
โครงการ “จัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงาน 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัย 

ในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
รหัส งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

 

๑.ความสอดคล้อง  

             ๑.๑.ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัด   
 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

แผนยุทธศำสตร์ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐำนของ
มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำร
บริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

เป้ำหมำย มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับทุกภำคส่วนทั้งภำยนอกและภำยใน 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำมีอัตลักษณ์
เป็นไปตำมที่ก ำหนด 

พัฒนำเครือข่ำย 

กลยุทธ์ พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพมีทักษะและ
เชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพและ
สอดคล้องตำมอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหำวิทยำลัย 

สร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐในกำรท ำงำน
ตำมพันธกิจ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำค
ส่วนทั้งภำยนอกและภำยใน โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษำมีอัตลักษณ์เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนด 

มหำวิทยำลัยมีกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น ในกำรสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจ 
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

         ๑.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระดับหลักสูตร    
องค์ประกอบที่ .................................................................................................. ................................. 



ตัวบ่งชี้ที่ .................................................................................................................................... 
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ .................................................................................................. ................................. 
ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................................................................................... ..... 

 

 ระดับสถำบัน   
องค์ประกอบที่ .................................................................................................. ................................. 
ตัวบ่งชี้ที ่ ............................................................................................................................. ....... 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๑.๓ – ๑.๕ 
 ๑.๓ ประเภทโครงการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 

  โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประเภทกำรให้บริกำรวิชำกำร๑  
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประเภทกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน๒    

๑.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงกำรใหม่ 
 โครงกำรต่อเนื่อง ปีที่   

๑.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
  โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมแบบให้เปล่ำ 

 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีท ำให้เกิดรำยได้ 
___________________________________ 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๑.๓ – ๑.๕ 
๑ การให้บริการวิชาการ  หมำยถึง  กำรที่สถำบันกำรศึกษำและสถำบันอยู่ในฐำนะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร  หรือท ำหน้ำที่
ใดๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำขึ้นของชุมชนในด้ำนวิชำกำร  หรือกำรพัฒนำควำมรู้  ตลอดจนควำมเข้มแข็งประเทศชำติและนำนำชำติ  รวมถึงกำรบริกำรที่มี
ค่ำตอบแทน และบริกำรวิชำกำรให้เปล่ำ 
๒ การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  หมำยถึง โครงกำรที่สถำบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนำชุมชนหรือองค์กรภำยนอกและเมื่อด ำเนินกำรแล้วมีผลก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภำยนอกในด้ำนต่ำงๆ หรือท ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมศักยภำพ
ของตน 
๓ โปรดแนบผลกำรประเมินโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งเอกสำรที่แสดงถึงกระบวนกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปรับปรุง/
พัฒนำกำรด ำเนินโครงกำรในปีปจัจุบัน 

  ๑.๖ การบูรณาการของโครงการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
 

  อ่ืน ๆ 
 หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
 
 

 



๒ หลักการและเหตุผล 

  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนเป็นหน่วยงำนสนับสนุนในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ริเริ่ม
ส่งเสริมและสนับสนุนภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่สำกลและเป็นส่วน
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและอัตลักษณ์ของบัณฑิต กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและ
นักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและกำรแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ รวมถึงส่งเสริมด้ำน
ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติให้ เข้ำมำเรียนในมหำวิทยำลัยและให้นักศึกษำไทยมีโอกำสได้รับ
ประสบกำรณ์เรียนรู้ในต่ำงประเทศเพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้มำพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 
ภำรกิจของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนเหล่ำนี้ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและส่งเสริม
กำรเป็นประชำกรอำเซียน กำรเปิดเสรีกำรค้ำ รวมถึงกำรบริกำรด้ำนอุดมศึกษำด้วย และที่ส ำคัญเป็นกำรส่งเสริม
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียนจึงได้จัด  “โครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงาน
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒”  

   จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) กับ
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศและในกลุ่มประเทศอำเซียน ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมร่วมมือกันทำงด้ำนวิชำกำร 
โดยมีกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและในขณะเดียวกันก็มีคณะผู้บริหำร หรือผู้ประสำนงำนจำก
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศเดินทำงมำเยี่ยมเยือนศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรมและเข้ำปรึกษำหำรือ
ด้ำนวิชำกำรกับอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอยู่เนืองๆ จำกเหตุผลดังกล่ำวส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน จึงได้จัด “โครงกำรจัดกำรต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้
ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒” เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยและแสดงควำมเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี
และส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ต่อไปในอนำคต 

๒.๑ วัตถุประสงค ์

            ๒.๑.๑ เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ
ประเทศและต่ำงประเทศ 
            ๒.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ         
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 
            ๒.๑.๓ เพ่ือจัดกำรต้อนรับและจัดเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

              ๒.๑.๔ เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 



๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๒.๒.๑ ผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
      ๒.๒.๒ ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
               ๒.๒.๓ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 

๒.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย  
๑. ตัวชี้วัดเชิง

ปริมำณ 
   - กิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยทั้งใน
และต่ำงประเทศ  
     ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม 
   - ผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรจำก     
     มหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
  - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
  - ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  
- ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 

   - กิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับ
เครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ ๑ 
กิจกรรม 
   - ผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้
ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
จำก     
     มหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ๑๐ คน 
 

๒. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภำพ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัด ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๖๐ 

 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ - จัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในโครงกำรได้
เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๑๐๐ 

- จัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดใน
โครงกำรไดเ้สร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

 

๒ .๔  วิ ธี ด า เนิ น ก า ร  (ร ะบุ ก ร ะบ ว น ก ำ ร จั ด ท ำ โค ร งก ำ รตั้ ง แ ต่ ก ำ ร ว ำ งแ ผ น  ก ำ รด ำ เนิ น ง ำน  
กำรประเมินผล  และน ำผลมำปรับปรุงกำรท ำงำน (PDCA)) 

              ๒.๔.๑ สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

              ๒.๔.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร 

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

              ๒.๔.๓ แผนกำรด ำเนินกำร/ปฎิทินปฏิบัติงำน 



 
 

รายละเอียด 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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มิ.
ย.

 ๖
๓ 

ก.
ค.

 ๖
๓ 

๑. ประชุมวำงแผนโครงกำร             

๒. เขียนโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร             

๓. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
และค ำสั่งไปรำชกำร 

            

๔. ด ำเนินกำรรับรองแขกตำมก ำหนดกำรที่
วำงไว้ 

            

๕. ส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

            

๖. สรุปควำมพึงพอใจ             

๗. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร             

๘. ปรับปรุงแก้ไขโครงกำร             

 
              ๒.๔.๔  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  

         ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ  
      - จ ำนวนผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำน และผู้แทนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำก
มหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ   
          ๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ (แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและควำมรู้ที่ได้รับของผู้เข้ำร่วม) 
          ๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ (กำรจัดกิจกรรมเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในโครงกำร) 
๒.๕ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมำณท่ีใช้ตลอดโครงกำรทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)   
โดยแบ่งงบประมำณโครงกำรได้ ดังนี้ 

รำยรับ      
งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) ๑๐๐,๐๐๐   บำท 

รำยจ่ำย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ๑. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

-  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ 



***หมำยเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๓ 

โครงกำรจัดกำรต้อนรับและเลี้ยง
รับรองคณะผู้บริหำรผู้ติดตำม
และผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับ
มหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม     ๑๐๐,๐๐๐ 

๒.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ)  

 ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
๑.๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นที่รู้จักท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
๑.๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมส ำเร็จในกำรประสำนงำนและมีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน 
๑.๓ นักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนภำษำ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศในประชำชนอำเซียนและนำนำชำติ 
 ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
๒.๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  
 ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

        ๓.๑ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

๒.๗ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  
 ๒.๗.๑ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีโอกำสสัมผัส
ประสบกำรณ์จริงจำกกำรติดต่อประสำนงำน กำรศึกษำดูงำน กำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ ร่วมกับ
ผู้บริหำรและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศกับหน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ 



และมหำวิทยำลัยในประเทศและสำมำรถน ำมำพัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อีกด้วย  
 ๒.๗.๒ ผู้บริหำรมีควำมรู้และทรำบแนวทำงและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เพ่ือน ำกลับมำประยุกต์ใช้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
        ๒.๗.๓ ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงให้นักบริหำรงำนที่ดี เป็นนักคิด  
นักปฏิบัติ และสำมำรถท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      ๒.๗.๔ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 
  ๒.๗.๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ 
  

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 


































