ๙ (เงินจาก

๙๕๐,๐๐๐

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ)

๓.

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (เงิน
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)

๑๐๐,๐๐๐

รวม

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ภาษา วัฒธรรมฯ
โครงการอบรมภาษาเพื่อน
บ้ านรุ่นที่ ๙
โครงการเตรี ยมความพร้ อม
สูป่ ระชาคมอาเซียน

๙๕๐,๐๐๐

๒๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ตารางที่ ๓ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
- งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา ๓๖๔,๖๐๐ บาท (งบดาเนินงาน)
ลาดับที่
หมวดรายจ่าย
จานวนงบประมาณ (บาท)
๑.
ค่าตอบแทน
๕๐,๐๐๐
๒.
ค่าใช้สอย
๒๐๐,๒๐๐
๓.
วัสดุ
๑๑๔,๔๐๐
๓๖๔,๖๐๐
รวม
งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
๑๑๔.๔๐๐

๕๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน

ค่าใช้ สอย

๒๐๐,๒๐๐
วัสดุ

ตารางที่ ๔ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบลงทุน)

- งบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา ๑๘๕,๔๐๐ บาท (งบลงทุน)
ลาดับที่
๑.
๒.

หมวดรายจ่าย

จานวนงบประมาณ (บาท)
๑๘๕,๔๐๐

ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

๒๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๑๘๕,๔๐๐

รวม
งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา (หมวดดาเนินงาน)
๑๘๕,๔๐๐

ครุภณ
ั ฑ์

การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค.๒๕๕๗-ก.ย.๒๕๕๘)
ตารางที่ ๕ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงการศึกษา

งบบุคลากร งบดาเนินงาน
๓๐๕,๐๐๐
รวม

งบลงทุน
๘๐,๐๐๐

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
๖,๖๔๕,๐๐๐
-

รวม
๖,๖๔๕,๐๐๐
๓๘๕,๐๐๐
๗,๐๓๐,๐๐๐

ตารางที่ ๖ รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน
ลาดับที่
โครงการ
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษา
๑.

จานวนงบประมาณ (บาท)
๖,๓๙๕,๐๐๐

และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

๒.
๓.

โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียน
โครงการค่ายสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๐๐,๐๐๐

รวม

๖,๖๔๕,๐๐๐
๒๒

๑๕๐,๐๐๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
ผสานความร่วมมือด้ านภาษา
และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ
โครงการส่งเสริ มการสร้ างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับอาเซียน
โครงการค่ายสร้ างความพร้ อม
ด้ านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
เข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน

๖,๓๙๕,๐๐๐

ตารางที่ ๗ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
- งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา ๓๘๕,๐๐๐ บาท (งบดาเนินงาน)
ลาดับที่
หมวดรายจ่าย
จานวนงบประมาณ (บาท)
๑.
ค่าตอบแทน
๕๐,๐๐๐
๒.
ค่าใช้สอย
๑๕๓,๖๐๐
๓.
วัสดุ
๑๐๑,๔๐๐
๔.
ครุภัณฑ์
๘๐,๐๐๐
๓๘๕,๐๐๐
รวม
งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)

๑๐๑,๔๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๓

๑๕๓,๖๐๐

ค่าตอบแทน

ค่าใช้ สอย

วัสดุ

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ตารางที่ ๘ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบลงทุน)

- งบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา ๑๘๕,๔๐๐ บาท (งบลงทุน)
ลาดับที่
๑.
๒.

หมวดรายจ่าย

จานวนงบประมาณ (บาท)
๘๐,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

๘๐,๐๐๐

รวม
งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา (หมวดดาเนินงาน)
๘๐,๐๐๐

ครุภณ
ั ฑ์

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
โครงการ “บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน
เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น “ประชาคมอาเซี ย น” หรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) ถือเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งและมีผลต่อพลวัตทางสังคม
๒๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
ในทุ ก ภาคส่ ว น กล่ าวคื อ อาเซี ย นเป็ น องค์ ก รระหว่ า งประเทศระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ มี
วัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) คือ ๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม ๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคง
ของภูมิภ าค ๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการ
บริหาร ๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย ๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม การค้ า การคมนาคม การสื่ อ สาร และปรั บ ปรุ งมาตรฐานการด ารงชี วิ ต
๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับ
ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประเทศไทยกล่าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคล้อง
กับ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและวิชาการ (Research
and Academic Hub) ระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียนและระดับโลก เน้น
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการดี เด่ น ระดั บ ประเทศและระดั บ สากล และพั ฒ นาให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ภาษานานาชาติ (International Language Center) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้/วิจัยเกี่ยวกับ
ภาษาทุกภาษา โดยเฉพาะภาษาเศรษฐกิจ รวมถึงภาษาการอาชีพ และที่สาคัญคือการพัฒ นาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies & Research Center) อาจกล่าวได้ว่าจากพันธกิจข้างต้น
จะทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีคุณภาพระดับสากล
(World-Class Quality University) และนาพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป
จากความจาเป็นดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับบริษัทอักษรสยามฟอร์คิส
จากัด จึงได้จัดโครงการ “บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน : เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึง
ประชาชนทั่วไปในเขตบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซีย น ศิล ปวัฒ นธรรม ภาษาและศาสนา ตลอดจนวิถีทางเศรษฐกิจและการ
ดาเนินชีวิตในสังคมโดยรวม รวมถึงส่วนได้ส่วนเสียที่ประชาชนคนไทยต้องรับทราบเมื่อเราก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างเต็มตัว ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๒. เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ป ระวั ติ ความเป็ น มาของสมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์
(ช่วง บุนนาค) ให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อให้ นิ สิ ต นั กศึ กษา บุ คลากรในมหาวิท ยาลั ยตระหนั ก และแสดงกตเวทิ ตาคุ ณ แด่ส มเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วัน เวลา สถานที่
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน
เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน
เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ต่อ)

๒๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้
นิสิ ตชั้น ปีที่ ๑ ที่เรียนในรายวิช าศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสและประสบการณ์ เรียนรู้ภาษาและวัฒ นธรรมจาก
ประเทศเจ้าของภาษาและยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้ส่งนิสิตไปเรียน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านรวม ๖ แห่ง
๑. วิทยาลัยลิปา ซิตี้ Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. มหาวิ ท ยาลั ย มหาสรั ส วตี เด็ น ปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
๕ . ม ห าวิ ท ย าลั ย สั งค ม ศ าส ต ร์ แ ล ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๖. มหาวิ ท ยาลั ย แห่ งชาติ ล าว (National University of Laos-NUOL) เมื องเวี ย งจั น ทร์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชั้น ๔, ๕, ๗ และ ๘ อาคาร ๑๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วัตถุประสงค์
๒๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๑. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
๒. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศเพื่อน
บ้าน
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
ขณะนี้สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ดาเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน”
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชั้น ๔, ๕, ๗ และ ๘ อาคาร ๑๐

๓๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน”
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชั้น ๔, ๕, ๗ และ ๘ อาคาร ๑๐ (ต่อ)

๓๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”
หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
และการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลั ยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้มีโอกาส
เข้ าร่ ว มโครงการเพิ่ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต สร้างมิ ต รภาพกั บ นิ สิ ต ประเทศเพื่ อ นบ้ าน “เรี ยนร่ว มภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าว ในมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้านได้แก่
๓๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๑. วิทยาลัยลิปา ซิตี้ Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. มหาวิ ท ยาลั ย มหาสรั ส วตี เด็ น ปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
๕ . ม ห าวิ ท ย าลั ย สั งค ม ศ าส ต ร์ แ ล ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๖. มหาวิ ท ยาลั ย แห่ งชาติ ล าว (National University of Laos-NUOL) เมื องเวี ย งจั น ทร์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
๒. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน
๓. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่าแก่นิสิต
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
จานวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ คน
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ ๕.๖ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ ภายนอกสถาบัน :
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (สมศ.๑๘.๒)
วัน เวลา สถานที่
ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วิทยาลัยลิปา ซิตี้ Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๓๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
๓๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน

๓๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๓๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย

๓๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๓๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos-NUOL) เมืองเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ ”ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
หลักการและเหตุผล
ส านั กวิเทศสั มพั น ธ์และเครือข่ ายอาเซียน เป็ น หน่ วยงานที่มุ่ งส่ งเสริม ความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมโดยเน้นเรื่องของการสื่อสารและเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆ ในลักษณะ
๔๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรและสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และภารกิ จที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนให้นิสิตนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก เกิดความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน การ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒ นาการติดต่ อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงวัฒ นธรรมของ
ประเทศต่ างๆ เพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยความเข้ าใจกั น ของประเทศในประชาคม ส านั ก วิเทศสั ม พั น ธ์แ ละ
เครือข่ายอาเซียนจึงได้ดาเนินการจัด โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแบ่งการดาเนินงานออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (ผู้รับผิดชอบ :
บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒) โครงการค่ า ยสร้ า งความพร้ อ มด้ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ พั ฒ นาเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
(ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ สระยายโสม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๓) โครงการค่ า ยเยาวชนอาเซี ย นผสานความร่ ว มมื อ ด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ (ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ : ส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น งบประมาณ
๖,๓๙๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งเป็น การนาอาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนกับนิสิตของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในนามตัวแทนประเทศไทย มาร่วมเป็นวิทยากร เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม
ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรม ที่ ๑ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย : การทัศนศึกษาแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจกรรม ที่ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยผ่าน
กิจกรรมกีฬาอาเซียนสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีไทยผ่านฐานกิจกรรมอันได้แก่ การนวดแผนไทย การทาขนมไทย งาน
ประดิษฐ์ใบตอง นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ภาษาไทย และอบรมภาษา วัฒนธรรมให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สืบเนื่องโครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๑๐)
กิจกรรม ที่ ๓ ค่ายเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ : อาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
นิสิตที่เป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลั ยร่วมกัน จัดค่ายเยาวชน “บ้านสมเด็จใฝ่ใจ....ก้าวไกลอาเซียน” เพื่อให้
ความรู้ เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นและการอบรมความรู้ ด้ านภาษาอั งกฤษโดยที ม วิ ท ยากร ให้ กั บ ตั ว แทนนิ สิ ต จาก
ห้องเรียนวิชาภาษาเพื่อนบ้าน
กิจกรรม ที่ ๔ เสวนาอาเซียน : อาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและนิสิตที่เป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดงานเสวนาอาเซียน ในหัวข้อ “สถานศึกษากับบทบาทการพัฒนาเยาวชน
เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และร่วมกันแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน “อาเซียนสัมพันธ์…วัฒนธรรม
สากล”

๔๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐอิน โดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้แก่นิสิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒) เพื่อสร้างความพร้อม ความเข้าใจและเจตคติที่ดี ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับ
นิสิตนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
๓) เพื่อเผยแพร่และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อ
การอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน
๔) เพื่ อ สร้ างเครื อข่ ายความร่ว มมื อและความช่ว ยเหลื อซึ่ งกั นและกั น ในด้านการศึก ษาและ
ศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอาเซียน
๕) เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ ดี ท างด้ า นภาษาต่ า งประเทศให้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน เวลา สถานที่
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ ”ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมที่ ๑ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย : การทัศนศึกษาแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร

๔๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ ”ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและประเพณีไทยผ่านกิจกรรม
กีฬาอาเซียนเรียนรู้วิถีไทยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นวดแผนไทย ทาขนมไทย งานประดิษฐ์
ใบตองนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ภาษาไทย และอบรมภาษาวัฒนธรรมให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย

๔๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ ”ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและประเพณีไทยผ่านกิจกรรม
กีฬาอาเซียนเรียนรู้วิถีไทยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นวดแผนไทย ทาขนมไทย งานประดิษฐ์
ใบตองนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ภาษาไทย และอบรมภาษาวัฒนธรรมให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย
(ต่อ)

๔๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ ”ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายเยาวชนอาเซียน : อาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมกันจัด
ค่ายเยาวชน “บ้านสมเด็จใฝ่ใจ...ก้าวไกลอาเซียน” เพื่อให้ค วามรู้เกี่ยวกั บอาเซียนและอบรม
ความรู้ภาษาอังกฤษ

๔๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ ”ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

กิจกรรมที่ ๔ เสวนาอาเซียน : อาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมกันจัดเสวนา
อาเซียน ในหัวข้อ“สถานศึกษากับบทบาทการพัฒนาเยาวชนเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
และร่วมกันแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน “อาเซียนสัมพันธ์...วัฒนธรรมสากล”

๔๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗”
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อสาร การศึกษา การค้นคว้าหาความรู้สาหรับ
ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารคณาจารย์
ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงควรได้รับโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิ่งในการ
เป็ น เครื่องมือส าหรับ การสื่อสารที่จะช่วยให้ บุคลากร ในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐให้ สามารถติดต่อสื่ อสาร
แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรองและสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่การเตรียมความ
พร้อมของประชาชนโดยการพัฒนาศักยภาพ ในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะความสามารถความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนดาเนินงานและ
ติดตามผลตามแผนเครือข่ายอาเซียน/นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการ
“การพัฒ นาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับ คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗” เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร มี
ความรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนาไปบูรณาการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษชั้นสูงของคณาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English
Discoveries เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
๓ เพื่อส่ งเสริมศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้ มีทักษะทางภาษาที่พร้อมสื่อสารและ
พัฒนาในการทางานและเพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๔๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๔ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
อบรมวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
อบรมวันเสาร์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

(รุ่นละ ๓๐ ชั่วโมง)

สถานที่
รุ่นที่ ๑ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รุ่นที่ ๒ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมที่ ๓ : ค่ายภาษาอังกฤษ สถานที่ภายนอก

๕๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗” (รุ่นที่๑)
ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑

๕๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘” (รุ่นที่ ๒)
วันที่ ๔ - ๖, ๙ -๑๐, และ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” (กิจกรรมที่ ๓ : ค่ายภาษาอังกฤษ)
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี

๕๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ“เตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
หลักการและเหตุผล
๕๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
ด้วยมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
และการเปิด โลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทีเ่ รียนวิชาการศึกษาทั่วไปได้มีโอกาส
เข้าร่วมโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒ นธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศ
เพื่อนบ้าน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าว โดย
ในปีนี้จะจัดส่งนิสิตไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรวม ๗ แห่ง
ในประเทศเพื่อนบ้านดังต่อไปนี้
๑. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
๕ . มห าวิ ท ยาลั ย สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๖. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๗. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการ “เรียนร่วมภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘” เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมภาษา ในประเทศเพื่อนบ้าน” เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความ
พร้อมในการไปใช้ชีวิตในประเทศเพื่อนบ้าน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ เพิ่ มประสบการณ์ ชี วิตและเปิด โลกทั ศน์ ให้ แก่นิ สิ ตของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา
๒. เพื่ อ ส่ งเสริ ม และต่ อ ยอดความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ท างวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ในประเทศ
เพื่อนบ้าน
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
๑. บุคลากร (สายสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน ๑๘ คน
๒. นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จานวน ๑๓๕ คน

๕๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

สถานที่ดาเนินโครงการ
กลุ่ม

มหาวิทยาลัย/ประเทศ

จานวน

ห้อง

ห้อง ๑๐๔๑
ชั้น ๔ อาคาร ๑๐
ห้อง ๑๐๔๓
ชั้น ๔ อาคาร ๑๐

๑

Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๒๐

๒

มหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ ก วางสี (Guangxi University for
Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University
Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ ต ะ ระม าเล เซี ย (University Utara
Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University
of Social Sciences and Humanities-USSH) เ มื อ ง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Phnom Penh International University (PPIU) เมือง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์

๒๐

๓

๔
๕

๖
๗

วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ
วันที่ ๒-๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

๕๖

๑๕

๒๐
๑๕

๓๐
๑๕

ห้อง ๑๐๔๔
ชั้น ๔ อาคาร ๑๐
ห้อง ๑๐๔๖
ชั้น ๔ อาคาร ๑๐
ห้อง ๑๐๗๔
ชั้น ๗ อาคาร ๑๐
ห้อง ๑๐๘๑
ชั้น ๗ อาคาร ๑๐
ห้อง ๑๐๗๕
ชั้น ๗ อาคาร ๑๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ“เตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒ – ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแก้วมรกต และ อาคาร ๑๐

๕๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ“เตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒ – ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแก้วมรกต และ อาคาร ๑๐ (ต่อ)

๕๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ
กับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
และการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
ด้วยนโยบายดังกล่ าว มหาวิทยาลั ยจึงส่งเสริมให้ นิสิตชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้มี
โอกาสเข้าร่วมโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒ นธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ชีวิตสร้าง มิตรภาพกับนิสิ ต
ประเทศเพื่อนบ้าน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ดังกล่าวในมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้านได้แก่
๑. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๕๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๓. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
๕ . มห าวิ ท ยาลั ย สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๖. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๗. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน
๓. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่าแก่นิสิต
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ
นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน ๑๓๕ คน
วิธีดาเนินการ (ระบุกระบวนการจัดทาโครงการตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผล และนาผล
มาปรับปรุงการทางาน (PDCA)
๑. ประชุมวางแผนโครงการ
๒. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๔. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
๕. ลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียม
๖. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมฯ
๗. รวบรวมพาสปอร์ตและจัดทาวีซ่า
๘. ออกเดินทางไปต่างประเทศ
๙. สรุปและรายงานผล
๑๐. สารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๑. สรุปรายงานโครงการและนาเช้าที่ประชุม
๑๒. ปรับปรุงแก้ไขโครงการ
สถานที่ดาเนินโครงการ
กลุ่ม

มหาวิทยาลัย/ประเทศ

๑
๒

Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๑๕ คน
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

๓
๔
๕
๖
๗

๒๐ คน
มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑๕ คน
มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย ๒๐ คน
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒๐ คน
Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๓๐ คน
Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๑๕ คน

วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ
วันที่ ๗-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
- Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
- มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
- มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
- Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
หมายเหตุ สาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางวันที่ ๗-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๖๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๖๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย

๖๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๖๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์

๖๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน

๖๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
๖๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๖๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผลกระทบ
จากการพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น เห็นได้ชัดคือการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเกิดการรวมกันอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๘ นี้ ผลที่ตามมาคือ การ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันที่สาคัญคือ “วัฒนธรรม” โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านภาษาซึ่งมีความแตกต่างกัน
ภาษานับได้ว่าเป็นสื่อกลางที่ในการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทาการเปิดสอนสาขาวิชาภาษาเกาหลี ดังนั้นนิสิตนักศึกษา
ในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และผลการสารวจความต้องการของนิสิตจะเห็นได้ว่า ธุรกิจบันเทิงใน สาธารณรัฐเกาหลี ที่กลายมา
เป็นสินค้าส่งออกไปทั่วโลกในระดับชาติ ทาให้สิ่งนี้เข้ามามี บทบาทกับการใช้ชีวิตของคนไทยในประเทศ เรา
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจบันเทิงนี้ส่งผลให้เกิดกระแสการเติบโตทางวัฒ นธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี และด้วย
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ โดยการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ด้านทักษะภาษา
การสื่อสาร ทักษะชีวิตและการทางานร่วมกับผู้อื่น
จากเหตุผลข้างต้น สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกับ Dong-Ah Institute of Media
and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี จัดทาโครงการ“1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีผ่าน ศิลปวัฒนธรรมการแสดงของสาธารณรัฐเกาหลีและเพื่อให้นิสิตนักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนเพื่อนาไปสู่
การเป็นสถาบันทางการศึกษาที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและในกลุ่มประเทศอาเซียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ ภ าษาเกาหลี แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงของสาธารณรัฐเกาหลี
๓. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๗๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาประเทศไทย (BSRU) และ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA)สาธารณรัฐ
เกาหลี
๔. เพื่อเป็นการสร้างเจตคติและคุณลักษณะที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ
 นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน ๖๐ คน
สถานที่ดาเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ
วันที่ ๓-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๗๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๗๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ต่อ)

๗๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ต่อ)

๗๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและผู้ประสานงานความร่วมมือ
ทางวิชาการะหว่างมหาวิทยาลั๗๕ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และการสัมมนาทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “จั ดการต้ อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗”
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่ชัดเจนในการดาเนินงาน ส่งเสริมมหาวิทยาลัย
สู่ ส ากล ซึ่งสอดคล้ องกับ แผนกลยุ ทธ์มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ใน
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสานึก สืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่สากล ในกลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒ นธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง ๕
คณะและที่สาคัญคือการส่งเสริมด้านภาษา รวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่ วมมือในแขนงวิชาต่าง
ๆ กับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร
พัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา
และยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนกาลังเป็นที่ยอมรับและมีการพัฒนาร่วมกัน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม สภาพแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสาคัญที่สุด คือ ด้าน
การศึกษา เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและ
นาพามหาวิทยาลัย และสั งคมให้ เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็ส ามารถ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป
จากความสาคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันทางด้าน
วิชาการ เช่น ด้านวิทยาการจัดการ ด้านภาษาวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการจัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศที่ ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ และในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค ณะผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้
ประสานงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
และเข้าปรึกษาหารือด้านวิชาการกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากเหตุผลดังกล่าว
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการ “จัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหาร
๗๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
ผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗” เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและแสดง
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ประชาสั มพั น ธ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ เป็ น ที่รู้จักทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. เพื่ อส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ความร่ว มมื อ ทางวิช าการระหว่ างมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๓. เพื่อจัดการต้อนรับ และจัดเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติ ดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
๑. คณะผู้ บ ริ ห าร ผู้ ติ ด ตามและผู้ ป ระสานงานความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย และ
สถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๒. นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๓. ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศ
วัน เวลา สถานที่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงแรม ร้านอาหาร

๗๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Dong – Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น ๖ อาคาร ๑๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ต้อนรับคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

๗๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Dong – Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
ณ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
ระหว่างวันที่ ๗ –๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น ๖ อาคาร ๑๑
ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๗๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum of Understanding”
Mahasaraswati Denpasar University (UNMAS)
and
Bansomdejchaopraya Rajabhat University(BSRU)
หลักการและเหตุผล
โลกที่เชื่อมโยงกัน เปรีย บเหมือนเราเป็นครอบครัว เดียวกันเพราะด้วยการสื่ อสารการคมนาคม ที่
เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก การเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การแข่งขัน
ด้านการค้าและการลงทุนที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งปัญหาที่ขยายวงกว้างกลายเป็นปัญหาของคนทั้งโลก เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด ฯลฯ ส่งผลให้ทุก
ประเทศต่างต้องปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาเซียนจึงจาเป็นต้องปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และเพื่อผนึก
กาลังของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ เป็น ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ในปี พ.ศ.
๘๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
๒๕๕๘ นับเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกเพื่อวางรากฐานการพัฒนาและการก้าวสู่
อนาคตร่วมกัน โดยการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community
: ASCC) และประเทศไทยได้ เข้ าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของประชาคมอาเซีย นอาจท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศไทย ซึ่งเราอาจมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น โอกาสหรืออุปสรรคก็ได้ ทั้งนี้
ภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กรอบความตกลงเรื่อง
การเปิดเสรีด้านการบริการในระดับต่าง ๆ โดยสาขาการท่องเที่ยว Tourism and Travel Related Services
เป็นหนึ่งในสาขาบริการที่ต้องเปิดเสรี ซึ่งภายใต้กรอบอาเซียนนั้น การท่องเที่ยวนับเป็นสาขาบริการเร่งรัด และ
ความตกลงดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจภายในภูมิภาคสามารถเปิดสานักงานตัวแทนหรือตั้งสาขา
เพื่ อให้ บ ริ การท่ องเที่ ย วในประเทศอาเซี ย นได้ส ะดวกมากขึ้น และในอนาคต เมื่ อมี การตกลงในเรื่อ งการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้บริการสามารถเดินทางไปให้บริการในประเทศอาเซียนได้มากขึ้น
หากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยไม่มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเปิดเสรีอาจ
นาไปสู่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ การพัฒนา
ความรู้และการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในประเทศเป็นเงื่อนไขสาคัญของการรับโอกาสและ
ป้องกันอุปสรรค ถ้าเราปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็น “จุดแข็ง” ของ
ประเทศเพื่อลดคู่แข่งและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเราย่อมสามารถเข้าร่วมในสนามแข่งขันแบบผู้ชนะได้
จากความสาคัญดังกล่าวสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้จัดทาโครงการ “Research
Colloquium and Signing of Memorandum of Understanding” Mahasaraswati Denpasar
University (UNMAS) and Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU) ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่าง University Mahasaraswati DENPASAR (UNMAS) บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ Lipa City
Colleges สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มี
การประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิเช่น โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้ านเรียนร่วมในรายวิชาการศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านร่วมกัน
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗ และ University Mahasaraswati DENPASAR (UNMAS) ได้มีการประสานความ
ร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งในภาคคณะต่างๆ ภาคสาขาวิชา
รวมถึงได้ส่งอาจารย์และนิสิต เพื่อเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียใน
โครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้านรุ่นที่ ๑ -๙ แก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัด
ขึ้นทุกปี และด้วยสายสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างช้านาน
ประโยชน์และโอกาสจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทาให้บุคลากรของบุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ และการสร้างความเข้าใจเกี่ย วกับ ความร่ว มมื อระหว่างมหาวิทยาลั ยกับ สถาบั น การศึกษาในกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน ที่จะทาให้ บุคลากรของคณะและหน่วยงานได้ร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อสร้างบัณฑิตให้ มี
๘๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และที่สาคัญที่สุด คือ การได้รับประโยชน์
ร่วมกันจากการแบ่งปัน การช่วยเหลือด้านวิชาการ การวิจัยหรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรซึ่งกันและกัน
กิจกรรม
สั มมนาทางวิชาการในหั วข้ อเรื่ องโครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum
of Understanding” Mahasaraswati Denpasar University (UNMAS) and Bansomdejchaopraya Rajabhat
University (BSRU) วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย นและเรียนรู้ ระหว่างบุ ค ลากรสายสอนและสายสนั บ สนุ น จาก
Mahasaraswati Denpasar University (UNMAS DENPASAR) และอาจารย์ จ าก Lipa City Colleges
Republic of the Philippines บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในด้านการศึกษา
๓. เพื่ อ ให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สองแห่ ง และบุ ค คลในด้ า น
การศึกษา
๔. เพื่อให้อาจารย์ที่สอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ จนสามารถนาเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาวิชาการไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
สถานที่
ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum of Understanding”
Mahasaraswati Denpasar University (UNMAS)
๘๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

and
Bansomdejchaopraya Rajabhat University(BSRU)
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๙ อาคาร ๑๑

๘๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

การศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ (Bali Art Festival ๒๐๑๔)
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ ๑๔- ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ณ Mahasaraswati Denpasar University เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี YSTCM
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๘๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการทางวิชาการร่วมกันกับนานาชาติ : กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะบุคลากร เพื่อเตรียม
ความพร้อมเพื่อปรับบทบาทภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
ณ fontys University of Applied Science ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ
Rosenheim University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีชรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุนด้านการ
ประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาใหญ่ และวิทยาเขตสตูล
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ศึกษาดูงาน โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสากล”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

โครงการศึกษาดูงานและประชุมเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อสร้างวิถีคุณภาพสู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๘๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

รวมภาพกิจกรรมต่างๆที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเข้าร่วม
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดขึ้น

งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๘๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าสู่ ตาแหน่งวิชาการและการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โครงการกีฬาสัมพันธ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

๘๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการBorn to be PR
เรื่อง หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อสร้างภาพลักษณ์”
ณ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ณ โรงแรมกระบี่ ซัคเซส บีนชรีสอร์ท จังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

๘๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ณ Edenz College ประเทศนิวซีแลนด์
ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
(Operation Manual)
ณ ภูเขางามารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ณ ภูรัญญา รีสอร์ท ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๙๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ณ ลองบีช การ์เด้น โฮเติล แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

งานสวดพระอภิธรรมศพ ท่าน รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๙๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ณ ศาลา วัดประยุรวงศาวาส
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “๓๕ ๓๖ ราฤก”
ณ หอประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

๙๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื้อทั่วโลก
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๖ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ณ ลานหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
๙๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

สังสันทน์ สามัคคี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๔a ชั้น ๔ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

กีฬาบุคลากรราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒๒ ชงโคเกมส์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๙๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Operating Manual) รุ่นที่ ๒
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ทาบุญ
และเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
๙๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

๙๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

งานแถลงข่าว “๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
ณ หอประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

การประชุม “การสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตรคณะ สถาบัน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗”
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

พิธีบวงสรวงละคร “My Rhythm” บ้านสมเด็จฯ ฟิล์ม
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

๙๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ทาบุญประจาปี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ณ ห้องแกรนด์ บอลรุม โรงแรมสวิสโซเทลปาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๙๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

วันสถาปนา “ราชภัฏ”
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ร่วมทาบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ กับชมรมกล้าดี
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๑
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๑ ชั้น ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๙๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มุมมอง KM เติมเต็มความรู้ เพื่อผลักดันสู่องค์กร
แห่งคุณภาพ”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและงานพิธีการต่างๆ
๑๐๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมแก้วมรกต ชั้น ๑ อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการด้วยระบบพี่เลีย้ งและที่ปรึกษา
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๒๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

งานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจาปี ๒๕๕๘
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑๐๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒเิ สน
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ในการกาหนดระดับตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์
๑๐๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สังสรรค์ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ ห้อง ๒๗๐๔a ชั้น ๔ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๐๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยองคมนตรี
ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ชมการแสดงละคร “บุหลันลอยเลื่อน The Musical & Mini Concert”
ณ บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๐๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ
ณ หอประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

งานครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – จีน
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๐๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

โครงการ ASEAN University Presidents’Talk on
“Higher Education in 21st Century Universities towords 2025”
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๘

การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจาปีงบมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
และประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ) สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อ ข่ า ยอาเซี ย นได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เมื่ อ วั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จากคณะกรรมการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ดาเนินงานตามตัวบ่งชี่การประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดับสานักในฐานะหน่วยงานสนับสนุน มีจานวน ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
ตารางที่ ๙ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
รายการ
Input Process Output เฉลี่ยรวม
ประเมินผล
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน
๕.๐๐
๕.๐๐
การดาเนินงานระดับดีมาก
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนา นิสิตนักศึกษา
๑๐๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๗
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุง
ศิลปะแสดงวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและ
๕.๐๐
การจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและ
๕.๐๐
งบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไก
๕.๐๐
การประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
๕.๐๐
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ดีมาก
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกองค์ประกอบ
ดีมาก

ดี

-

-

-

-

-

-

๕.๐๐

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

๕.๐๐

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

๕.๐๐

การดาเนินงานระดับดีมาก

๕.๐๐

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

ดีมาก

พอใช้

ไม่ได้คุณภาพ

จากตารางสรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะเห็นว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก

สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมประสานงานภาษาเพื่อนบ้าน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๐๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑๐ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

คณะผู้จัดทา
๑๐๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

อธิการบดี
รองอธิการบดี

บรรณาธิการอานวยการ
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรตั นศักดิ์

ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรตั นศักดิ์

ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์
อาจารย์ธีราพร
ปฏิเวธวิทูร
นางสาวศุภัทรษร พรนคร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
นายฉัตรชัย
รังษี
นายเกตุสกล
ศีลเตชะ
นางกาญจนา
พุทธสงกรานต์
ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวศุภัทรษร
นายเกตุสกล

รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์

พรนคร
ศีลเตชะ

๑๑๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๗

๑๑๑

