สารจากผู้อานวยการ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะ
เทีย บเท่ำคณะ มีภ ำรกิจ หลั กในกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ อันได้แก่
ภำษำอังกฤษ และ ภำษำเพื่อนบ้ำนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญำของมหำวิทยำลัยที่ว่ำ “สร้ำงองค์ควำมรู้
ระดับ สำกล ขยำยผลสู่ ท้ อ งถิ่ น และนำนำชำติ ” นอกจำกนี้ ยัง ทำหน้ ำที่ พัฒ นำทัก ษะในกำรใช้ภ ำษำ ทั้ ง
ภำษำอังกฤษและภำษำเพื่อนบ้ำนให้กับนิสิต บุคลำกรและผู้สนใจภำยนอกทั่วไป ทั้งยังมีหน้ำที่ในกำรติดต่อ
ประสำนงำน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกรนิสิตนักศึ กษำ
ตลอดจนส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนำนำประเทศทั่วโลก
กิจกรรมหลักในรอบปีที่ผ่ ำนมำของสำนักวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน นอกจำกกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกประเทศแล้ว ยังมีกิจกรรมในโครงกำรส่งนิสิตเรียน
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ แล้ว ซึ่งมีนิสิตให้ควำมสนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมเพิ่มมำกขึ้นทุกปี โครงกำรต้อนรับอำคันตุกะจำกต่ำงประเทศในกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษให้กับคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่จัดขึ้ นต่อเนื่องเป็นปีที่
๒ แล้ว ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ สำนักฯยังได้รับงบประมำณแผ่นดิน ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรค่ำยเยำวชน
อำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรมกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ โครงกำรอำเซียนสัญจร
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษและกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษสำหรับผู้ บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรสำหรับ
บุคคลภำยนอก (สำหรับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ) ทั้งนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ กองกำกับกำร
สืบสวน กองบังคับกำรตำรวจนครบำล ๖ เป็นต้น
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ลินดำ เกณฑ์มำ
อธิกำรบดี ที่ให้กำรสนับสนุนและเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรผลักดันมหำวิทยำลัยให้พัฒนำองค์ควำมรู้สู่ระดับ
สำกล และขอขอบคุณคณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตนักศึกษำ ที่ให้กำรสนับสนุนงำนต่ำงๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนเป็นอย่ำงดีมำตลอด ซึ่งเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้บุค ลำกรของสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำงำนของสำนักฯ ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นสืบไป

(อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และภำษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลทั่วไปของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- ประวัติสานัก
๑
- วิสัยทัศน์
๑
- พันธกิจ
๑
- วัตถุประสงค์
๒
- โครงสร้างการจัดองค์กรของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๒
- คณะกรรมการประจาสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๗
นโยบายสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑๐
ผลการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- โครงการ “การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารหรับบุคคลภายนอก”
๑๘
- โครงการ “อาเซียนสัญจร”
๒๐
- โครงการ “ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
๒๓
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
- โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
๓๓
แก่นักศึกษาต่างชาติครั้งที่ ๑ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยระหว่างนักศึกษา
จาก University Utara Malaysia (UUM) และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)
- โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
๓๖
“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน”
- โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
๔๐
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”
- โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
๕๑
สาหรับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
- โครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงาน
๕๔
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัย
ในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การศึกษาดูงาน/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมต่างๆที่สานักเข้าร่วม
๖๓
การประกันคุณภาพภายใน
- การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
๗๘
- การประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๘๐
คณะผู้จัดทา
๘๒

๑
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สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
แผนภาพที่ ๓ บุคลากรของของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๕
๖
๙

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตารางที่ ๒ รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน
ตารางที่ ๓ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
ตารางที่ ๔ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบลงทุน)
ตารางที่ ๕ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตารางที่ ๖ รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน
ตารางที่ ๗ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
ตารางที่ ๘ รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (งบลงทุน)
ตารางที่ ๙ ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้
ตารางที่ ๑๐ การวิเคราะห์ผลการประเมินของหน่วยงานสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๒

๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๗
๘๑
๘๑
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ข้อมูลทั่วไปของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
ประวัติสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา”และ“ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์” ซึ่งแยกออกจากกันโดย “ศูนย์ภาษา” ทาหน้าที่ในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษาให้กับนิสิต
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 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
“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
ศิล ปวั ฒ นธรรมซึ่ ง กั น และกั น กับ นานาประเทศทั้ ง ในภู มิ ภาคเอเชี ย ออสเตรเลี ย อเมริ กา และยุ โรป และด้ ว ย
ภาระหน้าที่ประกอบกับการที่นโยบายของรัฐบาลที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์
หนูชูชัย อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในขณะนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากสานักวิเทศสัมพันธ์และ
ภาษา เป็น “สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

ปรัชญำ
รอบรู้เรื่องภาษา นาพาสู่สากล ขยายผลความร่วมมือ สร้างความเชื่อถือด้านบริการ

วิสัยทัศน์
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
โดยเน้นเรื่องของการสื่อสาร และเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่ างๆในลักษณะสร้าง
เครือข่ายกับ หน่วยงาน องค์กรและสถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เป็น
รูปธรรม เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีพันธกิจในการบริหารงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม
และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รและหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่า งประเทศในด้ านการศึก ษาวิ จั ย ฝึ ก อบรม การแลกเปลี่ ย นข้ าราชการ คณาจารย์ บุ ค ลากร พนั กงาน
มหาวิทยาลัย นิสิตและนักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม การจัดตั้ง และดาเนินการศูนย์ทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๒. เพื่อให้บริการด้านพิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานสาหรับชาวต่างประเทศ
๓. เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
นิสิตและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
๔. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารฐานข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งประเทศในการสร้ า งความร่ ว มมื อ และประมวลข้ อ มู ล
สารสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๕. เพื่อติดตาม ประเมินผล โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรทุน และกิจกรรม
เกี่ยวกับต่างประเทศ

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

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
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
๒. งำนบริกำรทำงวิชำกำร 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
๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
๒.๑๐ ให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษา
และวัฒนธรรม
๒.๑๑ ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประคุณภาพ
๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งำนวิเทศสัมพันธ์
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
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

๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริกำรทำงวิชำกำร

งำนวิเทศสัมพันธ์

แผนภำพที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี

คณะกรรมกำรประจำ

ผู้อำนวยกำร

คณะกรรมกำรบริหำร

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซ๊ยน

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

งำนบริหำรทั่วไป

- งำนบริหำรและธุรกำรได้แก่
งำนสำรบรรณ งำนธุรกำร
งำนบุคคล งำนประสำนงำน
งำนอำคำรสถำนที่
งำนกำรเงินและพัสดุ
- งำนนโยบำยและแผน ได้แก่
งำนแผนงำน งำนและ
โครงกำร งำนแผน
งบประมำณ งำนแผนกรอบ
อัตรำกำลัง งำนพัฒนำ
บุคลำกร และงำนประเมินผล
กำรดำเนินงำน

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

งำนบริหำรวิชำกำร

- งำนปฏิบัติเชิงวิชำกำรและ
จัดเก็บข้อมูล
- งำนบริกำรวิชำกำรทั่วไป
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร

งำนวิเทศสัมพันธ์

รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ประสำนงำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศและ
บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับต่ำงประเทศ
- งำนโครงกำรด้ำนกิจกำร
ต่ำงประเทศ
- งำนบริกำรข้อมูลและกิจกำร
ต่ำงประเทศ
- งำนต้อนรับคณะผู้มำเยือนจำก
ต่ำงประเทศ

แผนภำพที่ ๒ โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒. อาจารย์ขวัญนภา
๓. ดร.สุรัฐ
๔. ดร.นราวัลย์
๕. ร้อยตรีหญิงหงษ์ลดา
๖. นายกาธร
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๙. อาจารย์ธีราพร
๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์

โชติรัตนศักดิ์
วัจนรัตน์
ศิลปะอนันต์
สุรังค์สุริยกุล
กล้าหาญ
สิทธิโชติ
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
มีแก้วกุญชร
ปฏิเวธวิทูร
ชูรักษ์

คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
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. MS.ANA MALAYALLAMAS CAMALIGAN
๑๓. อาจารย์ธีราพร
ปฏิเวธวิทูร

๗

ประธาน
รองประธาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
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

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

เวลำเปิดทำกำร
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.

๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

จำนวนบุคลำกร
บุคลากรของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในรูปแบบคณะกรรมการการดาเนินงาน
ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร จานวน ๘ คน

อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

อำจำรย์ธีรำพร ปฏิเวธวิทูร

อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

นางกาญจนา พุทธสงกรานต์
นักวิเทศสัมพันธ์

ว่ำที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

นำยฉัตรชัย รังษี
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

นำงสำวศุภัทรษร พรนคร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

แผนภำพที่ ๓ บุคลากรของของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๙

นำยเกตุสกล ศีลเตชะ
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

นโยบำยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
๑. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ
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
มำตรกำร
(๑) จัดให้มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน
(๒) จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและจัดทาการประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษา
(๓) จัดให้มีวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. นโยบำยกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนทักษะทำงภำษำ งำนธุรกำรและ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านทักษะทางภาษา งานธุรการและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
มำตรกำร
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาษา
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
บุคลิกภาพและการทางานเป็นทีม
(๓) จัดส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. นโยบำยกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรองค์กร
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
มำตรกำร
(๑) จัดให้มีกิจ กรรมการจั ดหาและพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดให้มีคณะกรรมการการจัดหาและพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

๑๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

๔. นโยบำยกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงภำษำ
พัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำร
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
(๒) จัดให้มีการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการทางภาษา
(๓) จั ดให้ มีการติดตามผลและการประเมินผลการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน

๕. นโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมด้ำนภำษำและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำองค์กรและท้องถิ่น
ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน แก่นิสิต
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ร่วมถึงองค์กรและชุมชนที่มีความสนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านนั้นๆ
มำตรกำร
(๑) จัดให้มีการอบรมภาษา (อังกฤษ ลาว จีน พม่า เขมร เวียดนาม) แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
(๒) จัดให้มีการอบรมภาษา (อังกฤษ ลาว จีน พม่า เขมร เวียดนาม) แก่ บุคคลภายนอกที่มีความ
สนใจเพื่อนาไปใช้ได้จริงในการทางาน
(๓) จัดกิจกรรมและส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาให้กับนิสิตโดยส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน

๖. นโยบำยกำรปรับรูปแบบกำรทำงำนให้มีลักษณะเชิงบูรณำกำรเกิดกำรแสวงหำควำม
ร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
พัฒ นาระบบการบริ หารงานแบบบูรณาการภายในหน่วยงานให้ เอื้อต่อการทางานร่ว มกันเป็น
เครือข่าย พร้อมส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยากับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
มำตรกำร
(๑) จัดระบบการบริหารจัดการให้มีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายและแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(๒) จัดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
(๓) ทบทวนบทบาทภารกิจของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการประชุมวางแผน ติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสานักมีความคล่องตัว และรู้ถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ แต่ละฝ่าย
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการดาเนินงานประจาสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

กำรจัดสรรงบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ (ต.ค.๒๕๕๗ - ก.ย.๒๕๕๘)
ตำรำงที่ ๑ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
แหล่งงบประมำณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงการศึกษา

งบบุคลำกร
-

งบดำเนินงำน

๓๐๕,๐๐๐
รวม

งบลงทุน
๘๐,๐๐๐

งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น
๖,๖๔๕,๐๐๐
-

ตำรำงที่ ๒ รำยละเอียดงบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณแผ่นดิน
ลำดับที่
โครงกำร
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
๑.
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

๒.
๓.

โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาเซียน
โครงการค่ายสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

รวม
๖,๖๔๕,๐๐๐
๓๘๕,๐๐๐
๗,๐๓๐,๐๐๐

จำนวนงบประมำณ (บำท)
๖,๓๙๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๖,๖๔๕,๐๐๐

รวม

รำยละเอียดงบประมำณแผ่นดิน
๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความ
ร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

๖,๓๙๕,๐๐๐

โครงการค่ายสร้างความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ตำรำงที่ ๓ รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)
๑๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ ๓๘๕,๐๐๐ บำท (งบดำเนินงำน)
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

หมวดรำยจ่ำย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
วัสดุ
ครุภัณฑ์

จำนวนงบประมำณ (บำท)
๕๐,๐๐๐
๑๕๓,๖๐๐
๑๐๑,๔๐๐
๘๐,๐๐๐
๓๘๕,๐๐๐

รวม

รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้บำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)
๘๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

๑๐๑,๔๐๐

๑๕๓,๖๐๐

วัสดุ
ครุภัณฑ์

ตำรำงที่ ๔ รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)
- งบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ ๑๘๕,๔๐๐ บำท (งบลงทุน)
ลำดับที่
หมวดรำยจ่ำย
จำนวนงบประมำณ (บำท)
๘๐,๐๐๐
๑.
ค่าครุภัณฑ์
๒.
สิ่งก่อสร้าง
๘๐,๐๐๐
รวม

งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)

๘๐,๐๐๐

๑๔

ค่าครุภัณฑ์

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

กำรจัดสรรงบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ (ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙)
ตำรำงที่ ๕ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
แหล่งงบประมำณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงการศึกษา

งบบุคลำกร งบดำเนินงำน
๓๘๐,๐๐๐

งบลงทุน
๑๗๐,๐๐๐

งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น
รวม
๔,๓๐๕,๐๐๐
๔,๓๐๕,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๔,๘๕๕,๐๐๐

ตำรำงที่ ๖ รำยละเอียดงบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณแผ่นดิน
ลำดับที่
โครงกำร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จำนวน
งบประมำณ
(บำท)

โครงการอาเซียนสัญจร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสาหรับบุคคลภายนอก
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ
โครงการเพิม่ ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เตรียมความ
พร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน”
โครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
สาหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รวม

๓๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒,๓๕๘,๙๔๐
๓๘๖,๐๖๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๔,๓๐๕,๐๐๐

งบประมำณแผ่นดิน (งบอุดหนุน)
๓๘๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการอาเซียนสัญจร

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
สาหรับบุคคลภายนอก

๓๘๖,๐๖๐
๒,๓๕๘,๙๔๐

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน “เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไป
เรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน”
โครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการ
ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ตำรำงที่ ๗ รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)
- งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ ๓๘๐,๐๐๐ บำท (งบดำเนินงำน)
ลำดับที่
หมวดรำยจ่ำย
จำนวนงบประมำณ (บำท)
๑.
ค่าตอบแทน
๕๐,๐๐๐
๒.
ค่าใช้สอย
๑๖๐,๐๐๐
๓.
วัสดุ
๑๗๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
รวม

งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)
๕๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน

๑๖๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย
วัสดุ

๑๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ตำรำงที่ ๘ รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)
- งบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ ๑๗๐,๐๐๐ บำท (งบลงทุน)
ลำดับที่
หมวดรำยจ่ำย
จำนวนงบประมำณ (บำท)
๑๗๐,๐๐๐
๑.
ค่าครุภัณฑ์
๒.
สิ่งก่อสร้าง
๑๗๐,๐๐๐
รวม

งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (หมวดดำเนินงำน)

๑๗๐,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์

๑๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
โครงกำร “กำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรหรับบุคคลภำยนอก”
ระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
หลักกำรและเหตุผล
“ภำษำอังกฤษ” เป็นกฎบัตรอาเซียนข้อ ๓๔ บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall
be English” “ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ระหว่างกันในการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทว่าความหมายของบทบัญญัติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียนสาหรับการทางานร่วมกัน
นั้นมีความหมายกว้างไกลไปถึงทุกส่วนของประชาชนอาเซียนด้วย
หมายความว่ า ประชาชนพลเมื อ งใน ๑๐ ประเทศอาเซี ย นจะต้ อ งใช้ ภ าษาอั ง กฤษกั น มากขึ้ น
นอกเหนือจากภาษาประจาชาติหรือภาษาประจาถิ่นของแต่ละชุมชน เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่
จะต้อ งไปมาหาสู่ ร่ ว มประชุ มปรึ กษาหารื อ และสื่ อ สารกั น แต่ยั ง จะมีนั กท่ อ งเที่ย วในภูมิ ภ าคเอเชีย และ
นานาชาติเข้ามาท่องเที่ยวกันมากขึ้น ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือลาดับแรกสาหรับพลเมืองอาเซียน ใน
การใช้ติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน และคนทางานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
โดยตรง อันหมายรวมตั้งแต่พนั กงานเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน ไปจนถึงคนทางานในทุกอาชีพ ทุกภาคส่วน นโยบายระยะสั้นเฉพาะหน้าก็คือ การพัฒนาบุคลากรให้
ได้มาตรฐาน โดยการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็น
ทักษะที่เรียนรู้ได้ด้วยการฝึกฝน ใช้มาก ใช้บ่อย จนเกิดความชานาญ
จากเหตุผลข้างต้นสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้จัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การติดต่อสื่อสารสาหรับบุคคลภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกตามแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและกลยุทธ์ของสานักฯ
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคคลภายนอก อาทิเช่น เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศแก่บุคคลภายนอก
ในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓ เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ แก่สังคม
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “กำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรหรับบุคคลภำยนอก”
ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
ห้องประชุมชั้น ๙ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

๑๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “อำเซียนสัญจร”
ระหว่างวันที่ ๑๑,๑๘,๒๕ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนประถมศึกษำในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่าง
ดีจะมีโอกาสก้าวหน้าในการทางานและมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการดารงชีวิตไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไร
เป็นภาษาประจาชาติ หรือเมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกัน ภาษาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนในอาเซียนและทั่วโลกเพื่อเป็นการ “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาใน
อาเซียน”, “มีเพื่อนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้จัดโครงการอาเซียนสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อ
บริการวิชาการแก่ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมภาษาอาเซียน
ได้แก่ (ภาษาบาฮาซา ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาตากาล๊อก) โดย
วิทยากรผู้มีประการณ์ในภาษาต่างๆ ในลักษณะกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิ ฐานให้ความรู้ด้านภาษา
อาเซียนต่างๆ กิจกรรมตอบคาถาม การสนทนา เกมส์ ตามความต้องการและความจาเป็นในการใช้ภาษา
อาเซียนในระดับพื้นฐาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้อ งกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
และนาพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกัน
ก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อบริการสังคมตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในการ
เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน
๒ เพื่อส่ งเสริ ม ความรู้ ด้านสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่
ใกล้เคียง
๓ เพื่อพัฒ นาทักษะฟัง พูด อ่าน เขี ยน ภาษาอาเซียนให้ แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
 นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่ต่ากว่า ๖๐๐ คน
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “อำเซียนสัญจร”
๑. โรงเรียนวัดรำชสิทธำรำม

๒. โรงเรียนวัดสังข์กระจำย

๓. โรงเรียนโฆษิตสโมสร

๔. โรงเรียนวัดวิเศษกำร

๒๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
๕. โรงเรียนประถมสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

๖. โรงเรียนวัดประดิษฐำรำม

๗. โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ

๒๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “ค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ”
ระหว่ำงวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
หลักกำรและเหตุผล
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
โดยเน้นเรื่องของการสื่อสารและเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆ ในลักษณะการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรและสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และภารกิ จที่สาคัญประการ
หนึ่ ง คื อ การขับ เคลื่ อ นให้ นิ สิ ตนั ก ศึก ษา บุ คลากรและบุค คลภายนอก เกิ ดความพร้อ มในการก้า วเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน การ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่ อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมของ
ประเทศต่า งๆ เพื่ อการอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยความเข้ าใจกัน ของประเทศในประชาคม ส านั กวิเ ทศสั มพั นธ์ และ
เครื อข่ายอาเซีย นจึ งได้ดาเนิ นการจัด โครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่ วมมือด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ครั้งที่ ๒ ผู้รับผิดชอบ : สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
งบประมาณ ๒,๗๔๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งเป็นการนาอาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนกับนิสิตของ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาในนามตั ว แทนประเทศไทย มาร่ว มเป็น วิทยากร เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒธรรมตามกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ ๑ เสวนาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวัฒนธรรม : ในหัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ เพื่อนใหม่ใน
อาเซียน : ผ่านมิติมุมมองว่าด้วยวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี ” อบรมภาษาและวัฒนธรรมให้กับนิสิต
ชั้นปีที่ ๑ รายวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา 2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สืบเนื่องโครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๑๐) และตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์และกลุ่มปริมณฑลที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิ ทยาลัยในต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยทีมวิทยากร
จากเจ้าของภาษา
กิจกรรมที่ ๒ กีฬาอาเซียนสัมพันธ์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยผ่าน
กิจกรรมกีฬาอาเซียนสัมพันธ์ เช่น ชักเย่อ กินวิบาก วิ่งกระสอบ ชมศิลปะการต่อสู้มวยไทย และชมการแสดง
โขนแอโรบิค
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวัฒนธรรมไทย : เรียนรู้วิถีไทยผ่านฐานกิจกรรมอันได้แก่ การนวดแผนไทย การ
ทาอาหารไทย งานประดิษฐ์ใบตอง นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มวยไทย และภาษาไทย
กิ จ กรรมที่ ๔ การทั ศนศึ กษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร : แหล่ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมในเขต
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) และชมการแสดงชุด “อาเซียนสัมพันธ์ วัฒนธรรมนานาชาติ ” และการสาธิตการปรุงอาหาร
อาเซียน

๒๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้แก่นิสิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์และกลุ่มปริมณฑล
๒) เพื่อสร้างความพร้อม ความเข้าใจและเจตคติที่ดี ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับ
นิสิตนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
๓) เพื่อเผยแพร่และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อ
การอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน
๔) เพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่ ว มมือ และความช่ว ยเหลื อซึ่งกันและกันในด้านการศึกษาและ
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
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๒๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “ค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ”
ระหว่ำงวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๙
- พิธีเปิดโครงกำร ณ ชั้น ๙ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

- กิจกรรมเสวนำเพื่อส่งเสริมวิชำกำรและวัฒนธรรม ณ ห้อง ๑๔๑ ชั้น ๔ อำคำร ๑
“รู้จัก...เข้ำใจ...เพื่อนใหม่ในอำเซียน: ผ่ำนมิติมุมมองว่ำด้วยวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี”

๒๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- อบรมภำษำไทยเบื้องต้นและ อบรมภำษำอังกฤษ

- “กีฬำอำเซียนสัมพันธ์ 2nd BSRU – ASEAN Youth Games 2016”

๒๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

- ศึกษำวัฒนธรรมไทยผ่ำนฐำนกิจกรรม
ฐำนที่ ๑ :

ขนมไทย

ฐำนที่ ๒ :

งำนดอกไม้มำลัย

ฐำนที่ ๓ :

ประสำนเสียง....เรียงเพลงไทย

๒๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ฐำนที่ ๔ :

ดนตรีไทย

ฐำนที่ ๕:

นำฏศิลป์ไทย

ฐำนที่ ๖:

แพทย์แผนไทย

๒๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- เข้ำพบและรับโอวำท จำกคุณอำภรณ์ แก่นวงศ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

- เข้ำพบและฟังกำรบรรยำยพิเศษจำก คุณจักรกฤษ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอำเซียน กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและทัศนศึกษำ – เข้ำชมมิวเซียมสยำม

- กิจกรรมเดินเพื่อสุขภำพเทิดเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)

- ชมศิลปวัฒนธรรมไทยและรับประทำนอำหำรเย็น ณ สยำมนิรมิต

- ทัศนศึกษำ วิถีชีวิตตลำดน้ำบำงน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปรำกำร

๓๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- ทัศนศึกษำ ณ พิพิธภัณฑ์เรือรำชพิธี

- สำธิตกำรปรุงอำหำรอำเซียน: ปลูกรัก(ษ์).....ปรุงรสอำเซียน: เมนูง่ำยในใจคุณ “เพื่อส่งเสริม
ควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมกำรกินของประเทศอำเซียน”

๓๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- ร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนำค) ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์

- พิธีปิดโครงกำรและชมกำรแสดง “อำเซียนสัมพันธ์...วัฒนธรรมนำนำชำติ”

๓๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษำต่ำงชำติ
ครั้งที่ ๑ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยระหว่ำงนักศึกษำจำก University Utara Malaysia (UUM)
และนิสิตนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (BSRU)
ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
หลักกำรและเหตุผล
สานั กวิเทศสั มพัน ธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่ว ยงานที่มุ่งส่ งเสริมความรู้ด้านภาษาและ
วัฒ นธรรมโดยเน้ น เรื่องของการสื่ อสารและความเป็นเลิ ศในด้านการประสานความร่ว มมือในแขนงต่างๆ
ในลักษณะการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรและสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ
ภารกิจที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนให้นิสิตนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก เกิดความพร้อม
ในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ นานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน
การส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาและวั ฒ นธรรมนานาชาติ เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น ให้ มี
ประสิทธิภาพ นามาซึ่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเกิดสันติสุขระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
และในระดับนานาชาติ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้ดาเนินการจัด โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ด้ำนวิชำกำรเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษำต่ำงชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการนาอาจารย์
และนิสิตจากนานาชาติและประเทศในกลุ่มอาเซียน กับนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในนามตัวแทนประเทศไทย มาร่วมกันจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ ๑: แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยระหว่างนักศึกษาจากUniversity Utara
Malaysia (UUM) และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ผ่านฐานกิจกรรม
ต่างๆ
ในวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒) เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน
๓) เพื่อสร้ างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่ความ
ร่วมมือด้านอื่นๆ ในระดับนานาชาติและในอาเซียนต่อไป
๔) เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ บุคลากร นิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสถานที่ภายนอก
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษำต่ำงชำติ
ครั้งที่ ๑ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยระหว่ำงนักศึกษำจำก University Utara Malaysia (UUM)
และนิสิตนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (BSRU)
ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
- พิธีเปิดโครงกำร ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

๓๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- ภาพค่ายกิจกรรมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

๓๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
และการเปิด โลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนวิชาการศึกษาทั่วไปได้มีโอกาส
เข้าร่วมโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศ
เพื่อนบ้าน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าว โดย
ในปีนี้จะจัดส่งนิสิตไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรวม ๑๐ แห่ง ในประเทศเพื่อนบ้านดังต่อไปนี้
๑. มหาวิทยาลัยบูรไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam-UBD) เมืองบันดาเสรีเบกาวัน
บรูไนดารุสซาลาม
๒. มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University-PPIU) เมือง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
๗. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๘. วิทยาลัยลิปา ซิตี้ (Lipa City Colleges, Batangas-LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๐. นันทยาโพลีเทคนิค Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกั บ นิ สิ ต ประเทศเพื่อนบ้ าน “เตรี ยมความพร้อมก่ อนเดินทางไปเรียนร่ว มในประเทศเพื่อ นบ้า น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการไปใช้ชีวิตในประเทศเพื่อนบ้าน

๓๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล /กฏระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศให้แก่ นิสิต
และอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเบื้องต้นให้แก่นิสิตและ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
วันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๓๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
- เตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้ำนสำหรับอำจำรย์ผู้ควบคุม

๓๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- เตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้ำนสำหรับนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ

๓๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๔-๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙

ณ มหำวิทยำลัยในประเทศเพื่อนบ้ำน
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
และการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเรียนรายวิช าศึกษาทั่วไปได้มี
โอกาสเข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวในมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้านได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยบูรไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam - UBD) เมืองบันดาเสรีเบกาวัน
บรูไนดารุสซาลาม
๒. มหาวิทยาลัย นานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University–PPIU)
เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
๗. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๘. วิทยาลัยลิปา ซิตี้ (Lipa City Colleges, Batangas-LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities-USSH)
เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๐. นันทยาโพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic -NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน
๓. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่าแก่นิสิต
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
วันที่ ๑๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๑. มหำวิทยำลัยบูรไนดำรุสซำลำม (Universiti Brunei Darussalam - UBD) เมืองบันดำเสรีเบกำวัน
เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม

๔๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๒. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ

๔๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๓. มหำวิทยำลัยชนชำติกวำงสี (Guangxi University for Nationalities) สำธำรณรัฐประชำชนจีน

๔๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๔. มหำวิทยำลัยมหำสรัสวตี เด็นปำซำร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บำหลี
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

๔๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๕. มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

๔๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๖. มหำวิทยำลัย อุตะระมำเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมำเลเซีย

๔๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๗. มหำวิทยำลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติพม่ำ (National University of Arts and Culture NUAC) เมืองย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

๔๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๘. Lipa City Colleges, Batangas สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์

๔๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๙. มหำวิทยำลัยสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ (University of Social Sciences and HumanitiesUSSH) เมืองฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

๔๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ำน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๙
๑๐. Nanyang Polytechnic (NYP) สำธำรณรัฐสิงคโปร์

๕๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษและกำรทดสอบทักษะทำงภำษำอังกฤษสำหรับ
ผู้บริหำรคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”
กิจกรรมที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙
หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อสาร การศึกษา การค้นคว้าหาความรู้สาหรับ
ผู้บ ริห ารและคณาจารย์ บุ คลากรสายสนั บ สนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงควร
ได้รับโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่
การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิ่งในการ
เป็นเครื่องมือสาหรับการสื่ อสารที่จ ะช่วยให้ บุคลากร ในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐให้สามารถติดต่อสื่อสาร
แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรองและสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่การเตรียมความ
พร้ อ มของประชาชนโดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โดยเฉพาะความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ดาเนินงานและติดตามผลตามแผนเครือข่ายอาเซียน/นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จึ ง ได้ จั ด โครงการ“การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษและการทดสอบทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรั บ คณาจารย์และบุ คลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี งบประมาณ
๒๕๕๙” เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร มีความรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนาไปบูรณาการ
ปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ : อบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและภายในจานวน
๓๐ ชั่วโมง (เริ่มวันที่ ๙ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙) คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๒๑๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ : ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณาจารย์และบุคลากร
รวมทั้งสิ้น ๒๑๐ คน
กิจกรรมที่ ๓ : เข้าทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน

๕๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป
๓. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะทางภาษาที่พร้อมสื่อสารและพัฒนา
ในการทางานและเพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๔. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
สถำนที่
กิจกรรมที่ ๑ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑, ห้อง ๑๑๓๒, ห้อง ๑๑๔๔, ห้อง ๑๐๔๔,ห้อง ๑๐๔๑,
ห้อง ๑๐๔๓, ห้อง ๑๐๑๑
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายภาษาอังกฤษ สถานที่ภายนอก
กิจกรรมที่ ๓ ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC) Educational Testing
Service ETS อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น ๑๙ ห้อง ๑๙๐๗ ถนนอโศกมนตรี
ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๕๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษและกำรทดสอบทักษะทำงภำษำอังกฤษสำหรับ
ผู้บริหำรคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”
กิจกรรมที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๙-๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
- ภำพกิจกรรมที่ ๑ : อบรมทักษะภำษำอังกฤษ โดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกและภำยใน
(จำนวน ๓๐ ชั่วโมง) พิธีเปิดโครงกำร ณ ชั้น ๙ อำคำร ๑๑

๕๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- ภำพบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน

๕๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

โครงกำร “กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษและกำรทดสอบทักษะทำงภำษำอังกฤษสำหรับ
ผู้บริหำรคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”
กิจกรรมที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- ลงทะเบียน&พิธีเปิด

๕๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- ทัศนศึกษำเพลินวำนเพื่อเก็บข้อมูลทำกิจกรรมกลุ่ม

- กิจกรรมกลุ่ม

๕๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- “กีฬำสัมพันธ์....มันส์ยกทีม”

- เรื่องเธอ...เรื่องฉัน....เรื่องเรำ@ เพลินวำน

๕๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
- กิจกรรมฐำนเรียนรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ

๕๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและผู้ประสานงานความร่วมมือ
ทางวิชาการะหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และการสัมมนาทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงกำรจัดกำรต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
หลักกำรและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่ชัดเจนในการดาเนินงาน ส่งเสริมมหาวิทยาลัย
สู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ ในกลยุทธ์
ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่งตรงกับ
กลยุทธ์หน่วยงานที่ ๑ ของวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ซึ่งมีมาตรการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านภาษา วัฒ นธรรมหรือวิช าการกับหน่ว ยงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลี่ ยนทาง
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาและยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมีการพัฒนา
ความร่วมมือกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสาคัญ
ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ ภาพในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิต นักศึกษาได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองและนาพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป
จากความสาคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันทางด้าน
วิ ช าการ โดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย และในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค ณะผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้
ประสานงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
และเข้าปรึกษาหารือด้านวิชาการกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากเหตุผลดังกล่าว
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการ “จัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหาร
ผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘” เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและแสดง
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆต่อไปในอนาคต

๕๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๓. เพื่อจัดการต้อนรับ และจัดเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
โครงกำรจัดกำรต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ต้อนรับคณะผู้บริหำรจำก Lipa City Colleges สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อำคำร ๑๑
วันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๕๘

ต้อนรับคณะผู้บริหำรจำก Dong-Ah Institute of Media and Arts
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำร ๑๐
วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๑๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๖๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ต้อนรับบุคลำกรจำก Phnom Penh International (PPIU) รำชอำณำจักรกัมพูชำ
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๒๗ สิงหำคม ๒๕๕๙

๖๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

การศึกษาดูงาน/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมต่างๆ
ที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเข้าร่วม
กิจกรรม "บำยศรีสู่ขวัญ และ ต้อนรับนิสิตใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘"
ณ ห้องประชุม อำคำร ๑ ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘

งำนคืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัย “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ” ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม อำคำร ๑ ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๘

งำนเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี มหำวิทยำลัยสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
(VNU University of Social Sciences and Humanities: USSH)
ณ เมืองฮำนอย ประเทศเวียดนำม
ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๘ ตุลำคม ๒๕๕๘

๖๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร(MOU)และร่วมหำรือกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยครุศำสตร์เทียนจิน
ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ระหว่ำงวันที่ ๔-๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘

พิธีรับสนองพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อำคำร ๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘

ตักบำตรบอกรักพ่อ Making Merit for Dad
ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๘

๖๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
พิธี "ถวำยสัตย์ปฏิญำณ เพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน"
ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๘

The 10th Confucius Institute Conference
ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
วันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๕๘

โครงกำรศึกษำดูงำนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) ณ สำธำรณรัฐเกำหลี
ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๘

๖๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ เนื่องในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๘

งำนวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ วงเวียนใหญ่
วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๘

งำนทำบุญประจำปี อำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ (อำคำร ๑๐)
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อำคำร ๑๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๙

๖๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ประชุมกับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย Phnom Penh international university (PPIU)
ณ รำชอำณำจักรกัมพูชำ
วันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๕๙

งำนเดินเพื่อสุขภำพ ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙

โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษสำหรับผู้บริหำร หลักสูตรภำษำอังกฤษสำหรับบริหำรงำน
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ – ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๙

๖๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
พิธีเปิดงำนปีวอกทอง มงคลยิ่ง ลำภพูนทวี
ณ ถนนเยำวรำช
วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙

งำนวันตรุษจีน ๒๕๕๙
ณ อำคำร ๑ ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙

โครงกำรประชุมเชิงวิชำกำร เรื่อง กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อำคำร ๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙

๖๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
โครงกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งพม่ำ (NUAC)
ณ เมืองย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ระหว่ำงวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๙

งำนแสดงดนตรี Bloco Malagasy จำกประเทศมำดำกัสกำร์
ณ อำคำร ๒๙ ชั้น ๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๙

โครงกำรอบรมเรื่อง “รู้เท่ำทันกฎหมำย ห่ำงไกลควำมรับผิด” รุ่นที่ ๒
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๙

๖๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรทบทวนแผนกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันฯ"

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรทบทวนแผนกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน"

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๕๙

งำนสงกรำนต์บ้ำนสมเด็จฯ ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๕๙

๗๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
กำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ Edith Cowan University: ECU และ Phoenix Academy
ณ ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่ำงวันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๙

โครงกำประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรทบทวนตัวบ่งชี้เพื่อกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ประจำปี ๒๕๕๘ ของหน่วยงำนสนับสนุนระดับสำนักงำน สถำบัน / บัณฑิตวิทยำลัย
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหินบีช รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๙

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำรงำนสำรบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อำคำร ๑๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙

๗๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
งำนรวมใจถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เนื่องในวโรกำสมหำมงคล "เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติเป็นปีที่ ๗๐"
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อำคำร ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙

โครงกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร "กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นเลิศ"
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อำคำร ๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
ณ โรงแรมพินนำเคิล แกรนด์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๙

๗๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
พิธีเปิดนิทรรศกำรโครงกำรพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปี ๒๐๑๖
"VISCOMM EX– XVI" [VISUAL COMMUNICATION DESIGN EXHIBITION XVI]
ณ ห้องแสดงนิทรรศกำร อำคำร ๑๐ ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๙

โครงการ "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ"
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร เรื่อง "กำรบริหำรงำนสำรบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำรสร้ำงจิตบริกำร"

ณ เบลล์ วิลล่ำ รีสอร์ท เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙

๗๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
กำรแสดงละครประยุกต์ เรื่อง “ซินเดอเรลล่ำ” ภำคพิเศษ
โดยคณะเยำวชนไทย-อเมริกัน ในโครงกำรมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ ๖
ณ โรงละครแห่งชำติ
วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๙

โครงกำรอบรม "กำรเขียนรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมืออำชีพ"
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อำคำร ๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๙

โครงกำรศึกษำดูงำนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปะและวัฒนธรรม
แห่งชำติพม่ำ (National University of Arts and Culture -NUAC)
ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ระหว่ำงวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๙

๗๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
งำนเสวนำภำยใต้หัวข้อ "ประชำคมอำเซียน : หลำกหลำยแต่หลอมรวม"
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
วันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๙

งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ณ หอประชุมอำคำรใหม่ สวนอัมพร
วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๕๙

งำนพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หอประชุม อำคำร ๑ ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๙

๗๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
กำรประชุมผู้บริหำรสถำบันขงจื่อแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ณ สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๙

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลำกร"
ณ ห้องประชุมระบิลบัวแก้ว ๒ อำคำร ๒๔ ชั้น ๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๙

โครงกำรประชุมเชิงสัมมนำปฏิบัติกำรเรื่อง "กำรติดตำมแผนกำรประเมินและกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน สู่กำรจัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐"
ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จ.ระยอง
ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๓ กันยำยน ๒๕๕๙

๗๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
งำนเกษียณอำยุรำชกำร "มุทิตำ กษิณำ"
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำร ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๙

งำนพิธีถวำยปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
ณ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
วันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๙

งำน มบส.รับน้องสร้ำงสรรค์ "กิจกรรม บำยศรีสู่ขวัญ และ ต้อนรับนิสิตใหม่ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำร ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๕๙

๗๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

กำรตรวจติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
และกำรประกันคุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๕๘

๗๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและตรวจติดตาม
การดาเนินงานของสานัก วิเ ทศสัมพัน ธ์และเครือ ข่า ยอาเซียน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบ
ประเด็นคาถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้
กำรดำเนินงำนของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดโครงการกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
นิสิ ตนั กศึกษา เพื่อให้เป็น คนเก่ง คนดี มีความสุ ขและสุ ขภาพแข็งแรง กิจกรรมที่ 3 ส่ งเสริมพัฒ นานิสิ ต/
นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา และการสื่อสารเพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียนและนานาชาติ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้านผ่านการเรียน
ร่วมภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบ้าน
2) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3) โครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา 2557
4) โครงการ Research Colloquium and Signing of Memorandum of Understanding Mahasaraswati Denpasar
University (UNMAS) and Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU)
5) โครงการ The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557
ปัญหำ / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) ช่วงระยะเวลาจัดโครงการเรียนร่วมที่มหาวิทยาลัยกาหนดบางครั้งไม่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยประเทศ
เพื่อนบ้าน ทาให้ต้องมีการยกเลิกหรือมีการเลื่อนกาหนดไป
3) มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง ต้องการทาโครงการนานิสิตจากประเทศเพื่อนบ้านมาเรียน
ร่วมภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยาแต่มหาวิทยาลัยยังดาเนินการในส่วนนี้
ไม่ไ ด้ เนื่ องจากยั งไม่มี ห ลั ก สู ต รการจั ด การเรีย นการสอนเป็ นภาษาอั งกฤษอย่า งเต็ม หลั กสู ตร ซึ่ งขณะนี้
มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการอยู่
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ
1) สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่มหาวิทยาลัย หากผู้อานวยการ
ส านั กมี ห น้ าที่ใ นการสอนควบคู่ การบริ ห ารไปด้ว ย อาจท าให้ การขั บเคลื่ อ นส านั กไม่ คล่ องตัว และไม่ เต็ ม
ประสิทธิภาพ
2) ควรมีหัวหน้าสานักงานเป็นหลักในการช่วยบริหารจัดการงานภายในสานักงาน
3) การดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้านไม่ควรให้เสียเปรียบดุลการค้าทางด้านวัฒนธรรม
4) ควรปลู ก ฝั งให้ นิ สิ ตนั ก ศึกษาเก็บ เกี่ยวประสบการณ์ที่ ดีจากการไปเรียนร่ว มแลกเปลี่ ยนภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นเกราะป้องกันในการดาเนินชีวิต
5) ควรมีเจ้าของภาษาช่วยสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

๗๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้รับกำรตรวจประกันคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมประสำนงำนภำษำเพื่อนบ้ำน ชั้น ๓ อำคำร ๑๐
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๘๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๘
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ) สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อ ข่ า ยอาเซี ย นได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๘
จากคณะกรรมการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ดาเนินงานตามตัวบ่งชี่การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสานักในฐานะหน่วยงานสนับสนุน มีจานวน ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
ตำรำงที่ ๙ ผลกำรประเมินรำยตัวบงชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพทุกตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย
ตัวบ่งชี้คุณภำพ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง
= บรรลุ
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
๗ ข้อ
๖ ข้อ

สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
๖ ข้อ
๕ ข้อ
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ ๑-๒ (จานวน ๓ ตัวบ่งชี)้
ระดับดี

คะแนน
ประเมิน

๕
๔
๔.๓๓

ตำรำงที่ ๑๐ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินของหน่วยงำนสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

องค์ประกอบที่

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ ๒ การดาเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน

รวม
ผลกำรประเมิน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
๐.๐๐-๑.๕๐ การดาเนินงานปรับปรุง
เร่งด่วน
๑.๕๑-๒.๕๐ การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุง
๒.๕๑-๓.๕๐ การดาเนินงานระดับพอใช้
๓.๕๑-๔.๕๐ การดาเนินงานระดับดี
๔.๕๑-๕.๐๐ การดาเนินงานระดับดีมาก

๑

๔

-

๔

ดี

๒

-

-

๔.๕

ดี

๓

๔

-

๕
และ
๔
๔.๕

๔.๓๓

ดี

ดี

-

ดี

ดี

ดี

จากตารางสรุ ป ผลการประเมิน ตนเองของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะเห็ นว่ า
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน ระดับดี

๘๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๘

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

อธิการบดี
รองอธิการบดี

บรรณำธิกำรอำนวยกำร
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรตั นศักดิ์

ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรตั นศักดิ์

ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

บรรณำธิกำร

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

รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวศุภัทรษร
นายเกตุสกล

พรนคร
ศีลเตชะ

๘๒

