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ค ำน ำ 
  แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน 
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน”      
ปีการศึกษา 2558 โดยการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาระหว่างที่ด าเนินการและหาแนวทางที่ดีในการ
ปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างการด าเนินโครงการดังกล่าว  

  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ผู้สนใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานของ
ตนเองได้และยังหวังว่าเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เล่มนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกกลุ่ม
งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตน เพ่ือความส าเร็จและ
เป็นเลิศตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
                                ผู้เข้าร่วมโครงการ 
                                                                                      พฤษภาคม พ.ศ.2559 
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เรื่อง  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
บทที่ 1  
          
 
 
 
         
                  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- วัตถุประสงค์ 
2.โครงสร้างการผู้บริหารภายในส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
3.บทบาทของหน่วยงานในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรและนิสิต 
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บทที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศ
เพ่ือนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ปีการศึกษา 2558 
1.ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเด่นที่สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. การแสดงขั้นตอนการจัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพ่ือนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกบันิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ปีการศึกษา 2558 ก่อนและหลัง 
3. Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ปีการศึกษา 2558 (หลังปรับปรุง) 
4. ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน 
5. ปัญหาส าคัญและแนวทางแก้ไขท่ีเป็นระบบเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้การ
ด าเนินงาน 
6. การติดตาม-ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 
7. ข้อมูลตัวเลข/สถิตินิสิตที่เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ 
8. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี (พัฒนามาจากการท า AAR) 
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เรียน
ร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศ
เพ่ือนบ้าน” ปีการศึกษา 2558   
9. โครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ประวัติความเป็นมา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานประเทศและ
มาตรฐานสากล มีการส่งเสริมเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 2550 ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพื่อด าเนิ น
กิจกรรมการเรียน การสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการทางวิชาการ และการแลกเปล่ียน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถึงกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
ได้ด าเนินการตามภารกิจที่พึงกระท ามาเป็นล าดับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันบนพื้นฐานของความเกื้อกูลและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกัน เพื่อบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ตามปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว จึงได้จัดต้ัง ส านักวิเทศสัมพันธ์
และภาษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
โดยการรวมช่ือ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษากับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเพื่อท าหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาช่วยเพิ่มพูน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิต
นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ และงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ที่ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงจ าเป็นใน 
การด ารงชีวิต นอกจากน้ียังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆทั้งด้านการแลกเปล่ียนทางวิชาการ
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดจนส่งเสริม การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับ
นานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป และด้วยภาระหน้าที่ประกอบกับการที่
นโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธ์ิ หนูชูชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในขณะน้ัน จึงได้มีการเปล่ียนชื่อและจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาล จากส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา เป็น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556  
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วิสัยทัศน์ 
  มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเน้นการส่ือสารและความเป็น
เลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่าง ๆ ในลักษณะการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรและ
สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานที่มี
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และ ความเป็นเลิศ
ในด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงาน   ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศในด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การแลกเปล่ียนข้าราชการ คณาจารย์ 
บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย นิสิตและนักศึกษา การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ 
การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม การจัดต้ังและด าเนินการให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ  
   2. เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานส าหรับ
ชาวต่างประเทศ   
   3. เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน
มหาวิทยาลัย นิสิตและนักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ  
   4. เพื่อให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือและประมวลข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  
   5. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรทุน
และกิจกรรมเก่ียวกับต่างประเทศ 
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2.โครงสร้างการผู้บริหารภายในส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 

คณะกรรมการประจ า 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

อาเซียน 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และ

เครือข่ายอาเซียน 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และ

เครือข่ายอาเซียน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

งานบริหารทั่วไป งานบริการทางวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ 

- งานธุรการและประสานงาน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานแผนงาน/งบประมาณ/ 

ครุภณัฑ ์
- งานคลังและพสัดุ/การเบิกจา่ย 
- การควบคุมภายใน 
- งานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

 

- งานพัฒนา ศักยภาพ   
และความสามารถ   
  ด้านภาษาต่างประเทศ  
  ให้บุคลากรและนิสติ  
 - งานพัฒนาศักยภาพ 
   และความสามารถ 
   ด้านภาษาเพื่อนบ้าน  
   ให้นิสิตนักศึกษา 
 

 

 

- งานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
- งานเอกสารต่างประเทศ 
- งานแสวงหาและตดิตาม 
- โครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
- งานต้อนรับและรบัรองแขก 
ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ 
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3. บทบาทของหน่วยงานในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรและนิสิต 

1) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิเช่น 
 - Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย 
 - Edith Cowan University, (ECU) เครือรัฐออสเตรเลีย 
 - Phnom Penh International University, (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 - Guangxi University for Nationalities, (GXUN) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- Tianjin Normal University, (TNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- Yunnan University, (YNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- Yunnan Minzu University, (YMU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- Yunnan Agricultural University, (YAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- Indonesia Institute of Arts Yogyakarta, (ISI Yogyakarta) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
- Mahasasaraswati  Denpasar University, (UNMAS DENPASAR) สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 
- National University of Laos, (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- National University of Arts and Culture, (NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ 
- Fontys International Business School, สหราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ 
- Lipa City Colleges, Batangas, (LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
- Dong-Ah Institute of Media and Arts, (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี 
- Nanyang Polytechnic, (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
- University of Social Sciences and Humanities – Hanoi, (USSH) สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม 
- University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, (USSH) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
- Shih Chien University, Taiwan, (USC) สาธารณรัฐจีน 
- National Pingtung University, (NPTU) สาธารณรัฐจีน 
- National Taipei University, (NTPU) สาธารณรัฐจีน 
- Universiti Utara Malaysia, (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 

 2) ส่งนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ไปเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ วิจัย การเขียนงานวิจัย
และเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
  3) โครงการผลิตบัณฑิตไทย -จีน หลักสูตร 2+2 และ 3+1 (หลักสูตร 2+2 หมายถึง เรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยเดิมของนักศึกษาอีก 2 ปี รับปริญญาทั้ง 2 



5 
 

5 
 

แห่ง และหลักสูตร 3+1 หมายถึง เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 ปี และเรียนที่
มหาวิทยาลัยเดิมของนักศึกษา 3 ปี รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเดิมของนักศึกษา) 
  4) โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เป็นโครงการที่มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เยาวชนสายเลือดไทยในต่างประเทศได้รับการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม
ไทย จากครูอาสาสมัครทั้งคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ไป
เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งใน   
ปีการศึกษา 2559 ได้ส่งนิสิตไป ดังนี้ 

4.1 วัดมงคลรัตนาราม  เมืองเบอร์กเลย์  ซานฟรานซิสโก  รัฐแคลิฟอร์เนีย 4 คน 
4.2 วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม  เมืองเอสคอนดิโด้  ซานดิเอโก้  รัฐแคลิฟอร์เนีย 2 คน 
4.3 วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดลเฟีย 2 คน 
4.4 วัดป่าธรรมชาติ  เมืองลาพวนเต้  รัฐแคลิฟอร์เนีย 3 คน 
4.5 วัดไทย เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 2 คน 
โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ถือเป็นโครงการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศอ่ืนๆ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  5) การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้น าหรือผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ นักวิชาการและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
  6) ด้านการวิจัย/ Research การด าเนินงานความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยค านึงถึงประโยชน์
ของความร่วมมือ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ
การศึกษาในทุกระดับ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ 
  7) ด้านการให้บริการทางวิชาการ/ Educational Services การด าเนินงานความร่วมมือทางด้านการ
ให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยค านึงถึงความร่วมมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น การ
พัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาก าลังคน การพัฒนากิจการนิสิตนักศึกษา เป็นต้น 
  8) ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม/ Exchanging of Arts and Cultures การด าเนิน
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยค านึงถึงการแลกเปลี่ยนที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีระหว่างกันในด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  9) ด้านกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ/ Other Educational Activities มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุ อาทิ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านดนตรี -นาฏศิลป์ และกิจกรรม
ประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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บทท่ี 2 
แนวปฏิบัติที่ดี (พัฒนามาจากการท า AAR) โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต 

สร้างมติรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ปีการศึกษา 2558 

 
1. ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเด่นที่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดท า
โครงการ “เพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ กับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้านเรียนร่วมรายวิชาศึกษาทั่วไป กับ
นิสิตในมหาวิทยาลัยประเทศเพ่ือนบ้าน” (เริ่มแรก ปี พ.ศ.2548- ปัจจุบันปี พ.ศ.2559) และเมื่อจบโครงการ
แล้วจะจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องอาทิเช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือ
รับทราบปัญหา ข้อดีและข้อด้อยขณะด าเนินการ โดยการใช้ระบบ  After   Action  Review (AAR) คือ  การ
ทบทวนหลังปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจรการท างาน เป็นการทบทวนวิธีการท างานทั้งด้านความส าเร็จ 
และปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างท างาน  ทั้งนี้ไม่ใช่เพ่ือค้นหาคนที่ท าผิดพลาด แต่เป็นการ
ทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน เพ่ือแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น ไม่ให้ เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก               
ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว เป็นการสอบถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขการ
ท างานหรือป้องกันปัญหาซึ่งอาจจะเกิดได้ระหว่างการด าเนินการโครงการ ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงได้
จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเด่นในการด าเนินโครงการ ดังนี้  
 
  ขั้นเตรียมก่อนการจัดโครงการ 

 1) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเดินทางเยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ในต่างประเทศ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ 
(MOU) พร้อมทั้งส ารวจเส้นทางและรายละเอียดต่างๆ 

 2) ประชุมเพ่ือสรุปผลหลังจากการเดินทางของผู้บริหารเพื่อเตรียมจัดส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
 3)  ก าหนดวันจัดโครงการโดยคณะผู้บริหาร คณบดี  ผู้อ านวยก ารของหน่วยงานต่างๆ                  

ในมหาวิทยาลัย 
 4) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาในต่างประเทศให้ทราบถึงก าหนดการที่จะส่งนิสิตไปเรียนร่วม

และในปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 



7 
 

7 
 

ก่อนการด าเนินโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียนจะด าเนินโครงการเพื่อสร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต 2 โครงการ ดังนี้ 

 
1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ (ระหว่างวันที่ 10-20 ม.ค. 2559) 
 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนฯ ครั้งที่ 2 เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีจุดประสงค์เพ่ือ
พัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษา สังคมและศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านให้แก่ คณาจารย์ 
นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์และกลุ่มภาค
กลาง โดยโครงการนี้จัดขึ้นแทนโครงการอบรมภาษาเพ่ือนบ้านผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 71 คน เป็นอาจารย์
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศในกลุ่มอาเซียน (มหาวิทยาลัยที่เราจะส่งนิสิตไปในโครงการเรียนร่วม
ฯ) จ านวน 38 คน นิสิตนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง (รวม มบส.) จ านวน 33 คน ดังนี้ 
  1. University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย 
  2. University Mahasaraswati DENPASAR (UNMAS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  3. National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  4. University of Social Sciences and Humanities-Hanoi (USSH)  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  5. Phnom Penh International University (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  6. Lipa City Colleges, Batangas (LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  7. Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์  
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DRU)    
     9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU)   
   10. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (MCRU)                    
   11. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  (RBRU)                                        
   12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU)                                         
   13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)              
  
 ขั้นตอนการจัดโครงการ 
 1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือและวางแผนการด าเนินโครงการ 
 2) ศึกษาข้อมูลหัวข้อศึกษาอบรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือก 
 3) ติดต่อประสานมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 4) ติดต่อประสานงานสถานที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอก 
 6) ติดต่อเชิญวิทยากร 

 7) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
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 8) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 
 9) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งโดยการสัมภาษณ์และสอบถาม 
 10) วิเคราะห์ข้อมูล 
 11) จัดท ารายงานผลการโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนฯ 
 12) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
 13) ปรับปรุงแผนการด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไป 
 
   2) โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน ปีการศึกษา 2558” 
    โครงการเตรียมความพร้อมฯ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเดินทางไปเรียน
ร่วมในต่างประเทศและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล/กฏระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศให้แก่ 
นิสิตและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมถึงเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
เบื้องต้นให้แก่นิสิตและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 ขั้นตอนการจัดโครงการ 

 1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือและวางแผนการด าเนินโครงการ 
  2) ศึกษาหัวข้อส าหรับ ความรู้เบื้องต้นและการด าเนินชีวิตในประเทศท่ีเราจะจัดส่งนิสิตไปเรียนร่วม 
  3) ติดต่อเชิญวิทยากร 
  4) เสนอโครงการและค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5) โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เตรียมความพร้อมก่อน

เดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพ่ือนบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 6) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งโดยการสัมภาษณ์และสอบถาม 
  7) วิเคราะห์ข้อมูล 
  8) จัดท ารายงานผลการโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน 

“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพ่ือนบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  9) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
10) ปรับปรุงแผนการด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไป 
11) สรุปผลและก าหนดการปรับปรุงและเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารส านัก 
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2.การแสดงขั้นตอนการจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรียน
ร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชี วิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ”               
ปีการศึกษา 2558 ก่อนและหลัง 
 
 ขั้นตอนการจัดโครงการ (ก่อนปรับปรุง) 

 1) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยระบุคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 
1 และมีงบประมาณส าหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

 2) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศ ผ่านสื่อและเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

 3) ลงทะเบียนและช าระเงิน 
 4) จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เตรียมความพร้อม

ก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพ่ือนบ้าน ปีการศึกษา 2558”ก่อนออกเดินทาง  
 5) ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น ก าหนดการ 

ตารางการอบรม ขอบข่ายของเนื้อหาในการอบรม ส่งรายชื่อผู้ร่วมเดินทางพร้อมขอหนังสือเชิญ ราคาค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่พัก ค่าเล่าเรียน จองตั๋วเครื่องบินพร้อมแจ้งเวลาเดินทางไป-กลับ 

 6) จัดท าวีซ่าของนิสิตที่เดินทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
บรูไนดารุสซาลาม เป็นต้น  

 7) เมื่อถึงประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน นิสิตจะเรียนในชั้นเรียนรวมทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง โดยเน้น
การเรียนภาษาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นิสิตยังมีโอกาสศึกษานอกสถานที่ โดยการเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแต่ละแห่งล้ วน
สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมกลุ่มประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน 

8) อาจารย์ผู้ควบคุมและนิสิตเดินทางกลับประเทศไทย 
9) ประเมินความพึงพอใจและสรุปความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
10) จัดท ารายงานสรุปการเข้าร่วมโครงการ เพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศ

เพ่ือนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือน
บ้าน” ปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์และนิสิตที่ร่วมเดินทาง 

11) มีการจัดการประชุมรับรายงานจากคณาจารย์และตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการ
รายงานผลในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดโครงการ  (ก่อนปรับปรุง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. นิสิตร่วมกันจัดนิทรรศการและน าเสนอประสบการณ์ความรู้ 
จัดการประชุมรับรายงานจากคณาจารย์และตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

 

1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลอืกเข้าร่วมโครงการ 
 

 

3. ลงทะเบียนและช าระเงิน 

 

4. จัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ 

5. แจ้งวันและเวลาในการเดินทางไป – กลับ เตรียมการเดินทางและที่พัก 

 

 

6. จัดท าวีซ่า 

 
 

7. เม่ือเดินทางไปถงึ นิสิตจะเรยีนในชั้นเรียนรวมทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง  

 

8. อาจารย์ผู้ควบคุมและนิสิตเดินทางกลับประเทศไทย 

9. ประเมินความพึงพอใจและสรุปความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

10. จัดท ารายงานสรุปการเข้าร่วมโครงการ 
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ขั้นตอนการจัดโครงการ (หลังปรับปรุง) 
1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 
2) เขียนโครงการฯ 
3) น าเสนอโครงการฯ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชาสัมพันธ์ 
6) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียน (1 เดือน) 
7) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (7 วัน) 
8) จัดโครงการเตรียมความพร้อม (3 วัน) 
9) ตรวจสอบความพร้อมในการจัดโครงการแจ้งวันและเวลาในการเดินทางไป-กลับ จัดท า วี

ซ่าเตรียมการเดินทางและท่ีพัก (7 วัน) 
10) ด าเนินโครงการในประเทศเพ่ือนบ้าน (14 วัน) 
11) ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

12) อาจารย์ผู้ควบคุมและนิสิตเดินทางกลับประเทศไทย  
13) รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งเบิกเงินที่กองคลัง (30 วัน) 
14) สรุปรายงานความพึงพอใจและเล่มรายงานแต่ละประเทศ 
15) ประชุมรับรายงานจากคณาจารย์และตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ (1วัน) 
16) จัดนิทรรศการและประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนิสิตที่ไม่ได้เดินทางไป 
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3. Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน 
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”      
ปีการศึกษา 2558 (หลังปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 

เขียนโครงการ(Downloadแบบฟอร์ม  

จากเว็บไซด์ส านักงานอธิการบดีฯ) 

จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ
จัดโครงการฯ ถึงอธิการบด ี

อธิการบด/ีรองอธิการบดี  
พิจารณาอนุมัติโครงการฯ 

No ไม่อนุมัติ 

Yes อนุมัติ 

จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานโครงการฯ 

Yes ลงนามแต่งตัง้ 

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

เปิดรบัสมัครผู้เขา้ร่วมโครงการ  
ลงทะเบยีนและช าระค่าลงทะเบยีน 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
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จัดโครงการเตรยีมความพร้อม 

ตรวจสอบความพร้อมในการจดัโครงการ 
แจ้งวันและเวลาในการเดินทางไป-กลับ  
จัดท าวีซ่าเตรยีมการเดินทางและที่พัก 

ด าเนินโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน 

ตรวจสอบความพร้อมในการจดัโครงการ 
- หนังสือเชญิวิทยากร                 สถานที่จัดอบรม 
- เตรียมสถานที่ในการจัดอบรม       สถานที่จัดพิธีเปดิ-ปิด 
- เตรียมข้าว/ขนมเบรก/เครื่องดื่ม 

- หนังสือเชญิจากต่างประเทศ     รถที่ใช่ส่ง อ.ผู้ควบคุม 
                                         และนิสิตที่สนามบิน 
- เตรียม MOU, เงินสกุลตา่งๆ, ชุดการแสดง,  ของที่
ระลึก, ยาสามัญประจ าบ้าน ฯลฯ      

รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน 
ส่งเบิกเงินภายใน 30 วัน ที่กองคลัง 

 

ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ 
และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

 

ประชุมรบัรายงานจากคณาจารย์และ
ตัวแทนนิสิตทีเ่ขา้ร่วมโครงการ (1วัน) 

จัดนิทรรศการและประชมุเพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ให้กบันิสิตที่ไม่ได้เดินทางไป 

 

ส่งหลักฐานการเบิกจา่ยเงินที่กองคลัง ดังนี้ 
1. บันทึกขออนุมัตโิครงการ     
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. โครงการ           
4. หนังสือเชิญวิทยากร 
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมฯ           
6. ค่าตั๋วเครื่องบิน 
7. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก         
8. ใบ Folio เข้าที่พกั 
9. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
10. ค าสั่งไปราชการ  
11.หนังสือเชิญจากต่างประเทศ 
12. ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน  
13. ก าหนดการ 
 

จัดท าเลม่ 
-รายงานโครงการของ 10 ประเทศ 
-สรุปรายงานโครงการเรียนร่วมฯ 
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4. ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน คือ 
1) นโยบายและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง/ขยายเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2) การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ

และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาจีนเพ่ือช่วยในการติดต่อประสานงานและดูแลนิสิตขณะที่อยู่ใน
ต่างประเทศ 

3) การพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านแก่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5. ปัญหาส าคัญและแนวทางแก้ไขที่เป็นระบบเพื่อสร้างความยั่งยืนให้การด าเนินงาน  (โดยใช้ตารางการ
วิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน) 

1) ปัญหา: ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
   การแก้ไขปัญหา: จัดโครงการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

ที่ส่งนิสิตไปเรียนร่วม 
   2) ปัญหา: การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ 
      การแก้ไขปัญหา: ติดต่อผ่านสถานทูต อาทิเช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
    3) ปัญหา: ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและนิสิตขาดทุนทรัพย์ในการใช้จ่ายส่วนตัว 
      การแก้ไขปัญหา - ประสานงานกับสาขาวิชาเพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเตรียมการแต่เนิ่นๆ  
ในการเก็บเงิน 
        - ขอความร่วมมือกับสาขาวิชาให้จัดหางบประมาณของสาขาช่วยนิสิตใน
ลักษณะให้ทุนสนับสนุนโดยคัดนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นหรือมีความประพฤติดี 
    
6. การติดตาม-ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 

ใช้การติดตามและประเมินผลจากแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมและนิสิต 
 
7. ข้อมูลตัวเลข/สถิตินสิิตที่เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ  

1) โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้านเรียนร่วมรายวิชาศึกษา
ทั่วไป กับนิสิตในมหาวิทยาลัยประเทศเพ่ือนบ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 260 คน 
 - นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 465 คน 
 - นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2555 มีจ านวนทั้งสิ้น 450 คน  
 - นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 381 คน 
  รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2557     มีจ านวนทั้งสิ้น 283 คน 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 7 -20 มิถุนายน 2558      มีจ านวนทั้งสิ้น 186 คน 
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 - นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 247 คน 
 
8. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี (พัฒนามาจากการท า AAR) โครงการเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
   1) ลดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ 
   2) เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็วและ
ตรงจุด 
   3) หน่วยงานทั้งภายนอกและภายในสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้ 
 
9. โครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
          1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารส าหรับบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 2558  

2) โครงการ อาเซียนสัญจร ปีการศึกษา 2558 
3) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 4) โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพ่ือนบ้าน ปีการศึกษา 2558 
  5) โครงการ เพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ปีการศึกษา 2558 
  6) โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558” 
 7) โครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ      
ปีการศึกษา 2558    
 


