
 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้จัดท ำ นำงกำญจนำ  พุทธสงกรำนต์ นักวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้อนุมัติ นำงสุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือขั้นตอนการท างาน 
วิเทศสัมพันธ ์
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             มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และ

เครือข่ายอาเซียน 
 

 
วิธีปฏิบัติงานโครงการเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ 
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
ในต่างประเทศ  

 
รหัสเอกสาร..................
วันที่บังคับใช้............... 
ฉบับท่ี .......................... 
หน้าท่ี........................... 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ    
  1.2 เพ่ือส่งเสริมและต่อยอดควำมสัมพันธ์อันดีทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศที่ได้     
ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกัน  
  1.3 เพ่ือสร้ำงอัตลักษณ์และเพ่ิมคุณค่ำแก่นักศึกษำ 
  1.4 เพ่ือให้เกิดทักษะที่ดีในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำเพ่ือนบ้ำน 
  1.5 เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในควำมเหมือนและควำมต่ำงของวัฒนธรรมต่ำงชำติ 
 
2. ขอบข่าย 
 จัดโครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ 
ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
3. วิธีการปฏิบัติงาน 
ล าดับ ขั้นตอน วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวำงแผน 1.1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ผู้อ ำนวยกำร/ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกร
ประจ ำส ำนักฯ 

2 จัดท ำโครงกำรและน ำเสนอ 2.1 เขียนโครงกำรฯ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.3 ตรวจทำนควำมถูกต้อง 
2.4 น ำเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำรฯ 

-นำงกำญจนำ พุทธสงกรำนต์ 
/ร่ำงโครงกำร ร่ำงค ำสั่ง 
- อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  
โชติรัตนศักด์ิ/ตรวจทำน  
และขออนุมัติโครงกำรฯ    

3 กำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ - อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  
โชติรัตนศักด์ิ 
- อำจำรย์ขวัญนภำ  วัจนรัตน์ 
- Ms. Ana  Malayallamas 
Camaligan 
- และบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำย 

4 ประชำสัมพันธ์ 4.1 ออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ 
4.2 ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 
4.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัย ส ำนักคอมพิวเตอร์ คณะ 4 ได้แก่
คณะครุ ศำสตร์  คณะมนุษยศำสตร์ ฯ  คณะ
วิทยำศำสตร์ฯ คณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลัยกำร

- นำยเกตุสกล ศีลเตชะ 
 
 
 
- นำงสำวศุภัทรษร  พรนคร  
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ดนตรี และบัณฑิตวิทยำลัย หน่วยงำน ศูนย์ ส ำนัก 
ในกำรประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงต่ำงๆ 

5 ประกำศรับสมัคร 5.1 เปิดรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
5.2 สัมภำษณ์ คัดเลือก  
5.3 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
5.4 ลงทะเบียนและช ำระค่ำลงทะเบียน 

-บุคลำกรประจ ำส ำนักฯ 
 
- ผู้อ ำนวยกำร 
- นำยเกตุสกล ศีลเตชะ 
 
- นำงสำวศุภัทรษร   พรนคร 
- นำยฉัตรชัย   รังษี 
- นำยเกตุสกล  ศีลเตชะ  
- นำงกำญจนำ  พุทธสงกรำนต์  
- นำงสำวชลันดำ  ฉำยบ้ำนใหม่ 
- นำงสำวสิณำภรณ์  จิตติอุทัศน์ 

6 ประชุมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 6.1 ลงทะเบียน 
6.2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียนชี้แจงรำยละเอียด อำทิเช่น วัตถุประสงค์
ของกำรจัดโครงกำร ขั้นตอนกำรเตรียมเอกสำร 
เช่น กำรท ำหนังสือเดินทำง กำรท ำวีซ่ำ (เฉพำะ
นักศึ กษำที่ เ ดิ นทำง ไป เครื อรั ฐออส เตร เลี ย 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน) ก ำหนดกำรกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร 
/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกร
ประจ ำส ำนักฯ 

7 จัดกิจกรรมที่ 1 เตรียมควำม
พร้อมก่อนเดินทำงไปเรียน
ร่วมในต่ำงประเทศ  
 

7.1 ประสำนงำนเชิญวิทยำกร 
7.2 ท ำจดหมำยเชิญวิทยำกร 
7.2 ประสำนงำนห้องส ำหรับอบรมเตรียมควำม
พร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในต่ำงประเทศ 
7.3 ประชำสัมพันธ์เพ่ือแจ้งก ำหนดกำรให้อำจำรย์
ผู้ควบคุมนักศึกษำและนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
แต่ละประเทศให้ทรำบ 
7.4 จัดท ำคู่มือส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
7.5 ปฐมนิเทศนักศึกษำและอำจำรย์ที่ เข้ำร่วม
โครงกำร 
7.6 อบรมผู้ เข้ำร่วมโครงกำรเรียนร่วมฯ ให้มี
ควำมรู้ในเรื่อง  
      - ภำษำอังกฤษที่ต้องใช้ระหว่ำงที่ เข้ำร่วม
โครงกำรและในชีวิตประจ ำวัน   
      - กำรกรอกเอกสำรที่ต้องใช้ระหว่ำงกำร
เดินทำง 
      - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีควำมจ ำเป็น
ระหว่ำงอยู่ในต่ำงประเทศ  
      - เตรียมควำมพร้อมชุดกำรแสดงที่ใช้เพ่ือ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ต่ำงชำติได้รับรู้ 
      - เรื่องอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องรู้  

- รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำร 
- นำงสำวศุภัทรษร   พรนคร 
 
 
 
 
ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร 
/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกร
ประจ ำส ำนักฯ 
 
 
 
 
 
 
- วิทยำกรและอำจำรย์ผู้เคย
ควบคุมนศ. โครงกำรเรียนร่วมฯ 
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      - ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรจัดโครงกำร
แจ้งวันและเวลำในกำรเดินทำงไป-กลับ จัดท ำ วีซ่ำ
เตรียมกำรเดินทำงและที่พัก  
 

8 ด ำเนินงำนโครงกำร 8.1 จัดเตรียมเอกสำร จดหมำยเชิญ 
8.2 ด ำเนินโครงกำรในประเทศเพ่ือนบ้ำน  

ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร 
/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกร
ประจ ำส ำนักฯ 

9 ส ำรวจแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจและควำมรู้ที่ได้รับ 

9.1 จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจและควำมรู้
ที่ได้รับที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
9.2 ส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
9.3 ประมวลผลข้อมูลจำกแบบสอบถำมฯ 
9.4 จัดพิมพ์ข้อมูลเพ่ือรำยงำนต่อผู้บริหำรและ
จัดท ำเป็นรูปเล่ม 

- อำจำรย์ธีรำพร  ปฏิเวธวิทูร 
- นำงกำญจนำ  พุทธสงกรำนต์ 
 

10 เดินทำงกลับประเทศไทย อำจำรย์ผู้ควบคุมและนักศึกษำเดินทำงกลับ
ประเทศไทย  

- 

11 ท ำเรื่องเบิกจ่ำย 11.1 รวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำยเงินส่งกองคลัง 
11.2 เบิกเงินท่ีกองคลัง  

- นำงสำวศุภัทรษร   พรนคร 
- นำยฉัตรชัย   รังษี 

12 วิเครำะห์ ประมวลผล
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

12.1 รวบรวมแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
12.2 วิเครำะห์ ประมวลผล  
12.3 รำยงำนผลควำมพึงพอใจและสรุปเพ่ือ
รำยงำนผลแก่อธิกำรบดีและคณะผู้บริหำร 
12.4 จัดท ำเล่มรำยงำนแต่ละประเทศ 

 
 
- นำงกำญจนำ  พุทธสงกรำนต์ 
 
 
 
 
- อำจำรย์ที่ควบคุมนักศึกษำแต่ละ
ประเทศ 

13 ประชุมคณำจำรย์ผู้ควบคุม 13.1 ประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือรับทรำบ
ปัญหำของแต่ละกลุ่มระหว่ำงอยูใ่นต่ำงประเทศ 
13.2 สรุปรำยงำนประชุมคณำจำรย์ผู้ควบคุมเพ่ือ
รำยงำนแก่อธิกำรบดีและคณะผู้บริหำร 

ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร 
/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกร
ประจ ำส ำนักฯ 
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             มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

 
ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และ

เครือข่ำยอำเซียน 
 

 
ผังการปฏิบัติงานโครงการเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ 
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
ในต่างประเทศ  

 
รหัสเอกสาร..................
วันที่บังคับใช้............... 
ฉบับท่ี .......................... 
หน้าท่ี........................... 

ผังการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
ในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
และสอบสัมภาษณ ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
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จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

ตรวจสอบความพร้อมในการจดัโครงการ 
แจ้งวันและเวลาในการเดินทางไป-กลับ  
จัดท าวีซ่าเตรยีมการเดินทางและที่พัก 

ด าเนินโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน 

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

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

รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน 
ส่งเบิกเงินภายใน 30 วัน ที่กองคลัง 

 

ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ 
และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

 

ประชุมรบัรายงานจากคณาจารย์และ
ตัวแทนนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ  

ประชุมเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุมที่ไม่ไดเ้ดินทางไป 

 

ส่งหลักฐำนกำรเบิกจำ่ยเงินที่กองคลัง ดังนี้ 
1. บันทึกขออนุมัตโิครงกำร     
2. ใบส ำคัญรับเงิน 
3. โครงกำร           
4. หนังสือเชิญวิทยำกร 
5. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมฯ           
6. ค่ำตั๋วเครื่องบิน 
7. ใบเสร็จรับเงินค่ำที่พัก         
8. ใบ Folio เข้ำที่พกั 
9. ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำร 
10. ค ำสั่งไปรำชกำร  
11. หนังสือเชิญจำกต่ำงประเทศ 
12. ใบเสร็จค่ำตั๋วเครื่องบิน  
13. ก ำหนดกำร 
 

จัดท าเลม่ 
-รายงานโครงการของประเทศตา่งๆ 
-สรุปรายงานโครงการเรียนร่วมฯ 

 


