สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ มีภำรกิจหลักในกำร
ส่งเสริ มและสนั บ สนุ นกำรเรีย นกำรสอนด้ำนภำษำและวัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องของกำรสื่ อสำร อันได้ แก่
ภำษำอังกฤษ และ ภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับ สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น สำมำรถใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรโดยเฉพำะภำษำอังกฤษและ
ภำษำเพื่อนบ้ำน ตำมบริบทของสังคมในกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน นอกจำกนี้ยังทำหน้ำที่พัฒนำทักษะใน
กำรใช้ภำษำ ให้กับบุคลำกร และผู้สนใจภำยนอกทั่วไป ทั้งยังมีหน้ำที่ในกำรติดต่อประสำนงำน สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร ตลอดจนส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนำนำ
ประเทศทั่วโลก
กิจกรรมหลักในรอบปีที่ผ่ ำนมำของสำนักวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน นอกจำกกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกประเทศแล้ ว ยังมีกิจกรรมในโครงกำรส่ง นักศึกษำไป
เรียนร่วม “ภำษำและวัฒนธรรม”ในต่ำงประเทศ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๑ แล้ว ซึ่งมีนักศึกษำให้ควำมสนใจ
สมั ค รเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเพิ่ มมำกขึ้ น ทุ ก ปี โดยเฉพำะในปี นี้ ไ ด้ ข ยำยขอบเขตไปประเทศออสเตรเลี ย และ
สำธำรณรั ฐเกำหลีอีกด้วย โครงกำรต้อนรับ แขกผู้มำเยือนจำกต่ำงประเทศในวำระต่ำงๆของมหำวิทยำลั ย
โครงกำรพัฒ นำทักษะทำงภำษำอั งกฤษเพื่อยกระดับภำษำอังกฤษ CEFR ให้ กับ นักศึกษำทุกชั้นปี ของ
มหำวิทยำลัย และในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ สำนักฯยังได้รับงบประมำณแผ่ นดิน ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
ค่ำยเยำวชนอำเซีย นผสำนควำมร่ ว มมือด้ำนภำษำและวัฒ นธรรมกับมหำวิทยำลั ย ทั้งในและต่ำงประเทศ
โครงกำรพัฒ นำทักษะภำษำอั งกฤษส ำหรั บเยำวชน โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษและกำรทดสอบทักษะ
ภำษำอังกฤษสำหรับผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิ ทยำลัย และโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้
ภำษำอำเซียนเพื่อกำรสื่อสำร (สำหรับบุคคลภำยนอก) ทั้งนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ
โรงพยำบำลสมุ ทรสำคร สถำนี ตำรวจเมื อ งสมุ ทรสำคร ส ำนั ก งำนตรวจคนเข้ ำเมื อ งจัง หวั ด สมุท รสำคร
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัดมหำชน โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ และ
กรมยุทธศึกษำทหำรบก เป็นต้น
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ลินดำ เกณฑ์มำ
อธิกำรบดี ที่ให้กำรสนับสนุนและเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรผลักดันมหำวิทยำลัยให้พัฒนำองค์ควำมรู้สู่ระดับ
สำกล และขอขอบคุณคณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตนักศึกษำ ที่ให้กำรสนับสนุนงำนต่ำงๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียนเป็นอย่ำงดีมำตลอด ซึ่งเป็นกำลังใจและแรงผลักดั นให้บุคลำกรของสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำงำนของสำนักฯ ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นสืบไป

(อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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หน้า
ข้อมูลทั่วไปของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- ประวัติสานัก
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- โครงสร้างการจัดองค์กรของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- คณะกรรมการประจาสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
นโยบายสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผลการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
การศึกษาดูงาน/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมต่างๆที่สานักเข้าร่วม
ผลการดาเนินงานของศูนย์ภาษา
การประกันคุณภาพภายใน
- การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
- การประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะผู้จัดทา

๑

๑
๑
๑
๒
๒
๗
๑๐
๑๓
๒๑
๒๗
๓๒
๓๙
๔๖
๕๓
๗๔
๘๔
๘๙
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๗
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หน้า
แผนภาพที่ ๑
แผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๓
แผนภาพที่ ๔
แผนภาพที่ ๕
แผนภาพที่ ๖
แผนภาพที่ ๗
แผนภาพที่ ๘

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
บุคลากรของของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
งบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน)
งบประมาณเงินรายได้เงินบารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
งบประมาณแผ่นดิน (งบรายจ่ายอื่นๆ)
งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา (งบดาเนินงาน)
งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา (งบลงทุน)

๕
๖
๙
๑๓
๑๔
๑๘
๑๙
๒๐

หน้า
ตารางที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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
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ประวัติสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา”และ“ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์” ซึ่งแยกออกจากกันโดย“ศูนย์ภาษา”ทาหน้าที่ในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษาให้กับนิสิต
นักศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาไว้บริการและมีการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลที่มีความสนใจ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ“ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์”มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานให้กับ คณาจารย์
บุคลากร นิสิตและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ระหว่างสถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
“สานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา”โดยการรวมชื่อ ๒ หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษากับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ให้
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อทาหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาช่ ว ยเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษภาษาเพื่ อ นบ้ า นและภาษาอื่ น ๆซึ่ ง เป็ น นโยบายส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัยให้กับนิสิตนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก ทั้งยังส่งเสริม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ และงานบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ค ปั จ จุ บั น
ที่ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจาเป็นใน การดารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆ
ทั้ง ด้ านการแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการการพั ฒ นาบุ คลากรพั ฒ นานิสิ ต นัก ศึ กษาตลอดจนส่ ง เสริ ม แลกเปลี่ ย น
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรปยุโรป และด้วย
ภาระหน้าที่ประกอบกับการที่นโยบายของรัฐบาลที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์
หนูชูชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อ
รองรับนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา เป็น สานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

ปรัชญำ
รอบรู้เรื่องภาษา นาพาสู่สากล ขยายผลความร่วมมือ สร้างความเชื่อถือด้านบริการ

วิสัยทัศน์
ส านั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นภาษาและ
วัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องของการสื่อสาร และเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่ างๆในลักษณะ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรและสถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เป็น
รูปธรรม เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
ส านั กวิเทศสั มพัน ธ์ และเครือ ข่ายอาเซียน มีพั นธกิจในการบริห ารงานวิช าการด้านภาษาและ
วัฒนธรรมและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อสร้ างความร่ ว มมื อกั บสถาบั นการศึ กษา องค์ กรและหน่ว ยงานทั้ งภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศในด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ฝึ ก อบรม การแลกเปลี่ ย นข้ า ราชการ คณาจารย์ บุ ค ลากร พนั ก งาน
มหาวิทยาลั ย นิสิตและนักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ การแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรม การจัดตั้ง และดาเนินการศูนย์ทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๒. เพื่อให้บริการด้านพิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานสาหรับชาวต่างประเทศ
๓. เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
นิสิตและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
๔. เพื่อให้ การบริ การฐานข้อมูล ด้านต่างประเทศในการสร้างความร่ว มมือและประมวลข้อมูล
สารสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๕. เพื่อติดตาม ประเมิน ผล โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรทุน และ
กิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ

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 นาเสนอข้อมูลและแนวทางเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายหรือแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย 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 ๒๕๕๙
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 ควบคุม
การใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง 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 และคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลทั่วไป
๒.๖ จัดทาแบบสอบถามและทาสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม
๒.๗ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้ง
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
๒.๘ ดูแล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน
๒.๙ ดาเนินการเขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้ แล้วทดสอบความ
ถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง
๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
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 วันของ
อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
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 ๒๕๕๙

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริกำรทำงวิชำกำร

งำนวิเทศสัมพันธ์

แผนภำพที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๕
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อธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

คณะกรรมกำรประจำ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

ผู้อำนวยกำร
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอเซียน

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

งำนบริหำรทั่วไป

- งานบริหารและธุรการได้แก่
งานสารบรรณ งานธุรการ
งานบุคคล งานประสานงาน
งานอาคารสถานที่
งานการเงินและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน ได้แก่
งานแผนงาน งานและ
โครงการ งานแผน
งบประมาณ งานแผนกรอบ
อัตรากาลัง งานพัฒนา
บุคลากร และงานประเมินผล
การดาเนินงาน

คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซ๊ยน

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

งำนบริหำรวิชำกำร

- งานปฏิบัติเชิงวิชาการและ
จัดเก็บข้อมูล
- งานบริการวิชาการทั่วไป
- งานบริการห้องปฏิบัติการ

งำนวิเทศสัมพันธ์

รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประสานงานความร่วมมือ
กับหน่วยงานใน
ต่างประเทศและบริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศ
- งานโครงการด้านกิจการ
ต่างประเทศ
- งานบริการข้อมูลและ
กิจการต่างประเทศ
- งานต้อนรับคณะผู้มาเยือน
จากต่างประเทศ

แผนภำพที่ ๒ โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒. อาจารย์ขวัญนภา
๓. ดร.นราวัลย์
๔. ร้อยตรีหญิงหงษ์ลดา
๕. นายกาธร
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๙. อาจารย์ธีราพร
๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์

โชติรัตนศักดิ์
วัจนรัตน์
สุรังค์สุริยกุล
กล้าหาญ
สิทธิโชติ
วณิชยนันต์
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
มีแก้วกุญชร
ปฏิเวธวิทูร
ชูรักษ์

คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
๑. อาจารย์สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๒. อาจารย์ขวัญนภา
วัจนรัตน์
๓. อาจารย์กนกกาญจน์
กาญจนรัตน์
๔. อาจารย์สุรศักดิ์
เชื้องาม
๕. อาจารย์จันทรัศมิ์
สิริวุฒินันท์
๖. อาจารย์ตุลยราศรี
ประเทพ
๗. อาจารย์ศักดา
เซะวิเศษ
๘. อาจารย์ชวลิต
จูเจี่ย
๙. อาจารย์ระพีพรรณ
ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์
๑๐.อาจารย์ธิติ
ทัศนกุลวงศ์
๑๑. MS.ANA
CAMALIGAN
๑๒. อาจารย์ธีราพร
ปฏิเวธวิทูร

๗

ประธาน
รองประธาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
นายฉัตรชัย
นางสาวศุภัทรษร
นางกาญจนา
นายเกตุสกล
นางสาวชลันดา

โชติรัตนศักดิ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
รังษี
พรนคร
พุทธสงกรานต์
ศีลเตชะ
ฉายบ้านใหม่

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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 ๒๕๕๙

จำนวนบุคลำกร
บุคลากรของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในรูปแบบคณะกรรมการการดาเนินงาน
ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร จานวน ๘ คน

อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

อำจำรย์ธีรำพร ปฏิเวธวิทูร
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

นำงกำญจนำ พุทธสงกรำนต์
นักวิเทศสัมพันธ์

นำงสำวศุภัทรษร พรนคร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

นำงสำวชลันดำ ฉำยบ้ำนใหม่
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

นำยฉัตรชัย รังษี
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

แผนภำพที่ ๓ บุคลำกรประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน

๙

นำยเกตุสกล ศีลเตชะ
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

๑. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วม
มำตรกำร
(๑) จัดให้มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน
(๒) จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและจัดทาการประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษา
(๓) จัดให้มีวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. นโยบำยกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนทักษะทำงภำษำ งำนธุรกำรและด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ส่งเสริ มและพัฒ นาบุคลากรให้ มีศักยภาพด้านทักษะทางภาษา งานธุรการและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
มำตรกำร
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาษา
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
บุคลิกภาพและการทางานเป็นทีม
(๓) จัดส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. นโยบำยกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรองค์กร
จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยตลอดจนความต้องการของหน่วยงาน และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มำตรกำร
(๑) จั ดให้ มีกิจ กรรมการจัดหาและพัฒ นาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริห ารองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดให้มีคณะกรรมการการจัดหาและพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

๔. นโยบำยกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงภำษำ
พัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำร
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
(๒) จัดให้มีการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการทางภาษา
(๓) จั ดให้ มีก ารติดตามผลและการประเมิ นผลการเข้าใช้บริการห้ องปฏิบัติการทางภาษาเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอน

๕. นโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมด้ำนภำษำและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำองค์กรและท้องถิ่น
ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน แก่นิสิต
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ร่วมถึงองค์กรและชุมชนที่มีความสนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านนั้นๆ
มำตรกำร
(๑) จั ด ให้ มีก ารอบรมภาษา (อัง กฤษ ลาว จีน พม่า เขมร เวี ยดนาม และเปอร์เ ซีย ) แก่ นิสิ 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. นโยบำยกำรปรับรูปแบบกำรทำงำนให้มีลักษณะเชิงบูรณำกำรเกิดกำรแสวงหำควำม
ร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
พัฒ นาระบบการบริ ห ารงานแบบบูรณาการภายในหน่ว ยงานให้เอื้อต่อการทางานร่ว มกันเป็น
เครือข่าย พร้อมส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
มำตรกำร
(๑) จัดระบบการบริหารจัดการให้มีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายและแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(๒) จัดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ อส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
(๓) ทบทวนบทบาทภารกิจของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการประชุมวางแผน ติดตามผลการดาเนินงานเป็น
ประจา เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสานักมีความคล่องตัว และรู้ถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่าย รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการดาเนินงานประจาสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ตำรำงที่ ๑ 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 ๒ รำยละเอียดงบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณแผ่นดิน
จำนวน
งบประมำณ
(บำท)

ลำดับที่

โครงกำร

๑.
๒.

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

๓.
๔.
๕.

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

งบประมำณแผ่นดิน (งบอุดหนุน)
๓๔๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการอาเซียนสัญจร

๓๘๐,๐๐๐
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
สาหรับบุคคลภายนอก

๓๘๖,๐๖๐
๒,๓๕๘,๙๔๐

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือ
ด้ านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้ างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้ าน “เตรี ยมความพร้ อมก่อน
เดินทางไปเรี ยนร่วมในประเทศเพื่อนบ้ าน”

แผนภำพที่ ๔ งบประมำณแผ่นดิน (งบอุดหนุน)
๑๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ตำรำงที่ ๓ 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

งบประมาณเงินรายได้ เงินบารุ งการศึกษา (งบดาเนินงาน)
๕๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน
๑๖๐,๐๐๐

ค่าใช้ สอย
วัสดุ

แผนภำพที่ ๕ งบประมำณเงินรำยได้เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)

๑๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ตำรำงที่ ๔ รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)
งบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ ๑๗๐,๐๐๐ บำท (งบลงทุน)
ลำดับที่
๑.
๒.

หมวดรำยจ่ำย

จำนวนงบประมำณ (บำท)
๑๗๐,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

๑๗๐,๐๐๐

รวม

งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

๑๗๐,๐๐๐

แผนภำพที่ ๖ งบประมำณเงินรำยได้เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)

๑๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ตำรำงที่ ๕ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
แหล่งงบประมำณ
งบประมาณแผ่นดิน
(บริการวิชาการ)
งบประมาณแผ่นดิน
สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
(ศูนย์ภาษา)
งบบารุงการศึกษา

งบบุคลำกร งบดำเนินงำน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรำยจ่ำยอื่น

รวม

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐
๑๒,๘๑๐,๗๐๐

-

-

-

-

-

-

-

๑๒,๘๑๐,๗๐๐

-

๓๗๑,๐๐๐

๑๕๑,๕๐๐

-

-

๕๒๒,๕๐๐
รวม ๑๓,๗๓๓,๒๐๐

ตำรำงที่ ๖ รำยละเอียดงบประมำณแผ่นดิน
ที่

โครงกำร

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
(ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
๒.
(English Mate)
๓. โครงการพัฒนาคูม่ ือทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
๔. โครงการสนับสนุนเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๕. กิจกรรมที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการทางานและการสนทนาระดับ
นานาชาติ
๖.
กิจกรรมที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษา (English Camp)
สาหรับนิสิต นักศึกษา
๗. กิจกรรมที่ ๑ ค่ายพื้นฐาน
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายเข้มข้น (ในมหาวิทยาลัย)
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายเข้มข้น (ต่างจังหวัด)
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา
๙. ระดับประถมศึกษา ป.๔-๕
ระดับประถมศึกษา ป.๖
โครงการสนั บ สนุ น คณะส าหรั บ เตรี ย มความพร้ อ มการทดสอบวั ด
๑๐.
ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) สาหรับนิสิต นักศึกษา

๑.

๑๖

จำนวน
งบประมำณ(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์ภาษา

๒๕๐,๐๐๐ บาท

สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์ภาษา

๗๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์ภาษา

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์ภาษา

๔๐๐,๐๐๐ บาท

สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

๖๕๐,๐๐๐ บาท

สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คณะ

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ที่
๑๑
๑๒

๑๓

๑๔
๑๕
๑๖

จำนวน
งบประมำณ(บำท)

โครงกำร

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและ
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไป ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน”
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษส าหรั บ อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- กลุ่มที่ ๑ อบรมภาษาอังกฤษ ๓๐ ชม. (พุธ-ศุกร์) อาจารย์และ
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
บุคลากร มรภ.บ้านสมเด็จฯ
- กลุ่มที่ ๒ อบรมภาษาอังกฤษ (CEFR) ๓๐ ชม. (พุธ-ศุกร์) อาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษ มรภ.บ้านสมเด็จฯ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษ
๔๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรับการบริหารงาน
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่
๘๙๕,๓๕๐ บาท
๑) ปีการศึกษา๒๕๖๐
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่
๗๔๕,๓๕๐ บาท
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๗

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ผศ.ดร.ณุศณี
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

งบประมำณแผ่นดิน (งบรำยจ่ำยอื่นๆ)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
(ออนไลน์) ปี การศึกษา ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
(English Mate)
โครงการพัฒนาคูม่ ือทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ

๒๐๐,๐๐๐

โครงการสนับสนุนเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์

๘๙๕,๓๕๐

โครงการพัฒนาทักษะด้ านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๗๔๕,๓๕๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๑,๓๗๐,๐๐๐

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการทางานและการสนทนาระดับ
นานาชาติ

๒๐๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษา (English
๗๐๐,๐๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา

๑,๘๐๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

๒,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐

โครงการสนับสนุนคณะสาหรับเตรียมความพร้ อมการทดสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) สาหรับนิสิต นักศึกษา
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้ านภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้ าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้ าน “เตรียมความพร้ อมก่อนเดินทางไป
เรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้ าน”
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษ
สาหรับการบริหารงาน
โครงการเตรียมความพร้ อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่๑)
ปี การศึกษา๒๕๖๐
โครงการเตรียมความพร้ อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่๒)
ปี การศึกษา ๒๕๖๐

แผนภำพที่ ๖ งบประมำณแผ่นดิน (งบรำยจ่ำยอื่นๆ)

๑๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ตำรำงที่ ๗ รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)
งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ ๓๗๑,๐๐๐ บำท (งบดำเนินงำน)
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.

หมวดรำยจ่ำย

จำนวนงบประมำณ (บำท)
๓๖,๐๐๐
๑๙๖,๐๐๐
๑๓๙,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
วัสดุ

๓๗๑,๐๐๐

รวม

งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)
๓๖,๐๐๐
๑๓๙,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
๑๙๖,๐๐๐

แผนภำพที่ ๗ งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบดำเนินงำน)

๑๙

วัสดุ

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ตำรำงที่ ๘ รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)
งบประมำณเงินรำยได้ บำรุงกำรศึกษำ ๑๕๑,๕๐๐ บำท (งบลงทุน)
ลำดับที่
๑.
๒.

หมวดรำยจ่ำย

จำนวนงบประมำณ (บำท)
๑๕๑,๕๐๐

ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

๑๕๑,๕๐๐

รวม

งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (หมวดดำเนินงำน)

๑๕๑,๕๐๐

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนภำพที่ ๘ งบประมำณเงินรำยได้ เงินบำรุงกำรศึกษำ (งบลงทุน)

๒๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรกำรสร้ำงประโยชน์จำกควำมร่วมมือของกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๑๒,๑๙,๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ วันที่ ๑๙,๒๐,๒๖ และ ๒๗ พฤศจิกำยน และวันที่ ๓ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๙
หลักกำรและเหตุผล
กลุ่มประเทศภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) มีประชากรโดยรวมประมาณ
๖๐๐ ล้านคน (ปี ๒๕๕๔) และมีแรงงานรวมกันประมาณ ๓๐๓ ล้านคน ซึ่งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม
จะมีแรงงานมากที่สุด จากสถิติแรงงานจากประเทศอาเซียนที่เข้ามาทางานในไทยทั้งระดับล่างและระดับฝีมือโดย
ไม่ร วมแรงงานที่ยั งไม่ได้ขึ้น ทะเบี ย น ในอดีตที่ผ่ านมาจนถึงปัจจุบัน การเคลื่ อนย้ายแรงงานภายในภูมิภ าค
อาเซียนนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีกาลังแรงงานประมาณ
๔๐ ล้านคน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ทาอาชีพด้านการเกษตรและการประมง รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานอีกประมาณ ๑.๔ แสนอัตรา (สารวจ
จากการแจ้ ง ความต้ อ งการของนายจ้ า ง/ผู้ ป ระกอบการ)โดยแรงงานที่ ต้ อ งกา รมากที่ สุ ด คื อ แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมาคือ ภาคการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ภาค
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนและภาคที่พักแรมและบริการด้านอาหารตามลาดับ ส่วนใหญ่ยังเป็น
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา
จากความจาเป็นข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีนโยบายและแผนกลยุทธ์ใน
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้
จัด “โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของชุมชน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นภาษาอาเซี ย นแก่ สั ง คมและชุ ม ชนโดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กร
ภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและเขตปริมณฑล ซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานประกอบการที่
มี ค นไทยและคนต่ า งชาติ ท างานร่ ว มกั น ดั ง นั้ น พนั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค นไทยที่ อ ยู่ ใ นโรงงานหรื อ สถาน
ประกอบการภาคเอกชนนั้น จึงต้องมีศักยภาพด้านทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า, ภาษาเขมร ฯลฯ) ในระดับดี
เพื่อการสื่อสารกับพนักงานชาวต่างชาติให้มีความเข้าใจในการทางานที่ตรงกัน ทาให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า, ภาษาเขมร ฯลฯ) แก่ พนักงานหรือ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเอกชนและองค์ ก รภาครั ฐ และบุ ค คลทั่ ว ไป ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและเขตปริมณฑล
๒. เพื่อการสื่อสารด้านภาษาอาเซียนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที่คน
ไทยที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ
๓. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่พนักงานคนไทยและพนักงานต่างชาติในการทางานร่วมกัน
๒๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้
๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ
๒. ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำย
๖๐ คน
๖๐ คน
๑๒๐ คน

สถำนที่ดำเนินโครงกำร
๑. สถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร
และเขตปริมณฑล
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
กิจกรรมที่ ๑: โครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สาหรับพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ ณ ห้องประชุมพระนรราชจานง ชั้น ๗ ตึก
อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๑๒,๑๙,๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒: โครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สาหรับบุคคลทั่วไป
และผู้สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๑๙,๒๐,๒๖ และ ๒๗ พฤศจิกายน และวันที่ ๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๒๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน “โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่สังคมและชุมชน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กร
ภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและเขตปริมณฑล มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองกิจกรรม
จานวน ๑๔๙ คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑: โครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า)ผู้เข้า
อบรม ได้แก่ แพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตารวจจากสถานี
ตารวจเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้ าที่ตารวจจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งจัดอบรม ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๗๔ คน ในวันที่ ๑๒,๑๙ และ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (จานวน ๑๘
ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ ๒: โครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า/ภาษา
เขมร) ผู้ เข้าอบรม ได้แก่ พนักงานธนาคารไทยพาณิช ย์จากัดมหาชน ทหาร ข้าราชการ นิสิ ตนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๗๕ คน ในวันที่ ๑๙,๒๐,๒๖
และ ๒๗ พฤศจิกายน และวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จานวน ๓๐ ชั่วโมง)
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กระทรวงกลาโหม โรงเรียนนายร้อยพระจุ ลจอมเกล้าและกรมยุทธ
ศึกษาทหารบกได้แก่
พันตรีหญิง สุทธิวรรณ
ยิ้มสมบุญ
วิทยากรภาษาพม่า
เรืออากาศโท นพดล
พันธ์หลง
วิทยากรภาษาพม่า
ร้อยโทหญิง หงษ์ลดา
กล้าหาญ
วิทยากรภาษาเขมร
จ่าสิบเอก ปรีชา
ภูผ่านแก้ว
วิทยากรภาษาพม่า
จากผลการดาเนินงาน โครงการฯ ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดง
ศักยภาพของตนเองและให้ความร่วมมือกับวิทยากรและเพื่อนๆในการทากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมี
ความสุขเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างยิ่ง ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะการใช้ภาษาพม่าและภาษา
เขมรในการสื่อสาร ทั้งนี้ได้มีการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
การพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป
กิจกรรมที่ ๑: สรุประดับความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการฯ พบว่า“การสร้างประโยชน์จากความ
ร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระนรราชจานง ชั้น ๗ ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ ๑๒,๑๙,๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีความพึงพอใจด้านต่างๆ ในภาพรวมดังนี้ ด้านที่ ๑ ความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ด้านที่ ๒
ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ ด้านที่ ๓ ภาพรวม
๒๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ของโครงการ มีอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ และผู้เข้าร่วมโครงการยังให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ ดังนี้
๑. อยากเพิ่มเวลาในการอบรม
๒. ควรมีเอกสารการสื่อสารมากกว่านี้พร้อมภาพวีดิโอเคลื่อนไหวหรือเป็นแบบภาพนิ่งที่สื่อการ
เรียนการสอนจะทาให้เข้าใจได้มากขึ้นต่อไป
๓. อยากให้มีโครงการสอนในวันจันทร์ -วันศุกร์แต่ใช้ช่วงเวลาเย็น เวลา ๒-๓ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๒
วัน โดยใช้สถานที่ที่ใดที่หนึ่งตามความเหมาะสม
๔. อยากให้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่สมุทรสาครอีกอยากเข้าอบรมอีกครั้งโดยใช้เวลาในการอบรม
มากกว่านี้ เนื่องจากเห็นว่าภาษามีความสาคัญมากจึงจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
๕. อยากให้มาจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
๖. ผู้เข้าอบรมควรเข้าเรียนตรงเวลา
๗. อยากให้จัดอบรมภาษาเขมรเพิ่มเติม
๘. อยากให้จัดอบรมภาษาเขมรเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ ๒: สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า “การสร้างประโยชน์จาก
ความร่ว มมือของการบริการวิช าการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ระหว่างในวันที่ ๑๙,๒๐,๒๖และ ๒๗ พฤศจิกายน และวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ (จานวน ๓๐ ชั่วโมง) ในภาพรวม ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ ด้านที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ ด้านที่ ๓ ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ และผู้เข้าร่วมโครงการยังให้ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
ดังนี้
๑. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนจัดการจัดอบรมในหลายๆ ช่องทางเพื่อให้บุคคลภายนอก
ได้มาสมัครเรียนด้วย
๒. ควรเรียนวันละ ๓ ชั่วโมงและควรจัดอบรมภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมที่ใช้สื่อสารในประชาคม
อาเซียนและประชาสัมพันธ์
๓. อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้อีกเพราะอยากฝึกการพูดการอ่านและสามารถที่จะสื่อสารได้
เพราะยังไม่คล่อง หากมีการจัดโครงการนี้อีกจะทาให้เข้าใจ
๔. วิทยากรดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดี ในขณะที่เวลาในการอบรมน้อยมาก
แต่ก็ได้ผลที่ดีในการสื่อสาร วิทยากรมีความรู้ดีมาก สอนดี ตั้งใจสอนมากเอกสารดีมาก ระยะเวลาเรียนน้ อยไป
อยากให้เปิดสอนในระดับ ๒ อีก อยากเรียนอีก เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการดีมาก ประทับใจ
๕. ที่เข้าใจน้อยเพราะผู้เข้าอบรมไม่มีเวลากลับไปทบทวน แต่เนื้อหาที่ครูสอนในห้องเรียน
อาจารย์สอนเข้าใจค่ะ
๖. อยากให้มีการอบรมที่ระดับสูงขึ้นและผู้เข้าอบรมไปศึกษา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
อยากให้มีการสอนชดเชยสาหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนในวันดังกล่าว

๒๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๑: ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ ๑๒,๑๙ และ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒: ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ ๑๙,๒๐,๒๖,๒๗ พฤศจิกายน และวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พิธีเปิด

ห้องเรียนภาษาพม่า

ห้องเรียนภาษาเขมร

พิธีปิด

๒๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนภำพยนตร์ภำษำอังกฤษ (English Mate) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่ำงเดือนมกรำคม – เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรี ย นรู้ พั ฒ นาตนได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล
และก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง หรื อ จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้คลุกคลีกับการใช้ภาษาอังกฤษให้มากพอ โดยการใช้ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดมาเป็นสื่อ
การเรียนรู้ ดังนั้นทางสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้ จัดทา โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งในแบบฉบับของ English Mate เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานโดยผู้เรียนดูภาพยนตร์แล้วทบทวนความรู้ด้ วยการทา
แบบทดสอบท้ายบท ซึ่งผู้เรียนต้องทาแบบทดสอบนั้นให้ผ่านจึงจะสามารถดูภาพยนตร์ต่อไปได้ จากการเข้าใช้
โปรแกรมดังกล่าว จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน อันจะนาไปสู่การบูรณาการใน
ด้านการเรียน และการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) ให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านการเรียนรู้โดยการดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
๒. เพื่อทดสอบและวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR)
ผ่านแบบทดสอบท้ายบทหลังจากการดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
๓. เพื่อสร้ างเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ โดยการดู ภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ
(English Mate)

๒๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้
๑. อาจารย์ประจาสาขาภาษาอังกฤษและสาขาความเป็นเลิศ ๔ ด้าน
๒. นั ก ศึ กษาชั้ น ปี ที่ ๑,๒ สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ หลั กสู ต ร ๔ ปี และ ๕ ปี และ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑,๒ สาขาวิชาความเป็นเลิศ ๔ ด้าน
๒.๑ การผลิตบัณฑิตครูด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย
๒.๒ การผลิตบัณฑิตทางดนตรีด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
๒.๓ การผลิ ตบั ณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุ ขภาพด้านการแพทย์แผนไทย เทคนิค
การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒.๔ การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการด้านการบัญชี การโฆษณาและธุรกิจ
บันเทิง การท่องเทีย่ ว และคหกรรมศาสร์

เป้ำหมำย
๖๐ คน
๑,๐๐๐ คน

รวมทั้งสิ้น

๑,๐๖๐ คน

สถำนที่ดำเนินโครงกำร
ห้อง ๑๐๔๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐, ห้อง ๑๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
กิจกรรมที่ ๑: อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา
ครั้งที่ ๑: วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่าน
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) สาหรับอาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ประจา
สาขาวิชาผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน
ครั้งที่ ๒: วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่าน
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑,๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, นักศึกษาชั้นปีที่
๑,๒ สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครูและนักศึกษาชั้นปีที่ ๑,๒ สาขาความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตทางดนตรี สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักศึกษาชั้นปีที่ ๑,๒
สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ
กิจกรรมที่ ๒: ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ นิสิตเข้าใช้ระบบการเรียนรู้โปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
กิจกรรมที่ ๓: ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทดสอบก่อน-หลั ง เพื่อวัดระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)

๒๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
“โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิเทศสั มพันธ์และ
เครือข่าย ได้จัด“โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา
๒๕๕๙” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑: อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา จานวน ๑,๐๖๐ คน
ครั้งที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่าน
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) สาหรับอาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ประจา
สาขาวิชาผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน จานวน ๖๐
คน
ครั้งที่ ๒: วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่าน
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครูและนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ สาขาความเป็น
เลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางดนตรี สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ จานวน ๑,๐๐๐ คน
โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล จาก บริษัทไอโฟร์อินเรดเฮ้าส์ จากัด
กิจ กรรมที่ ๒: นั กศึกษาเข้าใช้โ ปรแกรมการเรีย นรู้ภ าษาอังกฤษผ่ านภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ
(English Mate) ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓: ทดสอบก่อน-หลัง เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) โดยทดสอบก่อนเรียนในวันที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และทดสอบหลังเรียนในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการดาเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาการอบรม วิธีการใช้
และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ร่วมถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในกระบวนการ
และวิธีการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) เพราะเป็นโปรแกรมที่
ก่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยิ่ง ทั้งนี้ระหว่างเรียนยังมีการทดสอบอีกด้วย ทางผู้จัด
มุ่งหวังให้ผู้เข้าใช้โปรแกรมได้นาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป
สรุปผลกำรประเมินโครงกำรฯ
กิ จ กรรมที่ ๑: สรุ ป ระดั บ ความพึ ง พอใจและความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ของผู้ ร่ ว มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีความพึงพอใจด้านต่างๆ ในภาพรวมดังนี้ ด้ำนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ ด้ำนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ ด้ำนที่ ๓ ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐
๒๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กิ จ กรรมที่ ๒: สรุ ป ระดั บ ความพึ ง พอใจและความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ของผู้ ร่ ว มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ พึงพอใจด้านต่างๆ ในภาพรวม
ดังนี้ ด้ำนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐
ด้ำนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ ด้ำนที่ ๓
ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐
กิจกรรมที่ ๓: สรุปคะแนนทดสอบ ก่อน-หลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า
โดยภาพรวมคะแนนก่อนการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐.๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนหลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๑๕.๓๔ คะแนน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๓๔ คะแนน และคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับร้อย
ละ ๒๗.๕๒

๓๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
(English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ดว้ ยตัวเองของนักศึกษา

๓๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โครงกำร พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสำหรับเยำวชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
กิจกรรมที่ ๑: วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับมัธยม
กิจกรรมที่ ๒: วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับประถม
หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น
อย่างดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในการทางานและมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการดารงชีวิตไม่ว่าจะใช้ภาษา
อะไรเป็นภาษาประจาชาติ หรือเมื่อต้องการติดต่อกับชาวต่างชาติ ที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกัน ภาษาจึงเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่สาคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
จึ งได้จั ดโครงการ พัฒ นาทัก ษะภาษาอั งกฤษส าหรับ เยาวชน ปีก ารศึก ษา ๒๕๕๙ เพื่ อบริการวิ ช าการแก่
โรงเรียนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในลักษณะกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิ ฐานให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรม
ตอบคาถาม การสนทนา เกมส์ ตามความต้องการและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน อีกทั้ง
ยังสอดคล้ องกับ แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ และสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และนาพามหาวิทยาลัยและสังคม
ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
เลิศและสู่สากลต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบริการสังคมตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนใน
การเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน
๒. เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำย
๒๕๐ คน
๒๐๐ คน
๔๕๐ คน

สถำนที่ดำเนินโครงกำร
กิจกรรมที่ ๑: วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ ๒: วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๔ A
ห้อง ๒๗๐๗ อาคาร ๒๗, ห้อง ๒๙๕๒ ห้อง ๒๙๕๓ ห้อง ๒๙๕๔ อาคาร ๒๙, ห้อง ๑๐๐๑ ห้อง ๑๐๘๑ ห้อง
๑๐๔๑ ห้อง ๑๐๔๓ อาคาร ๑๐ และ ห้อง Self-Access Learning Center ๑๑๓๒ อาคาร ๑๑
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
กิจกรรมที่ ๑: วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมที่ ๒: วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา
๓๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ส านั ก วิ เทศสั ม พัน ธ์ และเครือ ข่ ายอาเซีย น มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยา ได้ จั ด
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่ โรงเรียน
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย การจัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ในลั กษณะกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น ฐานให้ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
กิจ กรรมตอบค าถาม การสนทนา เกมส์ ฯลฯ ตามความต้อ งการและความจ าเป็ นในการใช้ภ าษาอัง กฤษ
ระดั บ พื้ น ฐาน อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และนาพา
มหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สามารถ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑: ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
เยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ณ
บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ ๒: ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ประถม) ณ ห้องประชุม ๒๗๐๔ A ห้อง ๒๗๐๗ อาคาร ๒๗, ห้อง ๒๙๕๒ ห้อง ๒๙๕๓ ห้อง ๒๙๕๔ อาคาร ๒๙,
ห้อง ๑๐๐๑ ห้อง ๑๐๘๑ ห้อง ๑๐๔๑ ห้อง ๑๐๔๓ อาคาร ๑๐ และ ห้อง Self-Access Learning Center
๑๑๓๒ อาคาร ๑๑
โดยทั้ง ๒ กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จานวน ๔๖๔ คน ดังนี้
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖
จานวน ๒๕๓ คน
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕
จานวน ๒๑๑ คน
ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากนักเรียนและคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนดังกล่าวด้วยดี
กิจ กรรมที่ ๑ : สรุ ป ระดั บความคิดเห็ น ของผู้ ร่ ว มโครงการพั ฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษส าหรั บ
เยาวชนปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระหว่าง
วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท ๔๔ หมู่ ๒ ตาบลหินตั้ง อาเภอเมือง จังหวัด
นครนายก มีความพึงพอใจด้านต่างๆ ในภาพรวม ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดั บมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ ด้านที่ ๓ ด้านภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
เป็นโครงการที่ดีมากอยากให้จัดโครงการนี้อีกในปีการศึกษาต่อไปแต่ควรเพิ่มระยะเวลา
ให้เหมาะสม เช่นควรเพิ่มเป็น ๓ วัน ๒ คืนและหากสามารถจัดได้ในช่วงปิดเทอมจะดีมาก
ที่พักควรมีความพร้อมและความเหมาะสมกับจานวนนักเรียนมากกว่านี้
กิจกรรมที่ ๒: ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๒: ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ณ ห้อง
๓๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ประชุม ๒๗๐๔ A ห้อง ๒๗๐๗ อาคาร ๒๗, ห้อง ๒๙๕๒ ห้อง ๒๙๕๓ ห้อง ๒๙๕๔ อาคาร ๒๙, ห้อง ๑๐๐๑
ห้อง ๑๐๘๑ ห้อง ๑๐๔๑ ห้อง ๑๐๔๓ อาคาร ๑๐ และ ห้อง Self-Access Learning Center ๑๑๓๒ อาคาร
๑๑ ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐
ด้านที่ ๒ ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๒๐ ด้านที่ ๓ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐
ด้านที่ ๔ ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ ความคิดเห็นต่อสิ่งที่นักเรียนชอบที่สุดในกิจกรรมนี้
๑. ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ การเข้า Station ๑-๔ และการเข้าทางานเป็นกลุ่มใน
Ideation และกิจกรรมในแต่ละฐานและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่ดีของวิทยากรชาวต่างชาติในแต่ละกิจกรรม
มีความสนุก
๒. ได้ฝึกการสื่อสารพื้นฐานภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ การนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
และการเรียนรู้การใช้ Present Simple และ Past Simple

๓๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ประมวลภำพกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสำหรับเยำวชน ปีกำรศึกษำ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๑: วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

๓๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒: วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน ปีการศึกษา
๒๕๕๙ สาหรับ นักเรีย นโรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ณ ห้องประชุม
๒๗๑๐ A ชั้น ๔ อาคาร ๒๗, อาคาร ๒๙ และ อาคาร ๑๐
วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหำวิทยำลัย
ในประเทศและต่ำงประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ – ๑ มีนำคม ๒๕๖๐
หลักกำรและเหตุผล
ส านั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นภาษาและ
วัฒนธรรมโดยเน้นเรื่องของการสื่อสารและเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆ ในลักษณะ
การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรและสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และภารกิจที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อ นให้นิสิตนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก เกิดความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมโลก ด้ ว ยการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษ และการส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน
ของประเทศในประชาคม สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้ดาเนินการโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
ผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ : สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน งบประมาณ ๑,๙๖๓,๓๐๐.-บาท) ซึ่ง
เป็นการนาอาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติกับนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาและนักศึกษาจาก ๑๔ ราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง ในนามตัวแทนของประเทศไทย มาร่วม
เป็นวิทยากรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมตามกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒ นธรรมของผู้เข้าร่ว ม
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศในอาเซียน
กิจกรรมที่ ๒ กีฬาอาเซียนสัมพันธ์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยผ่าน
กิจกรรมกีฬาอาเซียนสัมพันธ์ เช่น มวยไทย และชมการแสดงโขนแอโรบิค ชักเย่อ การแข่งวิบาก วิ่งกระสอบ
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวัฒนธรรมไทย : วิถีไทยผ่านฐานกิจกรรมอันได้แก่ แพทย์แผนไทย ราไทย
การทาอาหารไทย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มวยไทย และภาษาไทย
กิจกรรมที่ ๔ ทัศนศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงต่างประเทศ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจ กรรมที่ ๕ การจั ดนิ ทรรศการเพื่อ ส่ งเสริมวิช าการและศิล ปวัฒ นธรรมของประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนฯ เพื่อให้
ความรู้ กั บ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ ๑ รายวิ ช าศึก ษาทั่ ว ไป รหั ส วิช า ๒๐๐๑๑๐๓ ภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ นบ้ า นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมที่ ๖ การเสวนาเพื่อส่งเสริมวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ
๑ : ความแตกต่างของวัฒนธรรมอาเซียน
๒ : ภาษาวัฒนธรรมและการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ความรู้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและนักศึกษาจาก ๑๔
ราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง
กิจกรรมที่ ๗ การแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน นักศึกษาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาจากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
๓๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
และสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐเกาหลี ให้แก่นิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
๒. เพื่อสร้างความพร้อม ความเข้าใจและเจตคติที่ดี ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศและ
วัฒนธรรมนานาชาติให้กับนิสิตนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
๓. เพื่อเผยแพร่และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นานาชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน
๔. เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในด้ า นการศึ ก ษาและ
ศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอาเซียนและระดับนานาชาติ
๕. เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้
๑. จานวนนิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๒. จานวนนิสิตและอาจารย์จากประเทศในกลุ่มอาเซียน
๓. จานวนบุคคลภายนอก
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำย
๑,๒๐๐ คน
๔๐ คน
๒๐ คน
๔๕๐ คน

วัน เวลำ สถำนที่
ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓๘
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ผลการดาเนินงาน
“โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ได้จัด “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสาน
ความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓” ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ระหว่างวัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อการพัฒ นาความรู้และส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนสภาพสั งคม ศิล ปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาชาติ ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ภายใต้
การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยใน
การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๙๑ คน เป็นอาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ จานวน ๕๕ คน นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แห่ง และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน ๓๖ คน ดังนี้
๑. Lipa City Colleges, Batangas (LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒. Phnom Penh International University (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓. University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย
๔. University Mahasaraswati DENPASAR (UNMAS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕. Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์
๖. University of Social Sciences and Humanities-Hanoi (USSH)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๗. National University of Arts and Culture (NUAC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๘. National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๙. Tianjin Normal University (TNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๐. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DRU)
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU)
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU)
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี (RBRU)
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PRU)
๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (MCRU)
๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU)
๑๘. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU)
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)
๓๙
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โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านศิลปะ “สานสัมพันธ์...ศิลป์รวมใจ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ “กีฬาอาเซียนสัมพันธ์ 3rd BSRU ASEAN+3 Youth Games 2017”
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม คือ
ฐานที่ ๑: แพทย์แผนไทย
ฐานที่ ๒: นาฏศิลป์ไทย
ฐานที่ ๓: ดนตรีไทย
ฐานที่ ๔: ขนมไทย
ฐานที่ ๕: งานดอกไม้มาลัย
ฐานที่ ๖: แม่ไม้มวยไทย
กิจ กรรมที่ ๔ ทั ศ นศึก ษา: แหล่ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกรุง
ศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังบางปะอิน วัด
นิเวศธรรมประวัติ ตลอดจนวิถีชีวิตตลาดน้าอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจ กรรมที่ ๕ นิ ทรรศการเกี่ยวกับศิล ปวัฒ นธรรม “นิทรรศน์วัฒ นาพหุ ช าติอาเซียน” ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑,๒๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๖ การเสวนาเพื่อส่งเสริมวิชาการและศิลปวัฒนธรรม “ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา
อาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑: พลวัตของประชาชาติ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
๔๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๗ การแสดงชุด “อาเซียนสัมพันธ์...วัฒนธรรมนานาชาติ” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑
อาคาร ๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑,๒๐๐ คน
ตลอดระยะเวลา ๑๒ วัน ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนฯ ได้เข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความทุ่มเท สนุกสนานและเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้การประสานความร่วมมือของ
ทั้ง ๑๐ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กลุ่มภาคกลาง ยังผลให้นักศึกษาที่เข้าร่ว ม
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นภาพความเป็นสังคมพหุลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ
มีความกล้าแสดงออก เกิดกระบวนการการทางานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และก่อเกิดเป็น
มิตรภาพ อันจะนามาสู่ความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป
สรุประดับความพึงพอใจต่อโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแบ่งตามกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมการศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม
ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ คิดเป็นร้อยละ
๘๐.๖๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากร/สิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖ คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๒๐และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐
๔๐
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กิจกรรมที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านศิลปะ “สานสัมพันธ์...ศิลป์รวมใจ”
ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ คิดเป็นร้อยละ
๘๑.๘๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๗ คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๔๐ และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐
กิจกรรมที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “นิทรรศน์วัฒนาพหุชาติอาเซียน” ณ
ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๐และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐
กิจ กรรมที่ ๔ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เข้ า ร่ว มโครงการฯ กิ จ กรรม“ทัศ นศึก ษา ณ จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๒๐
กิจกรรมที่ ๕ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมเสวนาเพื่อส่งเสริมวิชาการ
และวัฒนธรรม “ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑: พลวัตของประชาชาติ ” ด้านที่ ๑
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๐
ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐
และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐
สรุป ระดับความพึงพอใจโดยภาพทั้งหมดของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความ
ร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ระหว่างวัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาพรวมในด้านต่างๆ อยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ และผู้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวยังให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ โดยแบ่งได้ดังนี้
๑. จุดแข็งของโครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียน
๑.๑ เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละชาติได้มาทากิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
๑.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ก่อให้เกิดมิตรภาพและความเป็นเพื่อนกัน
๑.๓ มหาวิทยาลัยรายภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนจากจุดเริ่มต้นของโครงการ
๑.๔ การให้การต้อนรับที่ดีและอบอุ่น
๑.๕ มีกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากมาย
๑.๖ เป็นความร่วมมือกันภายในกลุ่มประเทศอาเซียน

๔๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๒. จุดอ่อนของโครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียน
๒.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการชาวไทยมักพูดคุยกันระหว่างการทากิจกรรม แม้ในช่วงการเสวนาก็ตาม
๒.๒ กิจกรรมอัดแน่นมากเกินไป ทาให้รู้สึกเหนื่อย
๒.๓ จานวนพี่เลี้ยง (staff) ไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการชาวไทยส่ว นใหญ่มีอัธยาศัยดี แต่มักจะพู ดภาษาไทยกันภายในกลุ่ ม
เด็กไทยด้วยกันทาให้นักศึกษาชาติอื่นๆ ไม่เข้าใจ และมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติค่อนข้างน้อย โดยมักจะ
อยู่เฉพาะในกลุ่มเด็กไทย
๒.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างน้อย ส่ งผลให้ เป็น
อุปสรรคในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ
๒.๖ การบริหารจัดการเวลา
๒.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่สามารถทาความรู้จักกันได้อย่างทั่วถึง
๓. กิจกรรมที่ชื่นชอบที่สุดในโครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียน
๓.๑ กิจกรรมทัศนศึกษา ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓.๒ กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศน์วัฒนาพหุชาติอาเซียน”
๓.๓ กิจกรรม “กีฬาอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓”
๓.๔ กิจกรรมชมการแสดง ณ สยามนิรมิต
๓.๕ กิจ กรรมรั บ ประทานอาหารค่ าบนเรือ ล่ องแม่น้าเจ้า พระยา เนื่องจากเป็นช่ ว งเวลาที่
สนุกสนานร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
๓.๖ กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม เช่น นาฏศิลป์ไทย, ขนมไทย และแม่ไม้
มวยไทย
๔. กิจกรรมที่ชื่นชอบน้อยที่สุดในโครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียน
๔.๑ กิจกรรมเสวนาเพื่อส่งเสริมวิช าการและวัฒนธรรม “ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา
อาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑: พลวัตของประชาชาติ”
๔.๒ กิจกรรมศิลปะ “สานสัมพันธ์...ศิลป์รวมใจ”
๔.๓ กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศน์วัฒนาพหุชาติอาเซียน”
๔.๔ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวมาก และไม่
น่าสนใจ
๔.๕ กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับสถานที่ต่างๆ เพื่อหาคาใบ้ ณ จังหวัดพรนครศรีอยุธยา เนื่องจาก
ค่อนข้างวุ่นวาย
๔.๖ กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม เช่น ขนมไทย
๕. สิ่งที่ควรพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข ในกำรจัดโครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียน
๕.๑ ควรบริหารจัดการเวลาในการดาเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น และกาหนดการเปลี่ยนแปลงบ่อย
และไม่มีความแม่นยาในช่วงแรกๆ ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสับสน
๕.๒ ไม่ควรจัดกิจกรรมให้มากเกินไป เช่น ๓ สถานที่ภายใน ๑ วัน และควรให้เวลานักศึกษาได้
พักมากกว่านี้
๕.๓ ควรเพิ่มจานวนพี่เลี้ยง (staff) ให้เพียงพอ

๔๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๕.๔ ส าหรับ นักศึกษาต่างชาติ ควรให้ ข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้
มากกว่านี้ และควรเลือกเที่ยวบินที่เร็ว ขึ้นเพื่อให้มาถึงมหาวิทยาลัยก่อนเวลาประชุมพอสมควร จะได้มีเวลา
เตรียมตัวเพิ่มขึ้น
๕.๕ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนภาษาไทย เพราะว่ามีความสนุกสนาน
๕.๖ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเลือกซื้อสินค้า
๕.๗ ควรปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบในบางกิ จ กรรม และระยะเวลาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ๑๒ วั น
นั้นยาวนานเกินไป
๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ โครงการนี้ทาให้รู้สึกมีความสุข ถือเป็นโอกาสในการพบเพื่อนใหม่ และหวังว่าจะมีโอกาส
ได้ร่วมโครงการนี้อีกในครั้งต่อๆ ไป
๖.๒ การจัดโครงการครั้งต่อไป ควรให้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ๒ – ๓ สถาบัน เข้าร่วมกับนักศึกษาชาติต่างๆ ในอาเซียน
๖.๓ เป็นโครงการที่ดี เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธไมตรีและพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้นา ทุกกิจกรรมสนุกสนานมาก ควรจัดโครงการที่น่าประทับใจนี้ต่อไป และขอบคุณสาหรับโครงการนี้

๔๓
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ประมวลภาพ“โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านศิลปะ “สานสัมพันธ์...ศิลป์รวมใจ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑

กิจกรรมที่ ๒ “กีฬาอาเซียนสัมพันธ์ 3rd BSRU ASEAN+3 Youth Games 2017”

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม

๔๔
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กิจกรรมที่ ๔ ทัศนศึกษา: แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ ๕ นิทรรศการเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศน์วฒ
ั นาพหุชาติอาเซียน” ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ ๑ อาคาร ๑

กิจกรรมที่ ๖ การเสวนาเพื่อส่งเสริมวิชาการและศิลปวัฒนธรรม “ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาอาเซียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ : พลวัตของประชาชาติ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑

กิจกรรมที่ ๗ การแสดงชุด “อาเซียนสัมพันธ์...วัฒนธรรมนานาชาติ” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๑

๔๕
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในต่ำงประเทศ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
และการเปิด โลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนวิชาการศึกษาทั่วไปได้มี
โอกาสเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยในปี
นี้จะจัดส่งนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรวม ๑๒ แห่ง ในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย
๗. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture
-NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
๘. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๐. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๑. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๒. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
๒. เพื่อเตรี ย มความพร้ อมด้านข้อมู ล /กฏระเบียบเกี่ย วกับ การเดิน ทางเข้า ออกประเทศให้ แ ก่
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนและนานาชาติเบื้องต้น
ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
๔๖
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กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้
๑. บุคลากร (สายสอนและสายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รวมทั้งสิ้น
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
อาคาร ๑๐ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๗

เป้ำหมำย
๒๔ คน
๒๖๕ คน
๒๙๐ คน

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
“โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๔ เมษำยน ๒๕๖๐
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตและการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากนโยบายดังกล่าว ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ใน
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาที่สนใจที่เรียน
วิชาการศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสไปเรียนร่วมในต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักศึ กษาและอาจารย์ผู้
ควบคุม จานวน ๒๙๐ คน ไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรวม ๑๒ แห่ง ในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๐ คน
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๐ คน
๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages) ๒๔ คน
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒๐ คน
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓๕ คน
๖. มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ๒๙ คน
๗. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture
-NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๒๐ คน
๘. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒๖ คน
๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒๓ คน
๑๐. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๓๐ คน
๑๑. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย ๑๔ คน
๑๒. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ๑๙ คน
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
จากผลการดาเนินงาน โครงการฯ ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดง
ศักยภาพของตนเองและให้ความร่วมมือกับวิทยากรและเพื่อนๆในการทากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมี
ความสุขเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างยิ่ง ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการเตรียมความพร้อมขณะที่ดาเนินชีวิตในต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าโครงการได้นาความรู้ที่ได้
ไปต่อยอดการพัฒนาตนเองต่อไป
๔๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมใน
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มีอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ ด้านที่ ๒ ความรู้ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ด้านที่ ๓ การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ ด้านภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ
๘๙.๖๐ และผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
๑. อยากให้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางต่อไปค่ะ เพราะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการและเป็นการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารก่อนการเข้าร่วมโครงการ
๒. อยากให้เพิ่มประเทศแถบยุโรปและประเทศญี่ปุ่นและอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า
และแจ้งการตารางเรียนของแต่ละประเทศก่อนที่นักศึกษาจะไปสมัคร เพราะในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ทางสังคมและวัฒนธรรม

๔๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ประมวลภำพโครงกำร เตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในต่ำงประเทศ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ห้องประชุมชั้น ๙ อำคำร ๑๑
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

๕๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตและการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีด้าน
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายประเทศ
ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้มี
โอกาสเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๐ คน
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๐ คน
๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages) ๒๔ คน
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒๐ คน
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓๕ คน
๖. มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ๒๙
คน
๗. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture
-NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๒๐ คน
๘. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒๖ คน
๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒๓ คน
๑๐. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๓๐ คน
๑๑. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย ๑๔ คน
๑๒. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ๑๙ คน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
๒. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
๓. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่าแก่นักศึกษา
๔. เพื่อให้เกิดทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
๕. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมต่างชาติ

๕๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้
๑. บุคลากร (สายสอนและสายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำย
๒๔ คน
๒๖๕ คน
๒๙๐ คน

วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
ระยะที่ ๑ วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย
๗. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๘. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๙. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๐. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
ระยะที่ ๒ วันที่ ๗ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ระยะที่ ๓ วันที่ ๑๑ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี

๕๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียน
ร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แบ่งโครงการเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ วันที่
๓๐ เม.ย. – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ วันที่ ๗ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ และ ระยะที่ ๓ วันที่ ๑๑ – ๓๑ ก.ค.
๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีอื่นๆ ที่เรียนใน
รายวิชา ศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าของภาษาและยัง
เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยขณะนี้ กิจกรรมระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เสร็จสิ้นลงแล้ว
มีนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒๗๑ คน ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๐ คน
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๐ คน
๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages) ๒๔ คน
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒๐ คน
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓๕ คน
๖. มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ๒๙ คน
๗. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture
-NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๒๐ คน
๘. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒๖ คน
๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒๓ คน
๑๐. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๓๐ คน
๑๑. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย ๑๔ คน
๑๒. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ๑๙ คน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
๒. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
๓. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่าแก่นักศึกษา
๔. เพื่อให้เกิดทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
๕. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมต่างชาติ
๕๓
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ขณะนี้สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ดาเนินโครงการแล้ว ๒ ระยะ ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ และเป็นที่น่ายินดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ และได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ
๑.๑ The Best Outstanding in Khmer Tradition Dance
นายแมน
คล้ายสุวรรณ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
นางสาวภัทราวดี หมุนเกตุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๑.๒ The Best Outstanding in English
นางสาวทิพยรัตน์ แสงสว่าง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายคีรี
คีรีวัฒน์
สาขาวิชาสังคม
คณะครุศาสตร์
๑.๓ The Best Outstanding in Khmer language
นายคีรี
คีรีวัฒน์
สาขาวิชาสังคม
คณะครุศาสตร์
๒. มหำวิทยำลัยชนชำติกวำงสี (Guangxi University for Nationalities) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
The Best Student
นายฐิติพงษ์
ซ่วนพัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวธัญวดี
บุตรสาวะคา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวชลนันต์ ทองสุข
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศกวำงสี (Guangxi University of Foreign Languages International
Education College) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
๓.๑ The Win Best Class Performance
นางสาวณชานันท์ ดวงอุไร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวปิยะพร แก้วมูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวเฟื่องฟ้า ปัสวัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภานุพงษ์
บัวทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวเนตรนภา สถาปิตานนท์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวนิรชา
จันทร์อินทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๒ The Win Chinese Talents Award (Chinese Songs)
นางสาวศุภาพร
ประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณัฐนนท์
กล้าหาญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นางสาวณัฐสุดา
อบอุ่น สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์
๓.๓ The Win Chinese Talents Award (Chinese Cooking)
นางสาวรัฐสภา
กาลานุสนธิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายกฤษณะ
ปิ่นเกตุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววันวิสาข์ สีนวน สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
๕๔
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๓.๔ The Win Chinese Talents Award (Tea Art)
นางสาวธนัชพร
จูห้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายสิรดนัย
คงเรือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายนันทวัฒน์
คาบุดดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นางสาวธิติรัตน์
ธรรมนิยม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายณัฐนนท์
กล้าหาญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๓.๕ The Win Chinese Talents Award (Chinese Traditional Dancing)
นางสาวจิตรานุช แก้วบัวดี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวภัทรพร คงทน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นางสาวธนัชพร
จูห้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๓.๖ The Win Chinese Talents Award (Tai Chi)
นายสรวิศ
เกื้อแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายกฤษณะ
เทศแจ่ม สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
๓.๗ The Win Chinese Talents Award (Kirigami)
นางสาวฉัตรหทัย ดวงจินดา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวชนันชิดา หลงละเลิง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นางสาวอภิญญา เอี่ยมเงิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๔. มหำวิทยำลัยมหำสรัสวตี เด็น ปำซำร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)บำหลี
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
๔.๑ The Best Student of Cultural Class
นางสาวอนุสรา
นัยนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔.๒ The Best Student of Cultural Class
นางสาวอนุสรา
นัยนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
The Second Best Student of Cultural Class
นายธิติ
เจริญศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Third Best Student of Cultural Class
นางสาวบุญญวรรณ มีศรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
๔.๓ The Best Student of Bahasa Indonesia Class
นางสาวจริยา
แมะเฮม สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
The Second Best Student of Bahasa Indonesia Class
นางสาวนลิน
สุขปาน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๔ The Best Student of English Class
นางสาวสุภาวดี
ดาก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
The Second Best Student of English Class
นางสาวนลิน
สุขปาน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Third Best Student of English Class
นายกษิเดช
เลิศอุดมธรรม สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
๕๕
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๕. มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
๕.๑ The Outstanding English Language Performance of the Culture and Language
Learning Program
นางสาวบาหลี
นิจโชติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
นางสาวศิริรัตน์
ศรีสุข สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
นายศุภทิน
วีระ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
๖. มหำวิทยำลัย อุตะระมำเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมำเลเซีย
๖.๑ The Best Outstanding Performance in English Language
นางสาวลัดดารัตน์ บุญชู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖.๒ The Best Outstanding Performance in Malay Language
นางสาวจรสศิธร ด่านนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
๖.๓ The Best Outstanding Performance in Cultural Learning Program 2017
นายธนวิชญ์
อนันตกิจเจริญ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวรจนา
สงวรรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๖.๔ The Best Outstanding Performance in Cultural
นายพงศกร
เริงจักร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. มหำวิทยำลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติพม่ำ (National University of Arts and Culture NUAC) เมืองย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
๗.๑ The Best Performance of Myanmar Dance
นายสราวุฒิ
ประสพผล สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗.๒ The Outstanding achievement in English Language Learning Program
นางสาวนนทิดา แสงสิน สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี
๗.๓ The Outstanding achievement in Myanmar Language Learning Program
นางสาวกุลธิดา
ประภาศิริรัตน์ สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี
๗.๔ The Best Performance of Myanmar Music
นายจิรพัฒน์
ยุธชน สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
๘. Lipa City Colleges, Batangas สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
๘.๑ The Best in Cultural Dance
นายเทพกานต์
ทองปิว สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
๘.๒ The Best in English
นางสาวณัฐชนันทน์ แก้วหานาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘.๓ The Best in Filipino
นางสาวจัตตารีย์ สุวรรณทัต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
๕๖
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๘.๔ The Best in Cultural Dance
นางสาวชลดา
ปิตะบุตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘.๕ The TOP ๑ Student
นางสาวจัตตารีย์ สุวรรณทัต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
๘.๖ The TOP ๒ Student
นางสาวศุภรัตน์ ผ่องสะอาด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘.๗ The TOP ๓ Student
นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
๙. มหำวิทยำลัยสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ (University of Social Sciences and HumanitiesUSSH) เมืองฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
๙.๑ The Outstanding Student Award for Excellence, Effort and Achievement in the
Culture Performing Arts Course
นางสาวพรชนก ฤทธิ์เล็ก สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยฯ คณะครุศาสตร์
๙.๒ The Outstanding Student Award for Excellence, Effort and Achievement in the
Communicative English Course
นางสาวจินดารัตน์ สมคาแสง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๙.๓ The Outstanding Student Award for Excellence, Effort and Achievement in the
Basic Vietnamese Course
นายจิรวัฒน์
กิฬาโภชน์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สรุ ป ระดั บ ความพึ ง พอใจของของผู้ ร่ ว มโครงการเ พิ่ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต สร้ า งมิ ต รภาพ
“เรี ย นร่ ว มภาษาและวั ฒ นธรรม”ในต่ า งประเทศ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ ตารางที่ ๕ ค่ า เฉลี่ ย และระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเพิ่ ม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวมด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ ±
๐.๗๔ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐) ด้านที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ ± ๐.๖๓ (คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๖๐) ด้านที่ ๓ การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ ± ๐.๖๖ (คิดเป็นร้อยละ
๘๘.๘๐) ด้านที่ ๔ ภาพรวมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ ± ๐.๖๕ (คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐) และ
ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการ ดังนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๑.๑.๑) เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตในการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
๑.๑.๒) เรียนรู้วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับไทย โดยเฉพาะภาษาเขมรเพื่อใช้ต่อยอดในการเรียน
การสอน อิทธิพลภาษาเขมรที่มีต่อภาษาไทย
๑.๑.๓) ได้โควตาจาก English Camp
๑.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๑.๒.๑) อยากให้จัดโครงการทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงการให้หลากหลายและ
๕๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
เพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี้ เพราะเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้
วัฒนธรรมในต่างแดน และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีเพราะได้เพื่อนใหม่อีกด้วย
๑.๒.๒) อยากให้ มีการจับบัดดี้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษากัมพูช าเพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนมากกว่านี้และอยากให้ PPIU จองโรงแรมก่อนล่วงหน้าที่จะไปทัศนศึกษา
๑.๒.๓) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๒.๑.๑) อยากเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิต เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาจีน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร
๒.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๒.๒.๑) ควรมีการดูแลและการทาความสะอาดที่พักอย่างสม่าเสมอ
๒.๒.๒) ควรมีตารางกิจกรรมที่บอกเวลาชัดเจน เพื่อการวางแผนในการทากิจกรรมต่างๆได้ถูกต้อง
๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages)
๓.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๓.๑.๑) อยากเพิ่ ม ประสบการณ์ ชี วิต และแลกเปลี่ ยนภาษาและวั ฒ นธรรมในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
๓.๑.๒) อยากเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างประเทศได้
รู้จักประเทศไทย และสร้างชื่อเสียงให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๓.๑.๓) ได้รับทุนการศึกษาจากสาขาวิชา
๓.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๓.๒.๑) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี ขาดความพร้อมในการประสานงานการรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
๓.๒.๒) อยากให้เพิ่มเวลาอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพราะภาษาจีนและภาษาอังกฤษมี
ความจาเป็นมากเมื่อนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
๓.๒.๓) ตารางการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนมีมากเกินไป อยากให้มีการจัดเวลาในการไป
ทัศนศึกษานอกมหาวิทยาลัยบ้าง
๓.๒.๔) หอพั ก และห้ อ งน้ าควรสะอาดและถู ก สุ ข อนามั ย และควรมี ร ะบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
ให้บริการและไม่มีรถรับส่งเวลาไปนอกมหาวิทยาลัย

๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
๔.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๔.๑.๑) เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตในการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
ดีงาม เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ นาความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันและด้านการเรียน
๕๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๔.๑.๒) อยากได้ประสบการณ์ไปต่อยอดธุรกิจทางบ้าน (ด้านการค้า) และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและชาวเมืองบาหลีว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
๔.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๔.๒.๑) อยากให้จัดโครงการทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงการให้หลากหลายและ
เพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี้ เพราะเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้
วัฒนธรรมในต่างแดน และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีเพราะได้เพื่อนใหม่อีกด้วย
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
๕.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๕.๑.๑)อยากมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวลาวและ
ภาษาลาว
๕.๑.๒) อยากให้จัดโครงการดีๆ อย่างนี้ทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง
๕.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๕.๒.๑) นั ก ศึ ก ษามี ค วามตั้ ง ใจในพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาลาวและพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศลาว
๕.๒.๒) อยากให้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
เป็น ๑ เดือน เพราะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในทุกๆ ด้าน
๖. มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย
๖.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๖.๑.๑) เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ ชีวิตในการเรียนแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ศิล ปะและวัฒนธรรม
เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
๖.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๖.๒.๑) อยากให้จัดโครงการทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงการให้หลากหลายและ
เพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี้ เพราะเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้
วัฒนธรรมในต่างแดน และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีเพราะได้เพื่อนใหม่อีกด้วย
๗. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๗.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๗.๑.๑)อยากเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ดีงาม
๗.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๗.๒.๑) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาฟิลิปปินโนและ
พร้อมที่จะเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่ควรเพิ่มเวลาในการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับ
นักศึกษาที่มาร่วมโครงการรวมถึงการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๗.๒.๒) อยากให้จัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะอยากให้รุ่นน้องได้เข้าร่วมโครงการ
เพราะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในทุกๆ ด้าน
๕๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๘. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities-USSH)
เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๘.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๘.๑.๑) เพราะอยากเพิ่มประสบการณ์ชีวิต การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาในโครงการ
เรียนร่วมค่ะ
๘.๑.๒) เพราะอยากมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาว
เวียดนามกับประเทศเพื่อนบ้านและเรียนรู้ภาษาเวียดนาม
๘.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๘.๒.๑) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาเวียดนามและ
พร้ อ มที่จ ะเรี ย นรู้ ศิล ปวั ฒ นธรรมของประเทศเวีย ดนาม แต่ค วรเพิ่ม เวลาในการอบรมภาษาอัง กฤษ ให้ กั บ
นักศึกษาที่มาร่วมโครงการรวมถึงการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๘.๒.๒) อยากให้จัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะอยากให้รุ่นน้องได้เข้าร่วมโครงการ
เพราะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในทุกๆ ด้าน
๘.๒.๓) ในการจัดโครงการครั้งต่อไปควรเตรียมยามาให้หลากหลายประเภท และอยาก
ให้มีการซ้อมการแสดงและประชุมเตรียมความพร้อมมากกว่านี้
๘.๒.๔) อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเป็น ๑ เดือน
๙. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
๙.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๙.๑.๑) เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ ชีวิตในการเรียนแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ศิล ปะและวัฒนธรรม
เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและด้านการเรียน
๙.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๙.๒.๑) อยากให้จัดโครงการทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงการให้หลากหลายและเพิ่ม
ระยะเวลาให้มากกว่านี้
๙.๒.๒) อยากให้ปรับปรุงเรื่องเนื้อหาที่ใช้สอนในห้องเรียน ภาษาท้องถิ่น
๑๐. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๐.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๑๐.๑.๑) เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตในการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และนาความรู้ด้านภาษาที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและด้านการเรียน
๑๐.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๑๐.๒.๑) อยากให้จัดโครงการทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงการให้หลากหลายและ
เพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี้ เพราะเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้
วัฒนธรรมในต่างแดน และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดี
๑๑. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture -NUAC)
เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๑๑.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๑๑.๑.๑) เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตในการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ดีงาม เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสาร
๑๑.๑.๒) อยากศึก ษาวิ ธีก ารเล่ น ดนตรี ศิ ล ปะการร่ า ยร าของพม่า ว่ ามี ความเหมื อ นและ
แตกต่างกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างไร
๑๑.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๑๑.๒.๑) อยากให้จัดโครงการทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงการให้หลากหลายและ
เพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี้
๑๑.๒.๒) กิจ กรรมมีความน่าสนใจและอยากให้ เพื่อนนักศึกษาพม่ามาเรียนแลกเปลี่ยนที่
ประเทศไทย
๑๒. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
๑๒.๑ เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๑๒.๑.๑) อยากมีประสบการณ์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม เทคนิคการถ่ายภาพ ความรู้
ทางนิเทศศาสตร์และเรียนรู้เบื้องหลังการถ่ายทา อุปกรณ์การทางานของจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ
และอยากแลกเปลี่ยนความรู้กันหลายๆ ประเทศ
๑๒.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้
๑๒.๒.๑) ได้รับการต้อนรับจากทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและอยากให้ทาตามตารางงาน
ที่วางแผนไว้
๑๒.๒.๒) อยากให้มีระยะเวลานานกว่านี้ เช่น ๑ ปี เพราะจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้
ขณะนี้สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ดาเนินโครงการระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ และระยะที่
๓ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ตั้ ง ไว้ คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้ าพระยาที่เข้าร่ วมโครงการ ยั งได้มีโ อกาสทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญของประเทศนั้ นๆ และได้เข้าเยี่ยมชม
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและเครือรัฐออสเตรเลีย อันจะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
มิตรประเทศอาเซียนและนานาชาติ นอกจากนี้สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้รับ เกียรติอย่างสูงจาก
ผู้บริหารประจามหาวิทยาลัยเดินทางไปเข้าร่วมพิธีปิดที่ผ่านมา ซึ่งสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

๖๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระยะที่ ๑: วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๖๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน

๖๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages)
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๖๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๖๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๖. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

๖๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๗. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๖๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๘. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities-USSH)
เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๖๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๙. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์

๗๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๑๐. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย

๗๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ระยะที่ ๒: วันที่ ๗ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐
๑๑. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture -NUAC)
เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

๗๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ระยะที่ ๓: วันที่ ๑๑ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐
๑๑. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี

๗๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โครงกำร “กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษและกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษสำหรับคณำจำรย์
และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
หลักกำรและเหตุผล
เนื่ องจากทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยส าคัญในการสื่ อสาร การศึกษา การค้นคว้าหาความรู้
สาหรับผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงควร
ได้รับโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิ่งใน
การเป็นเครื่องมือสาหรับการสื่อสารที่จะช่วยให้บุคลากร ในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐให้สามารถติดต่อสื่อสาร
แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรองและสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่การเตรียมความพร้อม
ของประชาชนโดยการพัฒนาศักยภาพ ในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้ว ยความตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ส านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัด
โครงการ“การพั ฒ นาทักษะทางภาษาอัง กฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับ คณาจารย์ และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร
มีความรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนาไปบูรณาการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป
๓. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะทางภาษาที่พร้อมสื่อสารและพัฒนา
ในการทางานและเพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๔. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

๗๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้
จานวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จาก ๕ คณะและหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาลัยการดนตรี
- บุคลากรจากทุกหน่วยงาน

เป้ำหมำย
๒๐ คน
๒๐ คน
๒๐ คน
๒๐ คน
๕ คน
๓๕ คน
รวม

๗๕

๑๒๐ คน

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร “กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษและกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษสำหรับคณำจำรย์
และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะ
ภาษาอั งกฤษ เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาตนเองในการปฏิบั ติงานต่ อไป และที่ส าคัญยั งเป็นการเพิ่ ม
ประสบการณ์และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ กิจกรรมจานวน ๓๕๐
คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจานวน
๑๘ ชั่ว โมง (ระหว่างวันที่ ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) สาหรับคณาจารย์และบุคลากร
จานวน ๑๑๙
กิจกรรมที่ ๒ ทอดน่องล่องเรือ (วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) กิจกรรมร่วมกับสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๑ คน
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายภาษาอังกฤษ (ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) สาหรับคณาจารย์
และบุคลากร จานวน ๙๔ คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๓)
ได้แก่
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กิจกรรมที่ ๔ การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC) โดยมี ผู้เข้าทดสอบ
จานวน ๗๖ คน (วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยศูนย์สอบ Center for Professional Assessment
(Thailand)
จากผลการดาเนินงาน โครงการฯ ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดง
ศักยภาพของตนเองและให้ความร่วมมือกับวิทยากรและเพื่อนๆในการทากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมี
ความสุขเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างยิ่ง ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการเตรียมสอบ TOEIC ทั้งนี้ได้มีการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ที่
ได้ไปต่อยอดการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป
สรุปผลกำรประเมินโครงกำรฯ
กิจกรรมที่ ๑ สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพบว่า“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙” กิจกรรมที่ ๑ อบรมทักษะภาษาอังกฤษ จานวน ๑๘ ชั่วโมง (วันที่ ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) สาหรับคณาจารย์และบุคลากรในภาพรวม ด้ำนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
๗๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ ด้ำนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ด้ำนที่ ๓ ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ และผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดโครงการ
ดังนี้
๑. เป็นโครงการที่ดีมากขอให้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษต่อเนื่องทุกๆ ปี
๒. อยากให้จัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเป็นกลุ่มย่อยและช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน
๓. วิทยากรทุกท่านมีความเป็นกันเองตั้งใจสอน มีเทคนิคและวิธีการสอนที่สนใจ สนุก
เน้นการสื่อสาร มีสื่อการสอนที่หลากหลายสนุกทาให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
๔. อยากให้เน้นการทาข้อสอบ แบบฝึกหัดและอธิบายเหตุผล
๕. ความแตกต่างของระดับความรู้ภาษาอังกฤษทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่างกัน น่าจะมีการจัดการ
สอนในระดับต้น เนื้อหาอาจเป็น Grammar Reading Listening เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๓: สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
กิจกรรมที่ ๓: ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) สาหรับคณาจารย์และบุคลากร ณ
โรงแรม อิมพีเรีย ล พัทยา จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังนี้ ด้ำ นที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ ด้ำนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ ด้ำนที่ ๓ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ ด้ำนที่ ๔ ภาพรวมของ
โครงการ อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ๔.๔๗ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๙.๔๐ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการยั ง ให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอบคุณสาหรับโครงการดีๆ ต้องการให้จัดต่อเนื่อง และกิจกรรมที่เกิดขึ้นสร้างความสามัคคีกัน
และเกิดการเรียนรู้ได้ดีมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
๒. อาจารย์ บุคลากรและ TA ดูแลและให้บริการเป็นอย่างดี
๓. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนุกแต่จะดีมากหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น
๔. ขอให้เป็นการสอนที่เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๕. โดยรวมเป็นโอกาสที่ดีสาหรับพัฒนาภาษาอังกฤษและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กรค่ะ
๖. Good service and various knowledge in Education Games.
๗. Perceived many experience and developing more skill and for all Staff’s service
๘. การจัดกิจกรรมย่อยขอแยกจัดเฉพาะเจ้าหน้าที่สนับสนุน ร่วมถึงขอให้จัดแบบเน้นการสนทนา
๙. วิทยากรทุกท่าน มีความตั้งใจสอนเตรียมการสอนมาอย่างดี และเข้าออกตรงเวลาเป็นอาจารย์
ที่ทุ่มเทมาก
กิจกรรมที่ ๔ ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่ อสาร (TOEIC) (วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐) อยู่ในระหว่างรอผลคะแนนจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC)

๗๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ประมวลภำพกิจกรรมที่ ๑ อบรมทักษะภำษำอังกฤษสำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร โดยวิทยากรชาวต่างชาติ
จากภายนอกจานวน ๑๘ ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ประมวลภำพกิจกรรมที่ ๒ ทอดน่องล่องเรือ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐)

๗๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรมที่ ๓ ค่ายภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์และบุคลากร (ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐) จานวน ๙๔ คน

ประมวลภาพกิจกรรมที่ ๔ การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC)
(วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) จานวนผู้เข้าทดสอบ ๗๖ คน

๗๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำร “กำรจัดกำรต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
หลักกำรและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยามี น โยบายที่ ชั ด เจนในการด าเนิ น งาน ส่ ง เสริ ม
มหาวิทยาลัยสู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
ในกลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่ง
ตรงกับ กลยุทธ์หน่วยงานที่ ๑ ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ซึ่งมีมาตรการในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านภาษา วัฒนธรรมหรือวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาและยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมีการพัฒนา
ความร่วมมือกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสาคัญที่สุด
คือ ด้านการศึกษา เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๙ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
และนาพามหาวิทยาลัยและสัง คมให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป
จากความสาคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันทางด้าน
วิชาการ โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและในขณะเดียวกันก็มีคณะผู้บริหาร หรือผู้ประสานงาน
จากมหาวิท ยาลั ย ในต่า งประเทศเดิน ทางมาเยี่ ยมเยือ นศึก ษาดูงานด้ านการศึกษา ศิล ปวัฒ นธรรมและเข้ า
ปรึกษาหารือด้านวิชาการกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากเหตุผลดังกล่าวสานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการ “การจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและ
ผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่ างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี
และส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. เพื่อส่งเสริมและสนั บสนุนความร่ว มมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

๘๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๓. เพื่อจัดการต้อนรับ และจัดเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำร
๑. คณะผู้บริหาร ผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๒. นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๓. ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศ
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงแรม ร้านอาหาร
วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๘๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โครงกำร “กำรจัดกำรต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
ต้อนรับคณะภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑๐
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำร ๑๐
วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐

๘๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำร ๑๐
วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐

ต้อนรับคณะนักศึกษา “สวัสดีคลับ (Sawaddee Club)” จากบรูไน
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำร ๑๐
วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๘๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

งำนสืบสำนวัฒนธรรมไทย งำนปีใหม่
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำร ๑
วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๙

กิจกรรมถวำยควำมอำลัยครบ 100 วัน “สตมวำร สวรรคต”
ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
วันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๐

พิธี “อุปสมบทหมู่รำชภัฏ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล”
ณ วัดเครือวัลย์วรวิหำร
วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

๘๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
พิธีทำบุญตักบำตรพระใหม่ในโครงกำร “อุปสมบทหมู่รำชภัฏ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล”
ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑"
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำร ๑
วันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๐

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำรพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อำคำร ๘
วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๘๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กำรศึกษำดูงำนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐

"ตรวจสุขภำพประจำปี 2560" ของคณำจำรย์ และบุคลำกร
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อำคำร ๑๐
วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐

คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย บันทึกเทปถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ สตูดิโอ
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๘๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โครงกำร “กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษสำหรับผู้บริหำร” ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อำคำร ๑๑
วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐

งำนเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ ๑๐
พิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร และพิธีรับน้องใหม่
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำร ๑
วันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ในหลวง ร.๑๐
ณ ลำนชั้น ๑ อำคำร ๑
วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๘๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ ครั้งที่ ๑
ในหัวข้อ "กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน"
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำร ๑
วันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๘๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนค่ำยภำษำอังกฤษ (English Camp)
สำหรับนิสิต นักศึกษำ (รุ่นที่ ๓) ระหว่ำงวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ - ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และ เดอะ คำแนล กำร์เด้น รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเองมากขึ้น การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริมที่เน้นให้ผู้ เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทาง
ภาษา ได้เรี ยนรู้ภ าษาอังกฤษนอกห้องเรียนฝึ กภาษาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม การแก้ปัญหา เพลงและ
บทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางภาษาให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา (รุ่นที่ ๓) เพื่อให้
นิสิ ตได้รั บ ความรู้ พัฒ นาทักษะทางภาษาอังกฤษภายนอกห้ องเรียน ในลั กษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่
กิจ กรรมกลุ่ มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่ เพื่อพัฒ นาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่ าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในลักษณะค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาเจตคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิ ตประจ าวั น และพัฒ นาทั ก ษะกระบวนการและทั กษะความเป็น ผู้ นาให้ แ ก่นิ สิ ตที่ เข้ า ร่ว มกิจ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษทั้งระดับพื้นฐานและระดับเข้มข้น โดยมีกิจกรรมในโครงการ ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมที ่ ๑ การพัฒ นาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษผ่า นค่า ยภาษาอัง กฤษ (English Camp)
ระดับพื้นฐาน ให้แก่นิสิตจานวน ๑,๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับ
เข้มข้น (ภายในมหาวิทยาลัย) ให้แก่นิสิตจานวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับ
เข้มข้น (ภายนอกมหาวิทยาลัย) ให้ แก่นิสิตจานวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ
เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
กิจกรรมที่ ๑ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับพื้นฐาน จานวน ๑,๐๘๒ คน
รุ่นที่ ๑ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน ๒๓๐ คน
รุ่นที่ ๒ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๒๒๓ คน
รุ่นที่ ๓ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี จานวน ๒๑๘ คน
๘๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
รุ่นที่ ๔ นิสิตคณะครุศาสตร์ จานวน ๒๒๑ คน
รุ่นที่ ๕ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ จานวน ๑๙๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับเข้มข้นภายในมหาวิทยาลัย จานวน ๙๘ คน
กิจกรรมที่ ๓ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)ระดับเข้มข้นภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน ๙๘ คน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร จากการสังเกต การสัมภาษณ์นิสิต และการสัมภาษณ์วิทยากร
กิจกรรมที่ ๑ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน จานวน ๕ รุ่น ระหว่างวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ จานวน ๕ ฐาน
๒) กิจกรรมกลุ่มใหญ่ (Ideation) ในการนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
พบว่า นิสิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติได้ และสามารถนาเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถถาม-ตอบภาษาอังกฤษได้ และคัดเลือกนิสิตจานวน ๑๒๐ คน โดยท่าน
วิทยากรทุกท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น
กิจกรรมที่ ๒ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑) อบรมการนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และการพูดในที่สาธารณะ โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ
และชาวไทยให้ความรู้
๒) เตรียมงานการนาเสนอภาษาอังกฤษในหัวข้อ “The King legacy”
พบว่า นิสิตมีความกล้าในการพูดนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ดีขึ้น
กิจกรรมที่ ๓ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ จานวน ๕ ฐาน
๒) กิจกรรมการนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “The King legacy” และตอบคาถาม
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่นาเสนอ
พบว่า นิสิตสามารถนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีความมั่นใจ เข้าใจในเนื้อหาที่นาเสนอ
สามารถสื่อสารถาม-ตอบภาษาอังกฤษกับท่านวิทยากรชาวต่างชาติได้ มีความเป็นผู้นาในการทากิจกรรม และมี
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า
กิจกรรมที่ ๑ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน มีความพึงพอใจโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา (รุ่นที่ ๓) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕
กิจกรรมที่ ๒ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ภายในมหาวิทยาลัย มีความพึง
พอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา (รุ่นที่
๓) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕
กิจกรรมที่ ๓ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ
พึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา
(รุ่นที่ ๓) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑
๙๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
นอกจากนี้ มีการคัดเลือกนิสิตจานวน ๑๐ คน จากโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก โดยท่านวิทยากรชาวต่างชาติ เพื่อเข้าร่วม
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจาทุกปี
วิทยากรให้ความรู้อย่างเข้าใจง่าย ชัดเจน
ภำพกิจกรรมที่ ๑

๙๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ภำพกิจกรรมที่ ๒

๙๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ภำพกิจกรรมที่ ๓

๙๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรทำงำนและกำรสนทนำระดับนำนำชำติ รุ่นที่ ๑
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน (ศูนย์ภำษำ)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๒๐ ตุลำคม - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อสารทั้งในการศึกษา การทางาน และการใช้ชีวิตประจาวัน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ
ที่จาเป็นในการทางาน และการเพิ่มพูนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ดังนั้นนิสิต นักศึกษาควรได้รับ
การส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความพร้อมทั้งในการทางาน และการ
ใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังในยุคหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษสาหรับการทางานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละสนทนาภาษาอั ง กฤษแบบสากลกั บ ผู้ อื่ น ได้ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษากล้ า แสดงออกและใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนิสิต นักศึกษา กล้าคิด กล้าทา และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้นิสิต นักศึกษา รู้จักและสามารถเข้าถึงบริการที่ศูนย์ภาษาจัดไว้แก่นิสิต นักศึกษาได้มากขึ้น
หลักสูตรทีอ่ บรม ดังนี้
๑. English for Work
จานวน ๓๐ ชั่วโมง จานวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน
๒. International Conversation จานวน ๓๐ ชั่วโมง จานวน ๓ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน
๓. Internship Preparation
จานวน ๓๐ ชั่วโมง จานวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน
โดยนิสิต เลือกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจานวน ๓๐ ชั่วโมง กับท่านวิทยากรชาวต่างชาติ
ทุกๆ วันพฤหัสบดี และศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. นิสิตที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและซีเรียลคีย์
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๑๐ คน ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนในแต่ละหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
English for Work
International
Conversation
Internship
Preparation

จำนวน
นิสิต
๕๗
๗๓
๘๐

คะแนน
ก่อนเรียน
ระดับ
(๕๐)
๑๖.๐๘ Starter
๒๙.๐๖ Intermediate
๑๙.๔๗

Starter

คะแนน
หลังเรียน
ระดับ
(๕๐)
๒๘.๔๗ Intermediate
๓๗.๘๗ Intermediate
๓๒.๒๒

Intermediate

จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการ
ทางานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีความพึงพอใจต่อโครงการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖
๙๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจาทุกปี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และชีวิตประจาวันได้ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติ
ภำพกิจกรรม

๙๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับกำรทำงำนและกำรสนทนำระดับนำนำชำติ รุ่นที่ ๒
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน (ศูนย์ภำษำ)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ มกรำคม – ๒ มีนำคม ๒๕๖๐
ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อสารทั้งในการศึกษา การทางาน และการใช้ชีวิตประจาวัน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ
ที่จาเป็นในการทางาน และการเพิ่มพูนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ดังนั้นนิสิต นักศึกษาควรได้รับ
การส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความพร้อมทั้งในการทางาน และการ
ใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังในยุคหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษสาหรับการทางานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละสนทนาภาษาอั ง กฤษแบบสากลกั บ ผู้ อื่ น ได้ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษากล้ า แสดงออกและใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนิสิต นักศึกษา กล้าคิด กล้าทา และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้นิสิต นักศึกษา รู้จักและสามารถเข้าถึงบริการที่ศูนย์ภาษาจัดไว้แก่นิสิต นักศึกษาได้มากขึ้น
หลักสูตรทีอ่ บรม ดังนี้
๔. International Conversation 1 จานวน ๓๐ ชั่วโมง จานวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน
๕. International Conversation 2 จานวน ๓๐ ชั่วโมง จานวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน
๖. Internship Preparation
จานวน ๓๐ ชั่วโมง จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน
๗. Grammar In Context
จานวน ๓๐ ชั่วโมง จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน
โดยนิสิต เลือกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจานวน ๓๐ ชั่วโมง กับท่านวิทยากรชาวต่างชาติ
ทุกๆ วันพฤหัสบดี และศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. นิสิตที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและซีเรียลคีย์
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๑๑ คน ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนในแต่ละหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

จำนวน
นิสิต

International Conversation 1
International Conversation 2
Internship Preparation
Grammar In Context

๖๘
๖๖
๓๒
๔๔

คะแนน
ก่อนเรียน
(๕๐)
๒๕.๘๒
๒๓.๘๗
๒๗.๙๔
๒๖.๗๐

ระดับ
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate

คะแนน
หลังเรียน
(๕๐)
๓๓.๖๗
๓๒.๘๕
๓๔.๑๙
๓๔.๘๖

ระดับ
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate

จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการ
ทางานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗
๙๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจาทุกปี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และชีวิตประจาวันได้ ได้ฝึกทักษะภาษาอั งกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติ
มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น อาจจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์
ภำพกิจกรรม

๙๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำโดยกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ณ ศูนย์ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๒๔ เมษำยน – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐
เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ภาษาสอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ว่าด้วย การสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ สร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เห็นถึงความสาคัญของการเพิ่มพูนและพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นแนวทางที่จะช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ นิสิต นักศึกษา และยังช่วยผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ต้องการปลูกฝังการเรียนรู้
ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ นิสิต นักศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพือ่ ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเข้าใช้ห้อง
Self-Access Center ห้อง Sound lab และห้อง Mini theater เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
กิจกรรม ศูนย์ภาษาดาเนินโครงการเรียนรู้ด้วยตนเองประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเปิดบริการให้
นิสิต นักศึกษาเข้าใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาและเอนกประสงค์ (Soundlab and Multi function room) และห้องศูนย์เรียนรวมเอนกประสงค์ (Mini
theater and Lecture Hall) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจากตาราภาษาอังกฤษ
- เกมภาษาอังกฤษ
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์
- ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยตนเองประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดบริการให้นิสิตได้
เรียนรู้ด้วยตนเองเช่นนี้ต่อไป ควรเพิ่มบริการการยืม-คืนหนังสือ

๙๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ภำพกิจกรรม

๙๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๑) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษให้ กับ นิ สิ ตของมหาวิทยาลั ยเนื่องจากในปัจจุบันนี้ภ าษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเป็น
เครื่องมือสาหรับการสื่อสารที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรต่างๆของภาครัฐให้สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหา
ความรู้ สร้ างความร่ ว มมือเจรจาต่อรองและสร้างความสั มพันธ์อันดีกับชาวต่างประเทศได้ โ ดยประเทศไทย
จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัด โครงการ
เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาหรับนิสิตขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตสามารถนาไปบูรณาการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาคู่มือเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต
ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา โดยวิทยากรภายนอก ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ ให้ความรู้คณาจารย์มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการจัดเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: CEFR) และแบ่งกลุ่ม
เชิงปฏิบัติการจัดทาเนื้อหาภาษาอังกฤษพื้นฐานและแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ
ผลผลิตของกิจกรรมที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีเล่มคู่มือที่ใช้อบรมในโครงการ
เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑ เล่ม และข้อสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษ จานวน ๑ ชุด
กิจกรรมที่ ๒ อบรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๑) ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับ
นิสิตใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจ กรรมการบรรยายพิเ ศษ เรื่ อง “สนใจภาษาอั งกฤษชี วิตจะก้ าวไกล”
อาจารย์อรรจน์ สีหะอาไพ
๑๐๐

โดยวิท ยากรภายนอก

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
๒. อบรมหัวข้อทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
๓. เข้าอบรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมกลุ่ม
- Music and Language
- Role Playing
- Puppet Show
- Sketching
๔. การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนและหลังอบรม
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒,๑๑๔ คน ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนน ดังนี้
คะแนนก่อนเรียน
(๑๒๐)
๓๘

คะแนนหลังเรียน
(๑๒๐)
๔๑

ระดับ
A2

ระดับ
B1

จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจาทุกปี
ควรเว้นช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากติดกันหลายวัน ทาให้นิสิตมีความเหนื่อยล้า
และส่งผลต่อการอบรม ควรตรวจสอบอุปกรณ์บางห้องเรียน เนื่องจากไม่ค่อยสมบูรณ์

๑๐๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ภำพกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑

๑๐๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒

๑๐๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๒) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฏำคม ๒๕๖๐
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษให้ กับ นิ สิ ตของมหาวิทยาลั ยเนื่องจากในปัจจุบันนี้ภ าษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเป็น
เครื่องมือสาหรับการสื่อสารที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรต่างๆของภาครัฐให้สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหา
ความรู้ สร้ า งความร่ ว มมือเจรจาต่อรองและสร้างความสั มพันธ์อันดีกับชาวต่างประเทศได้ โ ดยประเทศไทย
จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัด โครงการ
เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาหรับนิสิตขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตสามารถนาไปบูรณาการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนิสิตใหม่
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้
๕. อบรมหัวข้อทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
๖. เข้าอบรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมกลุ่ม
- Music and Language
- Role Playing
- Puppet Show
- Sketching
๗. การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนและหลังอบรม

๑๐๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๔๒ คน ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนน ดังนี้
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
ระดับ
ระดับ
(๑๒๐)
(๑๒๐)
๓๗
A2
๔๑
B1
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจาทุกปี
ควรเว้นช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากติดกันหลายวัน ทาให้นิสิตมีความเหนื่อยล้า
และส่งผลต่อการอบรม ควรจัดกิจกรรมในวันจันทร์-ศุกร์ และปล่อยนิสิตให้ตรงเวลา

๑๐๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ภำพกิจกรรม

๑๐๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

๑๐๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับภำษำอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มกรำคม – ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะ
การเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาและสื่อออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัด โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) อันจะ
นาไปสู่การบูรณาการในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้ำหมำย นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจานวน ๖,๕๐๐ คน
๑. กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๑ นิสิต นักศึกษา (จานวน ๓,๕๐๐ คน)
๑.๑ นิสิต ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๖)
๑.๒ นิสิต ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี(คบ. ๕ ปี) ชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๕)
๑.๓ นักศึกษา ภาค กศ.พ. หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และอนุปริญญา ๒ ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และ ๓/๒๕๕๙
๒. กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒ นิสิต นักศึกษา (จานวน ๓,๐๐๐ คน)
๒.๑ นิสิต ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๗)
๒.๒ นิสิต ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๖)
๒.๓ นักศึกษา ภาค กศ.พ. หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และอนุปริญญา ๒ ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และ ๓/๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ กำรเช่ำระบบออนไลน์ (กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒)
นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กลุ่มเป้าหมายที่ ๒) ใช้ระบบ
ออนไลน์(SPEEXX) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ –
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสามารถเข้าระบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
การเรี ย นรู้ ภ าษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานอ้างอิ งทางภาษาของสหภาพยุ โ รป (Common European
Framework of Reference for Language: CEFR) ประกอบด้วย แบบฝึกหัด กิจกรรมเสริมทักษะ
๑๐๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
โครงสร้างประโยค ระบบออนไลน์จะแสดงผลคะแนนการทาแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียน และระยะเวลาในการ
เข้าใช้งาน โดยกาหนดให้นิสิต นักศึกษา เข้าใช้งานระบบออนไลน์ จานวน ๑๕๐ ชั่วโมง
สรุปผลกำรเข้ำใช้ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ประเภทนักศึกษำ
จำนวน(คน)
ค่ำเฉลี่ย(ชั่วโมง)
นิสิต ภาคปกติ
๒,๕๘๓
๙๕
นักศึกษา ภาค กศ.พ.
๔๐๖
๒๔
หมำยเหตุ มหาวิทยาลัยจะรวมจานวนชั่วโมงของนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในวันสุดท้าย วันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ กำรทดสอบวัดสมิทธิภำพภำษำอังกฤษ กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๑
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) (กลุ่มเป้าหมายที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐, ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยท าการทดสอบ
ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ณ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้ชุด
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP) ชนิด ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๒๐ ข้อ ประกอบด้วย
- ทักษะการฟัง จานวน ๓๐ ข้อ
- ทักษะการพูด จานวน ๓๐ ข้อ
- ทักษะการอ่าน จานวน ๓๐ ข้อ
- ทักษะการเขียน จานวน ๓๐ ข้อ
นิสิต นักศึกษาทดสอบ ๒ ครั้ง มหาวิทยาลัยพิจารณาคะแนนครั้งที่มากที่สุด
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร พบว่า มีนิสิต นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ เข้าทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จานวนทั้งสิ้น ๓,๔๐๙ คน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ระดับ B2 ร้อยละ ๒๔
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖
กิจกรรมที่ ๓ กำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ (CEFR) และกำรทดสอบวัดสมิทธิภำพ
ภำษำอังกฤษ กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒
อบรมกำรใช้ คู่ มื อ กำรทดสอบวั ด สมิ ท ธิ ภ ำพภำษำอั ง กฤษ BSRU-TEP ส ำหรั บ คณำจำรย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำ พระยำ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยวิทยากรภายนอก ดร.นิสั ย
แก้วแสนไชย อธิบายการใช้งานคู่มือการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: CEFR: BSRU-TEP)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้แก่คณาจารย์ เพื่อให้มีแนวทางในการอบรมนิสิต นักศึกษาที่เป็น
แนวทางเดียวกัน

๑๐๙

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙
อบรมทักษะภำษำอังกฤษ (CEFR) สำหรับนิสิต นักศึกษำ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๖๐ จานวน ๑๒ ชั่ว โมง โดยวิทยากรภายในและภายนอกให้ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษตามคู่มือการ
ทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษตามกรอบมาตรฐานอ้ า งอิ ง ทางภาษาของสหภาพยุ โ รป (Common
European Framework of Reference for Language: CEFR: BSRU-TEP) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา แก่นิ สิ ต นั กศึก ษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา (กลุ่ มเป้า หมายที่ ๒) มีนิสิ ต
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจานวน ๒,๔๐๗ คน
กำรทดสอบวัดสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) (กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๕ – ๖
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยทาการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ณ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้ชุดแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP)
นิสิต นั กศึกษาที่เข้าทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ จะได้รับวุฒิบัตรแสดงความสามารถ
ภาษาอัง กฤษเป็ น ระดับ ตามกรอบมาตรฐานอ้ างอิ งทางภาษาของสหภาพยุ โ รป (Common European
Framework of Reference for Language: CEFR) จากมหาวิทยาลัย
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร พบว่า นิสิต นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ เข้าทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จานวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๒ คน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ระดับ B2 คณะดาเนินงานกาลังดาเนินงานประมวลผล
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗

-

โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๑
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และกระชั้นชิดในการเปลี่ยนแปลงเวลา
ข้อสอบทักษะการอ่านบางชุด มีความยาวเกินไป ทาให้ทาข้อสอบไม่ทัน
ควรจัดอบรมเตรียมการสอบทักษะภาษาอังกฤษก่อนการทดสอบ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒
ควรตรวจสอบระบบออนไลน์ในการสอบก่อนใช้งาน
ควรตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของห้องทดสอบก่อนทาการทดสอบ
ควรปรับระยะเวลาในการเรียนออนไลน์ ให้น้อยลง นิสิต นักศึกษาที่ทางานไม่ค่อยมีเวลาเรียน
ควรจัดการอบรม และการทดสอบในวันธรรมดา เนื่องจากนิสิต นักศึกษาบางคนทางานในวันเสาร์
อาทิตย์
ควรอธิบาย ชี้แจงการสอบ ให้ชัดเจนครั้งเดียว เนื่องจากหากพูดแทรกบ่อยๆ ทาให้ไม่มีสมาธิในการ
ทดสอบ
ควรตรวจสอบอุปกรณ์ในการทดสอบก่อนการทดสอบ
ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และแจ้งล่วงหน้า
ข้อสอบทักษะการฟังบางชุดยาวเกินไปทาให้ระยะเวลาในการทาข้อสอบ ไม่เพียงพอ
๑๑๐

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
ภำพกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและการใช้ระบบออนไลน์ (SPEEXX) วันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๒ การทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายที่ ๑

กิจกรรมที่ ๓
๑๑๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
อบรมการใช้คู่มือการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ BSRU-TEP สาหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๑๒

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
อบรมทักษะภำษำอังกฤษ (CEFR) สำหรับนิสิต นักศึกษำ

กำรทดสอบวัดสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) (กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒)

๑๑๓

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อำคำร ๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๙

๑๑๔

รายงานประจาปี ๒๕๕๙
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ) สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อ ข่ า ยอาเซี ย นได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายใน เมื่ อ วั น ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
จากคณะกรรมการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ดาเนินงานตามตัวบ่งชี่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสานักในฐานะหน่วยงานสนับสนุน มีจานวน ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
ตำรำงที่ ๙ ผลกำรประเมินรำยตัวบงชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพทุกตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย
ตัวบ่งชี้คุณภำพ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง
= บรรลุ
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
๗ ข้อ
๗ ข้อ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
๖ ข้อ
๕ ข้อ

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ ๑-๒ (จานวน ๓ ตัวบ่งชี)้
ระดับดีมาก

คะแนน
ประเมิน

๕
๔
๔.๖๗

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

๕

-

-

๕

ดีมาก

๒

-

-

๕,๔

๔.๕

ดี

๓

๔

-

๔.๕

๔.๖๗
๔.๖๗

ดีมาก
ดีมาก

จากตารางสรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะเห็นว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก

๑๑๕

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้รับกำรตรวจประกันคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมประสำนงำนภำษำเพื่อนบ้ำน ชั้น ๓ อำคำร ๑๐
วันที่ ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๙

ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยนันต์

อธิการบดี
รองอธิการบดี

บรรณำธิกำรอำนวยกำร
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรตั นศักดิ์

ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรตั นศักดิ์

ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

บรรณำธิกำร

กองบรรณำธิกำร
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
นางสาวศุภัทรษร
นายฉัตรชัย
นางสาวชลันดา
นายเกตุสกล
นางกาญจนา
ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวศุภัทรษร
นายเกตุสกล

วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
พรนคร
รังษี
ฉายบ้านใหม่
ศีลเตชะ
พุทธสงกรานต์

รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์

พรนคร
ศีลเตชะ

๑๑๗

