
 
 



 
 

โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
 

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
รหัส งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) 

งบประมาณ งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ 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  

 
 
 

 



 
 

๑.๗ หลักการและเหตุผล 

   มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน  ส่งเสริมมหำวิทยำลัยสู่
สำกล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ในกลยุทธ์ที่ 
๑ กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตร และระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ   ซึ่งตรงกับ กลยุทธ์
หน่วยงำนที่ ๑ ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ซึ่งมีมำตรกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรมหรือวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิเช่น กำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร 
กำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำนักศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในภูมิภำคเอเชีย ออสเตรเลีย 
อเมริกำและยุโรปและส ำคัญที่สุด คือ ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยคุณภำพในภูมิภำคอำเซียนและเป็นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกร นักศึกษำได้มีโอกำสพัฒนำตนเองและน ำพำมหำวิทยำลัย
และสังคมให้เกิดควำมเข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สำมำรถพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ
และสู่สำกลต่อไป 

    จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ลงนำมควำมร่วมมือ (MOU)  
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศและนำนำชำติ  ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมร่วมมือกันทำงด้ำนวิชำกำร       
โดยมีกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและในขณะเดียวกันก็มีคณะผู้บริหำรหรือผู้ประสำนงำนจำก
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศเดินทำงมำเยี่ยมเยือนศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ งด้ำนกำรศึกษำ 
ศิลปวัฒนธรรมจำกเหตุผลดังกล่ำวส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน จึงได้จัดโครงกำร “ประสำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒” เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยและแสดงควำมเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีและส่งเสริม
ควำมร่วมมือในด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ต่อไปในอนำคต 

   ๑.๘ วัตถุประสงค์ 

            ๑.๘.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะ ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
            ๑.๘.๒ เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
            ๑.๘.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
       ๑.๘.๔ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมเข้ำใจกันทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 

  ๑.๘.๕ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม อันจะน ำไปสู่ควำม
ร่วมมือด้ำนอ่ืนๆ ในระดับนำนำชำติต่อไป 
 
 
 



 
 

๑.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๑.๙.๑ คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   ๑.๙.๒ ผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
      ๑.๙.๓ ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
               ๑.๙.๔ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 

๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย  
๑. ตัวชี้วัดเชิง

ปริมำณ 
   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ  
     เจ้ำพระยำ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำน
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำก 
     มหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
     ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
  - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำ
ในประเทศและต่ำงประเทศ  
    ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน 

- ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ ๑๐ 
คน 

   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำ
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ  
     เจ้ำพระยำ ๑๖๔ คน 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้
ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
จำก 
     มหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
     ไม่น้อยกว่ำ ๑๑ คน 
  - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและ
สถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ  
    ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน 
   

- ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชน
จำกในประเทศและต่ำงประเทศไม่
น้อยกว่ำ ๒ คน 

๒. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภำพ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดโครงกำร  ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑  คะแนน 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดโครงกำร  ไม่น้อยกว่ำ 
๔.๗๕  คะแนน 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ - สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่ ก ำหนดใน
โครงกำรได้ เส ร็จสิ้ น ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไม่ร้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

- สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดใน
โครงกำรได้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไม่ร้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 

๑ .๑ ๑  วิ ธี ด า เนิ น ก า ร  (ร ะบุ ก ระบ วน ก ำรจั ด ท ำ โค ร งก ำรตั้ ง แ ต่ ก ำร ว ำ งแ ผ น  ก ำรด ำ เนิ น งำน  
กำรประเมินผล  และน ำผลมำปรับปรุงกำรท ำงำน (PDCA)) 



 
 

              ๑.๑๑.๑ สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

              ๑.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร 

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

              ๑.๑๑.๓ แผนกำรด ำเนินกำร/ปฎิทินปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ก.ย.

๖๒ 

ต.ค.

๖๒ 

พ.ย. 

๖๒ 

ธ.ค.

๖๒ 

ม.ค.

๖๓ 

ก.พ.

๖๓ 

มี.ค.

๖๓ 

เม.ย.

๖๓ 

พ.ค.

๖๓ 

มิ.ย.

๖๓ 

ก.ค.

๖๓ 

ส.ค.

๖๓ 

P ๑. วำงแผน             
 ๑.๑  ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อหำรือและวำง

แผนกำรด ำเนินโครงกำร 
            

 ๑.๒  เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร             
D ๒. ด ำเนินกำรตำมแผน             
 ๒.๑  ด ำเนินกำรโครงกำร             
C ๓. ติดตำมผล             
 ๓.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรตอบแบบสอบถำม             
 ๓.๒  วิเครำะห์ข้อมูล             
A ๔. สรุปผลและก ำหนดกำรปรับปรุงและเสนอต่อ

มหำวิทยำลัยหรือ  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
            

 ๔.๑  จัดท ำรำยงำนผล             
 ๔.๒  น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
            

 ๔.๓  ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรในครั้ง
ต่อไป 

            

 

๒.  ปฎิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
P ๑. วำงแผน    
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อหำรือและวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร    
 ๑.๒ ศึกษำหัวข้อ/หลักสูตรส ำหรับกำรอบรม    
 ๑.๓ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร    
 ๑.๔ เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร    
 ๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน    
 ๑.๖ ประสำนวิทยำกร    

D ๒. ด ำเนินกำรตำมแผน    



 
 

ขั้นตอน รายละเอียด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
 ๒.๒  ด ำเนินกำรอบรมโครงกำร    
C ๓. ติดตำมผล    

 
๓.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรทดสอบก่อนและหลังกำรอบรมและตอบ
แบบสอบถำม 

   

 ๓.๒  วิเครำะห์ข้อมูล    
A ๔. สรุปผลและก ำหนดกำรปรับปรุงและเสนอต่อมหำวิทยำลัยหรือคณะ

กรรมกำรบริหำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
   

 ๔.๑ จัดท ำรำยงำนผลคะแนนกำรทดสอบก่อนและหลังกำรอบรมของ
นักศึกษำ 

   

 ๔.๒ น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ  และ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

   

 ๔.๓ ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรในครั้งต่อไป    
 

              ๒.๑ กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
         ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย 
      และสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
   - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
   - ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ  
          ๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ (แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ) 
          ๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ (กำรจัดกิจกรรมเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในโครงกำร) 

๒.๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมำณที่ ใช้ตลอดโครงกำรทั้งสิ้น จ ำนวน ๔๗,๕๐๐ บำท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน)   
โดยแบ่งงบประมำณโครงกำรได้ ดังนี้ 

รำยรับ      
งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) ๔๗,๕๐๐   บำท 

รำยจ่ำย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ๑. ค่าใช้สอย 

-  ค่ำอำหำรกลำงวัน ๑๙๐ X ๑ มื้อ X ๑๘๐ บำท  
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๑๙๐ X ๒ มื้อ X ๓๕ บำท  

๔๗,๕๐๐ 
๓๔,๒๐๐ 
๑๓,๓๐๐ 



 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
 

รวมงบประมำณ ๔๗,๕๐๐ 

***หมำยเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๓ 

โครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒” 

กิจกรรมที่ ๑ : BSRU - 
UNMAS :COLLOQUIUM 

๒๐๑๙  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำ วันที่ ๒๐ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๗,๕๐๐    ๔๗,๕๐๐ 

รวม     ๔๗,๕๐๐ 

 ๒.๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โครงการ)  

 ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
๑.๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นที่รู้จักท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
๑.๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมส ำเร็จในกำรประสำนงำนและมีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
๑.๓ นักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนภำษำ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศในประชำชนอำเซียนและนำนำชำติ 



 
 

 ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
๒.๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

        ๓.๑ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ ชุมชนและท้องถิ่น  
       เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
๓ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  

 ๓.๑ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีโอกำสสัมผัส
ประสบกำรณ์จริงจำกกำรติดต่อประสำนงำน กำรศึกษำดูงำน กำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ร่วมกับ
ผู้บริหำรและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศกับหน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ 
และมหำวิทยำลัยในประเทศและสำมำรถน ำมำพัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้ น และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อีกด้วย  
 ๓.๒ ผู้บริหำรมีควำมรู้และทรำบแนวทำงและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนิน           งำน
ของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เพ่ือน ำกลับมำประยุกต์ใช้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
       ๓.๓ ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงให้นักบริหำรงำนที่ดี  เป็นนักคิด  
นักปฏิบัติ และสำมำรถท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      ๓.๔ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 
      ๓.๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

“UNMAS – BSRU Research Colloquium: Sustainable Development” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    กำรน ำเสนอผลกำรประเมินแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดโครงกำรประสำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  กับมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ “UNMAS – BSRU Research Colloquium: Sustainable Development” 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ วันพุธที่  ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงกำรต่อเนื่อง)  
จำกแบบสอบถำมจ ำนวน ๑๓๕ ฉบับ จำกอำจำรย์และนักเรียนนักศึกษำ 
   ซึ่งแบบสอบถำมมีข้อมูล ได้แก่ ๑) ข้อมูลควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ และ ๒) ข้อเสนอแนะที่มี
ต่อโครงกำรฯ ซึ่งมีละเอียด ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ๑๓๕ ฉบับ โดยน ำข้อมูลดังกล่ำวมำท ำกำรวิเครำะห์หำ
จ ำนวนหรือควำมถี่ ร้อยละ และน ำเสนอดังนี้  
 
จากตารางที่ ๑ ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑” UNMAS – BSRU 
Research Colloquium: Sustainable Development” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ วันพุธที่ 
๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ น ำแบบประเมินที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตอบแบบสอบถำม มำวิเครำะห์ข้อมูลควำม
คิดเห็นในภำพรวม 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

๑. เนื้อหำและกิจกรรมนี้เหมำะสมส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๔.๕๗ .๕๑๒ มำกที่สุด 
๒. กิจกรรมมีส่วนช่วยในกำรบรรลุเป้ำหมำยส่วนบุคคลและมุ่งสู่
ควำมเป็นมืออำชีพ 

 
๔.๔๙ 

 
.๕๙๗ 

 
มำก 

๓. กิจกรรมให้ข้อมูลที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรฝึกปฏิบัติ ๔.๔๗ .๕๔๔ มำก 
๔. ผู้บรรยำย/วิทยำกรมีควำมรู้ ๔.๔๗ .๕๗๐ มำก 
๕. ผู้บรรยำย/ผู้ด ำเนินกำรตอบค ำถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๔.๔๗ .๕๔๔ มำก 
๖. วัตถุ(Visual, aids) เอกสำรประกอบค ำบรรยำย, เครื่องพิมพ์ 
ฯลฯ สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย/พร้อมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

๔.๕๒ .๕๔๔ มำกที่สุด 



 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

๗. เจ้ำหน้ำที่ท่ีให้บริกำรสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร ๔.๕๕ .๕๕๖ มำกที่สุด 
รวม ๔.๕๐ ๐.๕๕ มำกที่สุด 

 

 ตารางที่ ๑ ค่ำเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ         
ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ๒ ๕ ๖ ๑ ”  UNMAS – BSRU Research Colloquium:  Sustainable Development”  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภำพรวมด้ำนต่ำงๆ อยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ ๔.๕๐  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ พิจำรณำจำก  
  ๑. เนื้อหำและกิจกรรมมีควำมเหมำะสมส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 
๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐   
 ๒. กิจกรรมมีส่วนช่วยในกำรบรรลุเป้ำหมำยส่วนบุคคลและมุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ อยู่ในระดับมำก 
มีค่ำเฉลี่ย ๔.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐   
 ๓. กิจกรรมให้ข้อมูลที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรฝึกปฏิบัติ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๙.๔๐   
 ๔. ผู้บรรยำย/วิทยำกรมีควำมรู้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐   
 ๕. ผู้บรรยำย/ผู้ด ำเนินกำรตอบค ำถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๔๐   
 ๖. วัตถ ุ(Visual, aids) เอกสำรประกอบค ำบรรยำย, เครื่องพิมพ์ ฯลฯ สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย/พร้อมที่
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๔.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐   
 ๗. เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๔.๕๕    
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐   
  
ข้อเสนอแนะ ... 
 ๑. Improve to collaboration  
 ๒. Continue for next collaboration  
 ๓. For the culture the activity like this to prepare with a long time because we 
realize have a short line to discussion a same project.  Maybe can make like a focus group 
discussion so more than focus to topic. 
 ๔. This activity should be added to field studies and showcase useful technological 
innovations in the future. 
 ๕. This activity should be added to and implemented in various counties to 
increase knowledge.  



 
 

 ๖. This activity should be carried out annually to increase knowledge and 
unreduced between countries. 
 ๗. The material in this activity should be added and present reserves studies that 
can be useful in the future. 
 ๘. So that these activities should be improved and carried out in the future so that 
they are better. 
 ๙. These activities in order to present useful reserves in the future. 
 ๑๐. For the full here the activities this to prepare with a long time became 
we have shown time to dissension project.  
 ๑๑. Hope this collaboration to continue. 
 ๑๒. This collaboration very good for experience of participant’ s I hopefully 
can be continued. 
 ๑๓. Thank you for the banquet I’ m very happy to visit BSRU.  University.  I 
hope the future can be better and be able to visit a gain. 
 ๑๔. BSRU, is a good university the year in university is cleaned and 
comfortable. 
 ๑๕. No suggestion because it’s all in good situation.   
 ๑๖. I hope the cooperation will continue and be increased for the advance of 
education and reserves. 
 ๑๗. The program was very good but the delivery was more. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              

กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
“UNMAS – BSRU Research Colloquium: Sustainable Development” 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
วันพุธที ่๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซีย ได้รับเกียรติจำก  
รองศำสตรำจำรย์สำยัณ   พุทธลำ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว  รองอธิกำรบดี ร่วมให้กำรต้อนรับ 
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd อธิกำรบดี คณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำปริญญำโทสำขำวิชำกำรบริหำร
และกำรจัดกำร  สำขำวิชำกำรวำงแผนระดับภู มิภ ำคและกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม จำก Universitas 
Mahasasaraswati Denpasar (UNMAS), บำหลี สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย จ ำนวน ๑๑๖ คน ณ ห้องประชุมศรีสุริ
ยวงศ ์ชั้น ๑๕ อำคำร ๖ ภำยใต้โครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
   ๑) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะ ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำ 
  ๒) เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
  ๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
  ๔) เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมเข้ำใจกันทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
  ๕) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม อันจะน ำไปสู่ควำม
ร่วมมือด้ำนอื่นๆ ในระดับนำนำชำติต่อไป แบ่งเป็น ๒ กิจกรรมดังนี้  
 

  กิจกรรมที่  ๑  กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยจำก Universitas Mahasasaraswati Denpasar (UNMAS) 
จ ำนวน ๔ ผลงำน โดยกำรน ำเสนอจำกอำจำรย์จ ำนวน ๕ ท่ำน ในหัวข้องำนวิจัย ดังนี้   
  ๑ )  Title:  Deforestation Detection in Indonesian Tropical Forest Using Multi-Temporal 
ALOS/PALSAR Backscatter Data  

Presenter: Dr. Eng. I GD Yudha Partama, M.Si  
  ๒) Title: Carrying capacity of tourism areas and their development strategies for growth 
sustainability  

Presenter: Dr. Ir I Ketut Sumantra, MP. 
๓ )  Title:  Effects of Tourism Economic Benefit to Happiness and Community Life 

Satisfaction mediated by Welfare base Tri Hita Karana (a case study in Bali Province – Indonesia)  
Presenter: Dr. Ni Kadek Suryani, and Dr. IGA Gde Eka Teja Kusuma 



 
 

๔) Title: Impacts of Bio Industry Agriculture on the Environment.  
Presenter: Dr. I Ketut Arnawa, MP 

 

และกำรน ำเสนอโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงทั้งสองมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๒ โครงกำร     และกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัยของนักศึกษำอำจำรย์จำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จ ำนวน ๗ ผลงำน และเป็นอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร จ ำนวน ๑ ผลงำน ในหัวข้อ ดังนี้  

๑) Title: Language and Culture Exchange Program ๒๐๑๙ on ๑๖th -๒๙th June ๒๐๑๙ 
 Presenter: Ms. Suphatthra Chanthakhat 
       Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
        Dr. Surasak Kruahong 
        Physical Education Program, Faculty of Education 
๒) Title: A Platform of ASEAN Youth Camp and the Thai Immersion Program 
 Presenter: Ms. Kwannapa Watchanarat  
       Office of International Affairs and ASEAN Network 
๓ )  Title:  Propagation and Conservation of Tribounia venosa (Barnett)  D. J.  Middleton 

Landrace Muang-Triboun to Economic Crop at Authong District    
Presenter: Dr. Soontreeya Kalawong   
Agriculture and Agricultural Technology Program 

๔) Title: Production and Upgrading Biodiesel Derived from Non –edible Oil 
Presenter: Ms. Nichaphat Sitthisuk  
Manufacturing Engineering and Mold Design Program 

๕) Title: High-Performance Solar Thermoelectric Generators (STEG) 
Presenter: Mr. Pawatwong bamroongkhan 
Engineering and industrial technology Program 

๖) Title: The Efficiency of Garbage Trap in the Canal by PVC Pipes 
Presenter: Mr.Phongsakorn Boonma Mr.Thanathon Wiriyakoollert 
Advisor: Asst. Prof. Orapim Mongkolkeha, Ph.D. 

๗ )  Title:  The Efficiency of Grease Traps from Simple Materials for Households 
Wastewater Treatment 

Presenter: Mr. Anurak Kongthong Mr. Akkadech karawek 
Advisor: Asst. Prof. Orapim Mongkolkeha, Ph.D. 

๘) Title: Influence of Particulate Nutrients on Green Mussel’s Growth Rate at Meaklong 
River Mouth Area, Muang District, Samut Songkhram Province 

Presenter: Miss Phetcharaporn Phetsawee Miss Piyanuch Sadtho 
     Mr. Nattapon Padsapan 

Advisor: Asst. Prof. Chayarat Srisunont, Ph.D. 



 
 

๙) Title: Effect of Seawater Quality on Green Mussel Growth Rate at Sriracha, Chonburi 
Province 

Presenter: Miss Kanokwan Srijantr Miss Charinrat Sriphoowong 
Advisor: Asst. Prof. Chayarat Srisunont, Ph.D. 

๑๐ ) Title: Correlation between Phytoplankton and Chlorophyll a and It’s Influence on 
Green Mussel Condition Index at Sriracha, Chonburi Province 

Presenter: Miss Sarocha Maruay Miss Jirawan Taimek 
Advisor: Asst. Prof. Chayarat Srisunont, Ph.D. 

 

  กิจกรรมที่  ๒  กำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรท ำวิจัย  กำรจัดท ำหลักสูตรระยะสั้น           
กำรแลกเปลี่ยนคณำจำรย์และนักศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ และพิธีลงนำมควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำง ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร คณบดีและผู้บริหำร คณะวิทยำกำรจัดกำร และ 
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd อธิกำรบดีและคณบดี คณะบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ และคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัยจำก Universitas Mahasasaraswati Denpasar (UNMAS), บำหลี สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ณ 
ห้องประชุมชั้น ๑ คณะวิทยำกำรจัดกำร อำคำร ๗ และ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อำคำร ๖ โดยกำรประสำนงำนของ
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  
 

  กิจกรรมดังกล่ำวส ำเร็จลงด้วยดี ภำยใต้ควำมร่วมมือของทั้งสองมหำวิทยำลัย ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำท้ัง
สองมหำวิทยำลัยได้ท ำกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ“เรียนร่วม
ภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ, โครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม
กับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ  จะเห็นได้ว่ำทั้งสองมหำวิทยำลัยมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสำนต่อและ
ท ำงำนร่วมกันด้วยควำมจริงใจเพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำของทั้งสองมหำวิทยำลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

“UNMAS – BSRU Research Colloquium: Sustainable Development” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันที ่๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการ “UNMAS – BSRU Research Colloquium: Sustainable 
Development”  
 

ลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายในงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การ เจรจาและลงน ามความร่ วม มื อทางวิชาการ ระห ว่างคณ ะผู้ บ ริห ารของ  Universitas 
Mahasasaraswati Denpasar (UNMAS), บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร ๗ และ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
 

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
รหัส งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) 

งบประมาณ งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ 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 ................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................................................................................. ....... 

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

  โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประเภทกำรให้บริกำรวิชำกำร๑  
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประเภทกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน๒    

๑.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงกำรใหม่ 
 โครงกำรต่อเนื่อง ปีที ่  

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 

 
 
 
 
 



 
 

๑.๗ หลักการและเหตุผล 

   มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมมหำวิทยำลัยสู่
สำกล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ในกลยุทธ์ที่ 
๑ กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตร และระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ ซึ่งตรงกับ กลยุทธ์
หน่วยงำนที่ ๑ ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ซึ่งมีมำตรกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรมหรือวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิเช่น กำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร 
กำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำนักศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในภูมิภำคเอเชีย ออสเตรเลีย 
อเมริกำและยุโรปและส ำคัญที่สุด คือ ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยคุณภำพในภูมิภำคอำเซียนและเป็นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกร นักศึกษำได้มีโอกำสพัฒนำตนเองและน ำพำมหำวิทยำลัย
และสังคมให้เกิดควำมเข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สำมำรถพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ
และสู่สำกลต่อไป 

    จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ลงนำมควำมร่วมมือ  (MOU)  
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศและนำนำชำติ ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมร่วมมือกันทำงด้ำนวิชำกำร โดยมีกำร
แลกเปลี่ยนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและในขณะเดียวกันก็มีคณะผู้บริหำรหรือผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศเดินทำงมำเยี่ยมเยือนศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรมจำกเหตุผล
ดังกล่ำวส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน จึงได้จัดโครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒” เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยและแสดงควำมเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีและส่งเสริมควำมร่วมมือในด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ต่อไปใน
อนำคต 

๑.๘ วัตถุประสงค ์

            ๑.๘.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะ ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
            ๑.๘.๒ เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
            ๑.๘.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
       ๑.๘.๔ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมเข้ำใจกันทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 
  ๑.๘.๕ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม อันจะน ำไปสู่ควำม
ร่วมมือด้ำนอ่ืนๆ ในระดับนำนำชำติต่อไป     
 
                  



 
 

   ๑.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๑.๙.๑ คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   ๑.๙.๒ ผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
      ๑.๙.๓ ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
               ๑.๙.๔ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

        ๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๔. ตัวชี้วัดเชิง

ปริมำณ 
   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ  
     เจ้ำพระยำ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำก 
     มหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
     ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
  - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ  
    ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน 
  - กิจกรรมที่ ๑: คณำจำรย์นักศึกษำจำก UNMAS จ ำนวน  ๑๑๓ คน  

- ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 
๑๐ คน 

๕. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภำพ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร  ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑  คะแนน 

๖. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ - สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในโครงกำรได้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไม่
ร้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๑ .๑ ๑  วิ ธี ด า เนิ น ก า ร  (ร ะบุ ก ระบ วน ก ำรจั ด ท ำ โค ร งก ำรตั้ ง แ ต่ ก ำร ว ำ งแ ผ น  ก ำรด ำ เนิ น งำน  
กำรประเมินผล  และน ำผลมำปรับปรุงกำรท ำงำน (PDCA)) 

              ๑.๑๑.๑ สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

              ๑.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร 

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

 



 
 

              ๑.๑๑.๓ แผนกำรด ำเนินกำร/ปฎิทินปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ก.ย.

๖๒ 

ต.ค.

๖๒ 

พ.ย. 

๖๒ 

ธ.ค.

๖๒ 

ม.ค.

๖๓ 

ก.พ.

๖๓ 

มี.ค.

๖๓ 

เม.ย.

๖๓ 

พ.ค.

๖๓ 

มิ.ย.

๖๓ 

ก.ค.

๖๓ 

ส.ค.

๖๓ 

P ๕. วำงแผน             
 ๑.๑  ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อหำรือและวำง

แผนกำรด ำเนินโครงกำร 
            

 ๑.๒  เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร             
D ๖. ด ำเนินกำรตำมแผน             
 ๒.๑  ด ำเนินกำรโครงกำร             
C ๗. ติดตำมผล             
 ๓.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรตอบแบบสอบถำม             
 ๓.๒  วิเครำะห์ข้อมูล             
A ๘. สรุปผลและก ำหนดกำรปรับปรุงและเสนอต่อ

มหำวิทยำลัยหรือ  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
            

 ๔.๑  จัดท ำรำยงำนผล             
 ๔.๒  น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
            

 ๔.๓  ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรในครั้ง
ต่อไป 

            

 

๑.๑๑.๔  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
- คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
- คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
- นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
- ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ (แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ) 
๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ (กำรจัดกิจกรรมเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในโครงกำร) 

๒. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ที่ ใ ช้ ต ล อ ด โ ค ร ง ก ำ ร ทั้ ง สิ้ น  จ ำ น ว น  ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ ำ ท  (ห ก ห มื่ น บ ำ ท ถ้ ว น )   
โดยแบ่งงบประมำณโครงกำรได้ ดังนี้ 

รำยรับ 
งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) ๖๐,๐๐๐   บำท 
 

 



 
 

รำยจ่ำย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๒. ๑. ค่าใช้สอย 

-  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

รวมงบประมำณ ๖๐,๐๐๐ 

***หมำยเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๓ 

โครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒” 

กิจกรรมที่  ๒ : ประสำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำระหว่ำง BSRU – 
Tianjin Normal University 
วันที่ ๔ – ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
ณ  เมื อ งฉำงช ำ  ส ำธำรณ รั ฐ
ประชำชนจีน 

๖๐,๐๐๐    ๖๐,๐๐๐ 

รวม     ๖๐,๐๐๐ 

๒.๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ)  

 ๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
๑.๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นที่รู้จักท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
๑.๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมส ำเร็จในกำรประสำนงำนและมีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 



 
 

๑.๓ นักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนภำษำ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศในประชำชนอำเซียนและนำนำชำติ 
 ๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
๒.๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  
 ๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

        ๓.๑ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

๒.๒ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  
 ๒.๒.๑ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีโอกำสสัมผัส
ประสบกำรณ์จริงจำกกำรติดต่อประสำนงำน กำรศึกษำดูงำน กำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ร่วมกับ
ผู้บริหำรและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศกับหน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ 
และมหำวิทยำลัยในประเทศและสำมำรถน ำมำพัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อีกด้วย  
 ๒.๒.๒ ผู้บริหำรมีควำมรู้และทรำบแนวทำงและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนิน           งำน
ของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เพ่ือน ำกลับมำประยุกต์ใช้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
        ๒.๒.๓ ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงให้นักบริหำรงำนที่ดี เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
และสำมำรถท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      ๒.๒.๔ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 

      ๒.๒.๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่  ๒  ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง BSRU – Tianjin Normal University 
(TJNU) ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

มบส. ผนึกก าลัง ม.ครุศาสตร์เทียนจิน ยกระดับความร่วมมือผลิตครูสอนภาษาจีน 
 

       เมื่อวันที่  ๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วย                     
อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์  รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช                  
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และอำจำรย์ชวลิต จูเจี่ย เดินทำงไปร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันขงจื๊อ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี ๒๕๖๒ ณ มหำวิทยำลัยครุศำสตร์เทียนจิน สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 
         เนื้อหำของกำรประชุมได้มีกำรทบทวนนโยบำยและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของสถำบันขงจื๊อฯ ในด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนภำษำจีน กำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
จีน และกำรจัดสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน HSK ฯลฯ  ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำมีผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและมี
แนวโน้มกำรพัฒนำไปในทำงที่ดี 
         พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหำรของทั้งสองมหำวิทยำลัยได้ลงนำมต่อสัญญำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
และประชุมหำแนวทำงขยำยขอบข่ำยควำมร่วมมือให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุม
น ำเสนอผลงำนวิจัย และวิชำกำรนำนำชำติ. กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำฝึกงำน กำรเปิดหลักสูตรควำมร่วมมือด้ำน
ภ ำษ ำจี น ระดั บ ป ริญ ญ ำตรี ใน รูป แบ บ  ๓ + ๑  และห ลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งก ำรสอน ภ ำษ ำจี น ใน ระดั บ                    
ปริญญำตรี+ปริญญำโท  เพ่ือเปิดโอกำสและช่องทำงในกำรผลิตและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรครูภำษำจีนในทุก
ระดับให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น โดยอำศัยสถำบันขงจื๊อ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นแกนกลำงในกำร
ขับเคลื่อนควำมร่วมมือดังกล่ำว  
        ส ำหรับสถำบันขงจื๊อ มบส. เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยครุศำสตร์เทียนจิน และมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นหน่วยงำนที่มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนภำษำจีน และกำรพัฒนำบุคลำกรครูภำษำจีน รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมไทย -จีน ซึ่งในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔, ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนได้รับคัดเลือกเข้ำรับรำงวัล “สถำบันขงจื๊อยอดเยี่ยม” ต่อเนื่องถึง ๓ ครั้ง 
 

 

 

 

 

 



 
 

มบส. ร่วมการประชุมสถาบันขงจื๊อโลก ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมวิชาการ 
“การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วย อำจำรย์ 
ด ร .สุ ทิ พ ย์ พ ร  โชติ รั ตน ศั กดิ์  รอ งอธิ ก ำรบ ดี  ผู้ ช่ ว ยศ ำสตรำจำรย์  ด ร .กุ ล สิ ริ น ท ร์  อภิ รั ตน์ ว ร เดช           
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ ดร. อู๋ เยี่ยน หรู ผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจื๊อ ฝ่ำยจีน และอำจำรย์ชวลิต จูเจี่ย  
เข้ำร่วมพิธีเปิดและร่วมกำรประชุมสถำบันขงจื๊อโลก ครั้งที่ ๑๔ และกำรประชุมวิชำกำร “กำรศึกษำภำษำจีน
นำนำชำติ” ประจ ำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กำรประชุมนำนำชำติ โรงแรม St-Tropez เมืองฉำงซำ มณฑลหูหนำน 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนนำนำชำติ (ฮ่ันปั้ น) / สถำบัน
ขงจื๊อส ำนักงำนใหญ่   

โดยกำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรประชุมทบทวนกำรบริหำรจัดกำรสถำบันขงจื๊อทั่วโลกร่วมกับคณะ
ผู้บริหำร ตัวแทนมหำวิทยำลัย และผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจื๊อจ ำนวนกว่ำ ๒,๐๐๐ คน จำกสถำบันขงจื๊อและ
ห้องเรียนขงจื๊อทั่วโลก รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนะเพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งกำรประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี และคณะ ได้เป็นตัวแทน
สถำบันขงจื๊อ ในเขตทวีปเอเชีย เข้ำร่วมประชุมและเสนอแนวทำงกำรพัฒนำและกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนระหว่ำงจีนและนำนำชำติ เพ่ือหำแนวทำงและวำงแผนรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและกำรยกระดับคุณภำพของกำรด ำเนินงำนของสถำบันขงจื๊อต่อไปในอนำคต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
 

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
รหัส งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) 

งบประมาณ งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ 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 .................................................................... ............................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................................................................................. ....... 

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 

   
 
 
 



 
 

๑.๗ หลักการและเหตุผล 

   มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน  ส่งเสริมมหำวิทยำลัยสู่
สำกล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ในกลยุทธ์ที่ 
๑ กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตร และระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ   ซึ่งตรงกับ กลยุทธ์
หน่วยงำนที่ ๑ ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ซึ่งมีมำตรกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรมหรือวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิเช่น            กำรแลกเปลี่ยนทำง
วิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำนักศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในภูมิภำคเอเชีย 
ออสเตรเลีย อเมริกำและยุโรปและส ำคัญที่สุด คือ ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยคุณภำพในภูมิภำค
อำเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกร นักศึกษำได้มีโอกำสพัฒนำตนเองและ
น ำพำมหำวิทยำลัยและสังคมให้เกิดควำมเข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สำมำรถพัฒนำ
ตนเองสู่ควำมเป็นเลิศและสู่สำกลต่อไป 

    จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ลงนำมควำมร่วมมือ (MOU)  
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศและนำนำชำติ ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมร่วมมือกันทำงด้ำนวิชำกำร       โดยมี
กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและในขณะเดียวกันก็มีคณะผู้บริหำรหรือผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัย
ในต่ำงประเทศเดินทำงมำเยี่ยมเยือนศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรศึกษำ  ศิลปวัฒนธรรมจำก
เหตุผลดังกล่ำวส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน จึงได้จัดโครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๒” เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยและแสดงควำมเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีและส่งเสริมควำมร่วมมือในด้ำนวิชำกำร
ต่ำงๆ ต่อไปในอนำคต 

๑.๘ วัตถุประสงค ์

            ๑.๘.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะ ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
            ๑.๘.๒ เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
            ๑.๘.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
       ๑.๘.๔ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมเข้ำใจกันทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 
  ๑.๘.๕ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม อันจะน ำไปสู่ควำม
ร่วมมือด้ำนอ่ืนๆ ในระดับนำนำชำติต่อไป     
 
                  



 
 

    ๑.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๑.๙.๑ คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   ๑.๙.๒ ผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
      ๑.๙.๓ ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
               ๑.๙.๔ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 

๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๗. ตัวชี้วัดเชิง

ปริมำณ 
   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ  
     เจ้ำพระยำ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำก 
     มหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
     ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
  - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ  
    ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน 

- ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ ๑๐ 
คน 
 

๘. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภำพ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร  ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑  คะแนน 

๙. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ - สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในโครงกำรได้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไม่ร้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐ 

๑ .๑ ๑  วิ ธี ด า เนิ น ก า ร  (ร ะบุ ก ระบ วน ก ำรจั ด ท ำ โค ร งก ำรตั้ ง แ ต่ ก ำร ว ำ งแ ผ น  ก ำรด ำ เนิ น งำน  
กำรประเมินผล  และน ำผลมำปรับปรุงกำรท ำงำน (PDCA)) 

              ๑.๑๑.๑ สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

              ๑.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร 

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 



 
 

๑.๑๑.๓ แผนกำรด ำเนินกำร/ปฎิทินปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ก.ย.

๖๒ 

ต.ค.

๖๒ 

พ.ย. 

๖๒ 

ธ.ค.

๖๒ 

ม.ค.

๖๓ 

ก.พ.

๖๓ 

มี.ค.

๖๓ 

เม.ย.

๖๓ 

พ.ค.

๖๓ 

มิ.ย.

๖๓ 

ก.ค.

๖๓ 

ส.ค.

๖๓ 

P ๙. วำงแผน             
 ๑.๑  ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อหำรือและวำง

แผนกำรด ำเนินโครงกำร 
            

 ๑.๒  เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร             
D ๑๐. ด ำเนินกำรตำมแผน             
 ๒.๑  ด ำเนินกำรโครงกำร             
C ๑๑. ติดตำมผล             
 ๓.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรตอบแบบสอบถำม             
 ๓.๒  วิเครำะห์ข้อมูล             
A ๑๒. สรุปผลและก ำหนดกำรปรับปรุงและเสนอต่อ

มหำวิทยำลัยหรือ  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
            

 ๔.๑  จัดท ำรำยงำนผล             
 ๔.๒  น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
            

 ๔.๓  ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรในครั้ง
ต่อไป 

            

 

๑.๑๑.๔  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
         ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย 
      และสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
   - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
   - ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ  
          ๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ (แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ) 
          ๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ (กำรจัดกิจกรรมเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในโครงกำร) 

๑.๑๒ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมำณท่ีใช้ตลอดโครงกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน ๔๘,๗๓๕ บำท  
 (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสำมสิบห้ำบำทถ้วน)   
โดยแบ่งงบประมำณโครงกำรได้ ดังนี้ 

รำยรับ      
งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท)   ๔๘,๗๓๕   บำท 
งบประมำณจำกกำรจ่ำยสมทบจำกนักศึกษำต่ำงประเทศ   



 
 

รำยจ่ำย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๓. ๑. ค่าใช้สอย 

-  ค่ำอำหำรพิธีเปิด-ปิด จ ำนวน ๒๗ คน ๒ มื้อๆละ ๓๕๐ บำท 
-  ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน ๒๗ คน ๖ มื้อๆละ ๑๒๐ บำท 
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน ๒๗ คน ๑๑ มื้อๆละ ๓๕ บำท 

๔๘,๗๓๕ 
๑๘,๙๐๐ 
๑๙,๔๔๐ 
๑๐,๓๙๕ 

รวมงบประมำณ ๔๘,๗๓๕ 

***หมำยเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๓ 

โครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒” 

กิจกรรมที่  ๓ : ประสานความ
ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร  The 
Educational Tour and 
Study Visit Program ระหว่าง 
BSRU วันที่ ๑๒ – ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๔๘,๗๓๕    ๔๘,๗๓๕ 

รวม     ๔๘,๗๓๕ 

 

 

 



 
 

๑.๑๓ 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 เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

๑.๑๔ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  
 ๑.๑๔.๑ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีโอกำสสัมผัส
ประสบกำรณ์จริงจำกกำรติดต่อประสำนงำน กำรศึกษำดูงำน กำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ร่วมกับ
ผู้บริหำรและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศกับหน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ 
และมหำวิทยำลัยในประเทศและสำมำรถน ำมำพัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อีกด้วย  
 ๑.๑๔.๒ ผู้บริหำรมีควำมรู้และทรำบแนวทำงและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนิน           
งำนของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เพ่ือน ำกลับมำประยุกต์ใช้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
        ๑.๑๔.๓ ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงให้นักบริหำรงำนที่ดี เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ และสำมำรถท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      ๑.๑๔.๔ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 
      ๑.๑๔.๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              

กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
“The Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” 

ระหว่างวันที ่๑๒- ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

 เมื่อวันที่  ๑๒-๒๓ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๓ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนโดย อำจำรย์  
ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้
ต้อนรับคณะอำจำรย์นักเรียน นักศึกษำจำก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สำธำรณรัฐเกำหลี 
Lipa City Colleges, (LCC), Batangas สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ และ Mahasasaraswati  Denpasar University 
(UNMAS), บำหลี สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย จ ำนวน ๒๗ คน มำเข้ำร่วมโครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ  “The 
Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” ระหว่ำงวันที่ ๑๒- ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 

  กิจกรรมที่ ๑ กำรเรียนรู้ภำษำไทยด้วยกำรฝึกปฏิบัติผ่ำนกิจกรรมของนักศึกษำสำขำวิชำเอเซียตะวันออก
ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

กิจกรรมที่ ๒ ทัศนศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ วัดพระศรีรัตนศำสดำ
รำม และพระบรมมหำรำชวัง เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์และสถำปัตยกรรมทำงพระพุทธศำสนำ            พิพิธ
บำงล ำพู และทัศนศึกษำและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยกำรแสดง ณ สยำมนิรมิต กรุงเทพมหำนคร  
 กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้วิถีชีวิตช้ำงไทย ทัศนศึกษำและเรียนรู้ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของสะพำนข้ำม
แม่น้ ำแคว รถไฟเส้นทำงสำยมรณะ และสถำนที่ส ำคัญของจังหวัดกำญจนบุรี ชมเมืองจ ำลองวิถีชีวิตไทยโบรำณ 
เมืองมัลลิกำ ร.ศ. ๑๒๔ กำรร้อยพวงมำลัย กำรแต่งกำยไทยโบรำณ ณ เมืองมัลลิกำ ร.ศ. ๑๒๔ ต ำบล สิงห์ อ ำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ ๔ เยี่ยมชมสถำนที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย อำทิเช่น และพิพิธภัณฑ์ “แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษำ” Thonburi Learning Center เป็นต้น  
  กิจกรรมที่ ๕ กำรศึกษำวัฒนธรรมไทย ผ่ำนฐำนกิจกรรม ได้แก่ งำนอำหำรไทย (ผัดไทย ต้มย ำกุ้ง) งำน
ขนมไทย (บัวลอย ขนมชั้น) นำฏศิลป์ไทย แพทย์แผนไทย ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   
 กิจกรรมที่ ๖ กำรเรียนรู้วัฒนธรรมไทย: เรียนรู้และฝึกแม่ไม้มวยไทยผ่ำนกิจกรรมของนักศึกษำสำขำวิชำ
พลศึกษำ คณะครุศำสตร์ ณ โรงยิมพละศึกษำ และร่วมงำนกำรแข่งขันต ำส้มต ำลีลำของคณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยี ณ ชั้น ๑ อำคำร ๑ 
 กิจกรรมที่ ๗ นักศึกษำจำก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สำธำรณรัฐเกำหลี   เข้ำ
เยี่ยมชมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ณ สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และสถำนีโทรทัศน์ช่อง NBT 
 กิจกรรมที่ ๘ กำรเรียนรู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมของสำขำวิชำกำร
สื่อสำรมวลชนและสำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ณ ชั้น ๓ อำคำร ๗   



 
 

  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำทั้งสี่มหำวิทยำลัยได้ท ำกิจกรรมด้ำนวิชำกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง เช่น      กำร
จัดส่งนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร เข้ำอบรมหลักสูตรระยะสั้น อำทิเช่น ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียนได้จัดโครงกำรเพ่ิมประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ เห็น
ได้ว่ำทั้งสี่มหำวิทยำลัยมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสำนต่อและท ำงำนร่วมกันด้วยควำมจริงใจเพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ของมหำวิทยำลัยต่อไป 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

“The Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” 
ระหว่างวันที ่๑๒- ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
พิธีเปิดโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑ กำรเรียนรู้ภำษำไทยด้วยกำรฝึกปฏิบัติ และผ่ำนกิจกรรมของนักศึกษำสำขำวิชำเอเชียตะวันออก
ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 กิจกรรมที่ ๒ ทัศนศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนครเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ วัดพระศรีรัตนศำสดำ
รำมและพระบรมมหำรำชวัง เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์และสถำปัตยกรรมทำงพระพุทธศำสนำ     พิพิธบำงล ำพู 
และทัศนศึกษำและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยกำรกำรแสดง ณ สยำมนิรมิต กรุงเทพมหำนคร  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้วิถีชีวิตช้ำงไทย ทัศนศึกษำและเรียนรู้ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของสะพำนข้ำม
แม่น้ ำแคว รถไฟเส้นทำงสำยมรณะ และสถำนที่ส ำคัญของจังหวัดกำญจนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ เยี่ยมชมสถำนที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย อำทิเช่น และพิพิธภัณฑ์ “แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษำ” Thonburi Learning Center เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่ ๕ กำรศึกษำวัฒนธรรมไทย ผ่ำนฐำนกิจกรรมอันได้แก่ งำนอำหำรไทย (ผัดไทย ต้มย ำกุ้ง) 
งำนขนมไทย (บัวลอย ขนมชั้น) โดยคณำจำรย์และนักศึกษำสำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร                   คณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี, นำฏศิลป์ไทย สำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   แพทย์
แผนไทย สำขำวิชำแพทย์แผนไทย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

การท าขนมบัวลอย 
 
 
 
 
 



 
 

การท าขนมช้ัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
การท าผัดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าต้มย ากุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาฏศิลป์ไทย  
 
 
 
 
 
 



 
 

แพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที ่๖ กำรเรียนรู้วัฒนธรรมไทย: เรียนรู้และฝึกแม่ไม้มวยไทยผ่ำนกิจกรรมของนักศึกษำ
สำขำวิชำพลศึกษำ คณะครุศำสตร์ ณ โรงยิมพละศึกษำ และร่วมงำนกำรแข่งขันต ำส้มต ำลีลำของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี ณ ชั้น ๑ อำคำร ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ ๗ นักศึกษำจำก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สำธำรณรัฐเกำหลี   เข้ำ
เยี่ยมชมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ณ สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และสถำนีโทรทัศน์ช่อง NBT 
 

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ ๘ กำรเรียนรู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมของสำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน
และสำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ณ ชั้น ๓ อำคำร ๗   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีปิดโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

“The Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” 
ระหว่างวันที ่๑๒- ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจของโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ                               
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “The Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” 
ระหว่างวันที ่๑๒- ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

    กำรน ำเสนอผลกำรประเมินแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดโครงกำรประสำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  กับมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ “The Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐”ระหว่ำง     
วันที่ ๑๒- ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงกำรต่อเนื่อง) จำกผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ๒๕ ฉบับ เป็นคณำจำรย์
และนักศึกษำจำก  Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สำธำรณรัฐเกำหลี Lipa City Colleges, 
(LCC), Batangas สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  และ  Mahasasaraswati  Denpasar University (UNMAS), บำหลี
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย จ ำนวน ๒๗ ท่ำน  
   ซึ่งแบบสอบถำมมีข้อมูล ได้แก่ ๑) ข้อมูลควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ และ ๒) ข้อเสนอแนะที่มี
ต่อโครงกำรฯ ซึ่งมีละเอียด ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ๒๕ ฉบับ โดยน ำข้อมูลดังกล่ำวมำท ำกำรวิเครำะห์หำ
จ ำนวนหรือควำมถี่ ร้อยละ และน ำเสนอดังนี้  
 

จากตารางท่ี ๑ ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย    รำช
ภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒               “The 
Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” ระหว่ำงวันที่  ๑๒ - ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(โครงกำรต่อเนื่อง) น ำแบบประเมินที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตอบแบบสอบถำม มำวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นใน
ภำพรวม 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.การจัดการ    
   ๑.๑) ระบุวัตถุประสงค์ของโครงกำรไว้อย่ำงชัดเจน ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 
   ๑.๒) เรำให้ข้อมูลโปรแกรมที่ชัดเจน ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 
   ๑.๓) เวลำที่เหมำะสมส ำหรับกิจกรรม“The Educational 
Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” 

๔.๙๒ ๐.๔๐ มำกที่สุด 

   ๑.๔) ควำมสะดวกสบำยของที่พัก (ห้องพัก, WiFi เป็นต้น) ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 
   ๑.๕) กำรบริกำรของพนักงำนโรงแรม (เป็นกันเองให้ควำม
ช่วยเหลือ ฯลฯ ) 

๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 



 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

   ๑.๖) ควำมเหมำะสมของสถำนที่ส ำหรับกิจกรรม ๔.๙๒ ๐.๔๐ มำกที่สุด 
๑๑๑๑ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

   ๑.๗) บริกำรที่จัดท ำโดยพนักงำน (เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนนักเรียน 
ฯลฯ ) 

๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 

รวม ๔.๙๗ ๐.๔๐ มากที่สุด 
๒. ความรู้และการใช้งาน    
    ๒.๑) นักเรียนสำมำรถเรียนรู้จำกผู้เข้ำร่วมคนอ่ืน ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 
    ๒.๒) นักเรียนสร้ำงมิตรภำพกับผู้เข้ำร่วม ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 
    ๒.๓) นักเรียนสำมำรถท ำกิจกรรมในกิจกรรมวัฒนธรรมและ
ภำษำไทย (อำหำร, สกุลเงิน, ผลไม,้ สถำนที่ส ำคัญและไอคอน 
ฯลฯ ) กับเพ่ือน ๆ ที่บ้ำน 

๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 

    ๒.๔) นักเรียนเข้ำใจวัฒนธรรมไทยมำกข้ึน ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 
    ๒.๕) นักเรียนพัฒนำทัศนคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมไทย ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 

รวม ๕.๐๐ ๐.๐๐ มำกที่สุด 
 

 ตารางท่ี ๑ ค่ำเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   กับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ “The Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐”ระหว่ำงวันที่ ๑๒- ๒๓ มกรำคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ในภำพรวมด้ำนต่ำงๆ พิจำรณำจำก  
 

 ๑.การบริหารจัดการ 
  ๑) ระบุวัตถุประสงค์ของโครงกำรไว้อย่ำงชัดเจน อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐   
 ๒) เรำให้ข้อมูลโปรแกรมท่ีชัดเจน อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
 ๓) เวลำที่เหมำะสมส ำหรับกิจกรรม“The Educational Tour and Study Visit Program ๒๐๒๐” 
อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๔.๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐   
 ๔) ควำมสะดวกสบำยของที่พัก (ห้องพัก, WiFi เป็นต้น) อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐   คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐   
 ๕) กำรบริกำรของพนักงำนโรงแรม (เป็นกันเองให้ควำมช่วยเหลือ ฯลฯ) อยู่ในระดับมำกที่สุด     มี
ค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   



 
 

 ๖) ควำมเหมำะสมของสถำนที่ส ำหรับกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๔.๙๒   คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘.๔๐  
 ๗) บริกำรที่จัดท ำโดยพนักงำน (เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนนักเรียน ฯลฯ ) อยู่ในระดับมำกที่สุด          มี
ค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ควำมรู้และกำรใช้งำน 
      ๑) นักเรียนสำมำรถเรียนรู้จำกผู้เข้ำร่วมคนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐      คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒) นักเรียนสร้ำงมิตรภำพกับผู้เข้ำร่วม อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
                     ๓) นักเรียนสำมำรถท ำกิจกรรมในกิจกรรมวัฒนธรรมและภำษำไทย (อำหำร, สกุลเงิน, ผลไม้, 
สถำนที่ส ำคัญและไอคอน ฯลฯ) กับเพ่ือน ๆ ที่บ้ำน อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                    ๔) นักเรียนเข้ำใจวัฒนธรรมไทยมำกขึ้น อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
                    ๕) นักเรียนพัฒนำทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ข้อเสนอแนะ ... 
  
 ๑) Good I hope you will all visit Philippines. 
 ๒) Very good Please stay together forever. 
 ๓) It was so good! 
 ๔) I love Thailand! I will be back. 
 ๕) I think the program is really fun!!! I really enjoy it, i hope could join the program 
again :) 
 ๖) That was awesome 
 ๗) Local food is good, but I also want some food without spices. 
 ๘) Everything is perfect; I Love BSRU. Thanks for the great experience.  
 ๙) You guys AMAZING!!! You guys always amazed us with all the programs Nothing I 
can say than thank you so much. 
 ๑๐ ) I am very thankful that you welcomed us here in your university. It is my first 
time and I enjoyed every moments here in Thailand because you are here with us. I will never 
forget this amazing experience with you. 'Till we meet again. 
 ๑๑) I hope that It is necessary few times about one's country food  
I think this program makes me friendlier about Thai I can understand and have experience 
everything about Thai Thank you for BSRU!! 
 ๑๒) Schedule is so hard. 



 
 

 ๑๓) I had a good time in Thailand!! Thank you.  
 ๑๔) This educational tour was great I will Miss Thailand and BSRU a lot 
This tour was great.  I don’t have anything to tell because it was the best for me as a first timer. 
Programs are so good, but schedules are so very hard... we need more sleep. 
This is the best service I heaver had, and I will never forget, thanks full for you guys BSRU team, 
keep solid, and hope next year I can came again to visit you guys.  
 ๑ ๕ ) Everything is good if I suggest one improvement is to have more or a lot of 
exchange students in Asia. 
  ๑๖) I will miss you Thailand and specially the staff of BSRU.  Love you all 
First of all, Thailand is amazing! ! !  I love the people, how they respect their leader and their 
friends and family. Also, the BSRU team, you guys are the best! ! You're very supportive to us. 
The program also very interesting.  
  ๑๗) I can learn how exactly the Thailand culture here. Hopefully this program can 
be useful for other participants, and I hope this program can continue to other participants. 

It was a very informative time, but the schedule was tight. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒”  
 

ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
รหัส งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท) 

งบประมาณ งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ 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 

 

 



 
 

๑.๗ หลักการและเหตุผล 

   มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน  ส่งเสริมมหำวิทยำลัยสู่
สำกล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ในกลยุทธ์ที่ 
๑ กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตร และระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ   ซึ่งตรงกับ กลยุทธ์
หน่วยงำนที่ ๑ ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ซึ่งมีมำตรกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรมหรือวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิเช่น กำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร 
กำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำนักศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในภูมิภำคเอเชีย ออสเตรเลีย 
อเมริกำและยุโรปและส ำคัญที่สุด คือ ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยคุณภำพในภูมิภำคอำเซียนและเป็นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกร นักศึกษำได้มีโอกำสพัฒนำตนเองและน ำพำมหำวิทยำลัย
และสังคมให้เกิดควำมเข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สำมำรถพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ
และสู่สำกลต่อไป 
    จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ลงนำมควำมร่วมมือ 
(MOU) กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศและนำนำชำติ ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมร่วมมือกันทำงด้ำนวิชำกำร       
โดยมีกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและในขณะเดียวกันก็มีคณะผู้บริหำรหรือผู้ประสำนงำนจำก
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศเดินทำงมำเยี่ยมเยือนศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ งด้ำนกำรศึกษำ 
ศิลปวัฒนธรรมจำกเหตุผลดังกล่ำวส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน จึงได้จัดโครงกำร “ประสำนควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒” เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยและแสดงควำมเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีและส่งเสริม
ควำมร่วมมือในด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ต่อไปในอนำคต 

๑.๘ วัตถุประสงค ์

            ๑.๘.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะ ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
            ๑.๘.๒ เพ่ือประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
            ๑.๘.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
       ๑.๘.๔ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมเข้ำใจกันทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 

            ๑.๘.๕ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม อันจะน ำไปสู่ควำม
ร่วมมือด้ำนอื่นๆ ในระดับนำนำชำติต่อไป 
 
 
 



 
 

๑.๙ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
   บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๑.๙.๑ คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   ๑.๙.๒ ผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
      ๑.๙.๓ ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
               ๑.๙.๔ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ 

๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑๐. ตัวชี้วัดเชิง

ปริมำณ 
   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ  
     เจ้ำพระยำ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำก 
     มหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
     ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 
  - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ  
    ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน 

- ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ ๑๐ 
คน 
 

๑๑. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภำพ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร  ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑  คะแนน 

๑๒. ตัวชี้วัดเชิง
เวลำ 

- สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในโครงกำรได้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไม่
ร้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 

๑ .๑ ๑  วิ ธี ด า เนิ น ก า ร  (ร ะบุ ก ระบ วน ก ำรจั ด ท ำ โค ร งก ำรตั้ ง แ ต่ ก ำร ว ำ งแ ผ น  ก ำรด ำ เนิ น งำน  
กำรประเมินผล  และน ำผลมำปรับปรุงกำรท ำงำน (PDCA)) 

              ๑.๑๑.๑ สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

              ๑.๑๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร 

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 



 
 

๑.๑๑.๓ แผนกำรด ำเนินกำร/ปฎิทินปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ก.ย.

๖๒ 

ต.ค.

๖๒ 

พ.ย. 

๖๒ 

ธ.ค.

๖๒ 

ม.ค.

๖๓ 

ก.พ.

๖๓ 

มี.ค.

๖๓ 

เม.ย.

๖๓ 

พ.ค.

๖๓ 

มิ.ย.

๖๓ 

ก.ค.

๖๓ 

ส.ค.

๖๓ 

P ๑๓. วำงแผน             
 ๑.๑  ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อหำรือและวำง

แผนกำรด ำเนินโครงกำร 
            

 ๑.๒  เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร             
D ๑๔. ด ำเนินกำรตำมแผน             
 ๒.๑  ด ำเนินกำรโครงกำร             
C ๑๕. ติดตำมผล             
 ๓.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรตอบแบบสอบถำม             
 ๓.๒  วิเครำะห์ข้อมูล             
A ๑๖. สรุปผลและก ำหนดกำรปรับปรุงและเสนอต่อ

มหำวิทยำลัยหรือ  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
            

 ๔.๑  จัดท ำรำยงำนผล             
 ๔.๒  น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
            

 ๔.๓  ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรในครั้ง
ต่อไป 

            

 

๑.๑๑.๔  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
         ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
   - คณะผู้บริหำร  บุคลำกร  นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
   - คณะผู้บริหำร ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย 
      และสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
   - นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศ 
   - ผู้แทนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ  
          ๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ (แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ) 
          ๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ (กำรจัดกิจกรรมเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในโครงกำร) 

๒. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมำณท่ีใช้ตลอดโครงกำรทั้งสิ้น  จ ำนวน ๔๘,๗๓๕ บำท  
 (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสำมสิบห้ำบำทถ้วน)   
โดยแบ่งงบประมำณโครงกำรได้ ดังนี้ 

รำยรับ      
งบประมำณเงินค่ำอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ (๓๐๐ บำท)   ๔๘,๗๓๕   บำท 
งบประมำณจำกกำรจ่ำยสมทบจำกนักศึกษำต่ำงประเทศ   



 
 

รำยจ่ำย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๔. ๑. ค่าใช้สอย 

-  ค่ำอำหำรพิธีเปิด-ปิด จ ำนวน ๒๗ คน ๒ มื้อๆละ ๓๕๐ บำท 
-  ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน ๒๗ คน ๖ มื้อๆละ ๑๒๐ บำท 
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน ๒๗ คน ๑๑ มื้อๆละ ๓๕ บำท 

๔๘,๗๓๕ 
๑๘,๙๐๐ 
๑๙,๔๔๐ 
๑๐,๓๙๕ 

รวมงบประมำณ ๔๘,๗๓๕ 

***หมำยเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๓ 

โครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒” 

กิจกรรมที่  ๓ : ประสานความ
ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร  The 
Educational Tour and 
Study Visit Program ระหว่าง 
BSRU วันที่ ๑๒ – ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๔๘,๗๓๕    ๔๘,๗๓๕ 

รวม     ๔๘,๗๓๕ 

 

 

 



 
 

๒.๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (รายละเอียดประโยชน์ที่ได้รับที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ)  

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

        ๓.๑ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

๒.๒ ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจากโครงการ  
 ๒.๒.๑ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีโอกำสสัมผัส
ประสบกำรณ์จริงจำกกำรติดต่อประสำนงำน กำรศึกษำดูงำน กำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ร่วมกับ
ผู้บริหำรและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศกับหน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ 
และมหำวิทยำลัยในประเทศและสำมำรถน ำมำพัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อีกด้วย  
 ๒.๒.๒ ผู้บริหำรมีควำมรู้และทรำบแนวทำงและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำร ด ำเนิน            
งำนของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เพ่ือน ำกลับมำประยุกต์ใช้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
        ๒.๒.๓ ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงให้นักบริหำรงำนที่ดี เป็นนักคิด  
นักปฏิบัติ และสำมำรถท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      ๒.๒.๔ ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 
      ๒.๒.๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของมหำวิทยำลัยทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 
 



 
 

โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่  ๔  ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง BSRU - Management Development      
       Institute of Singapore (MDIS)  ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  รองอธิกำรบดี  ปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน  เดินทำงไป Management Development Institute of Singapore (MDIS)  ณ  สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์  ระหว่ำงวันที่  ๗ – ๑๐ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓  เพ่ือประชุม  พูดคุย  กำรส่งนักศึกษำแลกเปลี่ยนระยะยำว  
กำรฝึกงำนของนักศึกษำ  และกำรท ำ MOU ร่วมกัน  โดยประชุมร่วมกับ  Mr.Tan Shun Li Michael  ต ำแหน่ง 
Manager International management และตัวแทน  และเข้ำเยี่ยมชมอำคำรสถำนที่  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ  ภำยในมหำวิทยำลัย  โดย  Management Development Institute of Singapore (MDIS)  จะท ำกำร
พิจำรณำ  MOU  และขอประชุมหำรืออีกครั้ง  โดยอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  จะส่งต่อให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนและคณะผู้บริหำรชุดใหม่  เป็นผู้ประสำนงำนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































































































