
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าและคณะกรรมการบริหาร 
ส านักวิเทศสัมพันธ์เครือข่ายอาเซียน 

 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น 

…………………………………………………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์   อภิรัตน์วรเดช  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์         สุธีนิรันดร ์  รองประธาน 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร   เธียรหิรัญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕. รองศาสตราจารย์สมชาย   พรหมสุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ  กรรมการ  
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน ์  กรรมการ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์   กรัณย์จักรวุฒิ  กรรมการ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี   กรรมการ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร  แก้วศรีมล  กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ศุภชัย     ศรีอักษร  เลขานุการ 
๑๔. นางสาวกาญจนา     บัวทุม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์   อภิรัตน์วรเดช  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์         สุธีนิรันดร ์  รองประธาน 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์  กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์   กรัณย์จักรวุฒิ  กรรมการ 
๔. อาจารย์ขวัญนภา   วัจน์รัตน์  กรรมการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกษม   ตริตระการ  กรรมการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี  กรรมการ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัคจิรา   มาศมาลัย  กรรมการ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑาลักษณ์  กรรมการ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธี  จันทร์ศรี  กรรมการ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์สไบทิพย์   คีมทอง   กรรมการ 
๑๓. อาจารย์มนัสวี     พัวตระกูล  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ศุภชัย     ศรีอักษร  กรรมการ  
๑๕. นายเกตุสกล     ศีลเตชะ   กรรมการ 



ผู้ไม่มาประชุม 
  
 เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและกล่าวค าขอบคุณ 
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พรโชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการประจ าส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ และคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ที่ให้เกียรติส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ในการประชุมครั้งนี้
ซึ่งเป็นการจัดการประชุมในสถานที่ซึ่งก่อนหน้านี้จัดการประชุมแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์  COVID-
๑๙ 

  เรื่องที่ ๑ ผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นมากมายและ 
กิจกรรมล่าสุด คือ การขอเข้ามาศึกษาดูงานของ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ในประเด็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการท างานในระดับนานาชาติ และ
การต่างประเทศ โดยการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการตอบข้อซักถาม โดยการน าของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา คณะผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 
โดยมีประเด็น ๑.ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านงานต่างประเทศ 

  เรื่องที่ ๒ การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)     
ในวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการ
ทดสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จะต้องสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับ B๒ โดยท่านอธิการบดีมีด าริว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะต้องสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและสอบผ่านในระดับมาตรฐาน B๒ ซึ่งเป็นงานที่
ยากและท้าทายของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ เพราะเดิมทีมาตรฐานภาษาอังกฤษที่ตั้งไว้แค่ B๑ เท่านั้น แต่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ที่ B๒ จากความส าคัญดังกล่าว ส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ เราก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ที่จะท าตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการช่วยเหลือนักศึกษา         
และมีกระบวนการติดตามทุกขั้นตอนการท างาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเป็นโครงการแรกที่เราได้ด าเนินการในปีงบประมาณนี้ เรียนแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
สมาคมศิษย์เก่า ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ มี ๒ ฉบับ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการประชุมสองคณะท างาน คือ 
คณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์เครือข่ายอาเซียนและคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์
เครือข่ายอาเซียน และมีรายงานการประชุม  ๒ ฉบับ ตามวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระเบียบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑ ประธานแนะน าคณะกรรมการประจ าโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑.๒ 
แนะน าคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ๑.๓ แนะน าบุคลากรประจ าส านัก ๑.๔ แนะน าประวัติและ
โครงสร้างส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ๑.๕ ขออนุญาตปรับ เปลี่ยน โครงสร้างการบริหารภายในส านักและโครงสร้าง
ภายใน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

--ไม่มี-- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

--ไม่มี— 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๒. ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 ๔.๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์    

ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒.๒ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
๔.๓ ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ  

๔.๓.๑ การวางแผนการด าเนินงานการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักวิเทศ 
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน กับคู่สัญญาเดิมและมหาวิทยาลัยและหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มีทั้งหมด ๔ ประเด็น 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๔ ฝ่ายงานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา   
   ๔.๔.๑ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยท่านอาจารย์ เฉลิมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
    มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



๔.๔.๔ การด าเนินการสอบTOEIC  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การจัดตั้งศูนย์การแปลภาษาต่างประเทศ 
   โดยได้รับข้อเสนอแนะ จากรองศาสตราจารย์สมชาย  พรหมสุวรรณ อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ     
และรองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร เธียรหิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๒ การจัดท าวารสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน (Journal of English and Asia 
Language Studies: JEALS) ของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
๕.๓ ประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา  
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ วาระอ่ืนๆ  
 ก าหนดการประชุมวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น. 
 
 

นางสาวกาญจนา  บัวทุม ผู้จดรายงานการประชุม 
อาจารย์ศุภชัย ศรีอักษร ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
--ไม่มี-- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เสนอเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าและทีมผู้บริหารได้เข้ารับต าแหน่งและมีการจัดการประชุม
คณะกรรมการประจ าและคณะกรรมการบริหารส านักฯ ข้าพเจ้าและทีมผู้บริหารได้ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะท า
โครงการและกิจกรรมอะไรบ้างและมีการสานต่องานเดิมเพ่ิมเติมงานใหม่ตามนโยบายของอาจารย์             
ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์  ท่านรองอธิการบดี และดิฉันขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ตามงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
 
 ๔.๑ เรื่องจากผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
    
   ๔.๑.๑ แจ้งผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปี  
การศึกษา ๒๕๖๒  
   ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๒ ผลการประเมินส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้รับคะแนน ๕.๐๐     
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนที่แสดงถึงคุณภาพในการท างานเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ข้าพเจ้าและทีม
ผู้บริหารขอชื่นชมและขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  ท่านรองอธิการบดี ที่ได้ด าเนินงาน
มาก่อนนี้ และข้าพเจ้าร่วมถึงทีมผู้บริหารจะรักษาคุณภาพการท างานให้อยู่ในระดับดีมากต่อไป  
 
    ๔.๑.๒ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ดังนี้  
    ๑) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ๕ ป ี
(๒๕๖๔-๒๕๖๘)  
    ๒) การจัดท าแผนปฏิบัติงานราชการระยะ ๕ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
    ๓) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
    ๔) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 
   ตามที่ได้น าเรียนและได้มอบเอกสารทั้ง ๔ เล่มให้กับคณะกรรมการประจ าส านักวิเทศ   
สัมพันธ์ฯ ในการนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร  แก้วศรีมล ท่านผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ที่ด าเนินการจัดท าเล่มแผน ๔ เล่ม จนส าเร็จเรียบร้อย 
  
   ๔.๑.๓ รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการตามนโยบายของผู้อ านวยการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน กล่าวว่า การจัดโครงการและกิจกรรมในปัจจุบันส านักจะใช้งบประมาณจากรัฐบาล
อย่างเดียวไม่ได้ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จึงได้จัดโครงการที่หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของ   
ส านักฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการดังนี้  
    ๑) การจัดตั้งศูนย์สอบTOEIC ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ด าเนินการให้บริการจัดสอบ  

TOEIC แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมีการเก็บค่าด าเนินการจัดสอบ ซึ่งต่อไปใน



อนาคตจะเปิดให้บริการจัดสอบTOEIC แก่บุคคลภายนอก ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติ
โครงการเรียบร้อยแล้ว 
    ๒) การจัดตั้งศูนย์สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาไทย ขณะนี้อยู่ในช่วงของการ
ประสานงาน แตต่้องให้สถานการณ์ Covid-๑๙ ดีขึ้น เพราะเราจะท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศขณะนี้ได้ท าการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเขตร้อนไหหย่าง ซึ่งที่มณฑลไหหนานมีนักศึกษาที่สนใจ
เรียนภาษาไทยมาก ซึ่งส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จะจัดตั้งศูนย์สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาไทย ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทีม่หาวิทยาลัยเขตร้อนไหหย่าง มณฑลไห่หนาน, สาธารณรัฐประชาชนจีน ควบคู่
กับศูนย์สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่ต้องชะลอไว้เพราะ
วิกฤต  Covid-๑๙ ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาไทย ได้ด าเนินการประสานงาน
เรียบร้อยแล้ว ร่วมถึงการด าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ และโครงการวารสารวิชาการ ส านัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดส่งบุคลากรของส านักไปอบรมการจัดท าวารสาร ขั้นตอนต่อไปคือการน าเสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติต่อท่านอธิการบดี ซึ่งข้าพเจ้าจะน าเรียนความคืบหน้าของทุกโครงการต่อไป 
    ๓ )  จั ด ท า หลั ก สู ต ร ภ าษา อั ง กฤ ษ เ พ่ื อ ธุ ร กิ จ ออน ไ ลน์  เ ป็ น หลั ก สู ต ร ที่              
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์   ท่านรองอธิการบดี มีด าริให้ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดท าหลักสูตร
ดังกล่าวและในขณะนี้ได้ด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 
    ๔) งานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ งานนี้ก็เป็นงานหลักของ
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ซึ่งปัจจุบันจะต้องคิดวิธีการเพ่ือที่จะได้นักศึกษาจากเครือข่ายเดิม และการขยายเครือข่าย
ใหม ่กับสถานการณว์ิกฤต Covid-๑๙ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จึงมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในระดับดี 
จะเห็นได้จากจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเพ่ือมาศึกษาต่อ มีประมาณเกือบ ๔๐๐ คน ข้าพเจ้าจะน าเรียน
จ านวนนักศึกษาต่างชาติอีกครั้ง 
    ๕) การขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการด าเนินการ
ขยายเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จะด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานใน
สาขาวิชาภาษาจีนของท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนเครือข่ายต่างประเทศ
ได้มีการประชุมออนไลน์กับสถาบันการศึกษา Management Development Institute of Singapore 
(MDIS), สาธารณรัฐสิงคโปร์และ Phnom Penh International University, ราชอาณาจักรกัมพูชา (PPIU) 
และมีการวางแผนในการด าเนินงานการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา           
ในต่างประเทศที่เรามีเครือข่ายเดิมทีอ่าจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์  ท่านรองอธิการบดี ได้ด าเนินงานไว้
ก่อนหน้านี้  
 

๔.๑.๔ การวางแผนด าเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน กล่าวว่า การวางแผนงานด าเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น ส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ ได้ด าเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คือ โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้รับงบประมาณ ๓,๕๙๑,๐๐๐ บาท ซึ่งมี ๔ กิจกรรมดังนี้     



    กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานทางความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) (จากส่วนกลางเพ่ือต่อยอดสู่คณะ)  
    กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (ปี๓-๔) (นักศึกษาทุกคณะ จัดสรรตามจ านวนนักศึกษา, ยกเว้น นักศึกษาครุศาสตร์) 
    กิจกรรมที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้านภาษาในยุคประเทศ
ไทย (นักศึกษาครุศาสตร์ทุกคณะ) 
    กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป 
(รวมถึงนักศึกษาภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษา) 
 
  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสอบผ่านตาม
มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะรายงานผล
การด าเนินการความคืบหน้าของทุกโครงการต่อไป และอีก ๑ กิจกรรมจากเงินงบประมาณโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คือ การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๙๐ เครื่อง ซ่ึงส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดซื้อภาพรวมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ ๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้รับจัดสรร 
๑๐๐ เครื่อง ๒. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรร ๙๐ เครื่อง โดยส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จะน า
คอมพิวเตอร์ที่ได้จะน ามาใช้ในการจัดการสอบภาษาอังกฤษ Cerf ออนไลน์   
 
   ๔.๑.๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน กล่าวว่า ผู้บริหารของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริม
บุคลากรของส านักวิเทศฯ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดท าเล่มประเมินค่างาน เพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ (Career Path)  โดยผ่านการพิจารณา ๓ ต าแหน่ง และจะสนับสนุนให้บุคลากรมีต าแหน่งทาง
วิชาการจนครบทุกคน ร่วมถึงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความ
เชี่ยวชาญในงานของตน อันได้แก่  
   ๑) การจัดท าแผนการจัดการความรู้  โดยส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรส านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓           
กิจกรรมที่ ๑ : กระบวนการจัดการความรู้  (KM) เรื่อง ระบบงานสารบรรณ วันที่ ๑๐, ๑๕, ๑๗, ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร  แก้วศรีมล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้บุคลากร
ภายในส านักฯ ได้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานการจัดการความรู้  ด้านงานสารบรรณของโครงการเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”  ในต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    ๒) การประเมินค่างานของบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มี
นโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของส านักวิเทศฯ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดท าเล่ม
ประเมินค่างาน เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ (Career Path)โดยผ่านการพิจารณาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับช านาญการ ๓ ต าแหน่ง และจะสนับสนุนให้บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการจนครบทุกคน 
   ๔.๑.๖ การขออัตราก าลังเพิ่มต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 



    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน กล่าวว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มีการวางแผนขออัตราก าลังเพ่ิมในต าแหน่ง              
นักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาจีน) ตามแผนกรอบอัตราก าลัง ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕   
    หากสถานการณ์ Covid ๑๙ ยุติลง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
จะมีนักศึกษาต่างชาติ จ านวนมากที่จะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาต่างชาติดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นยิ่ง ที่จะต้องขออัตราก าลังเพ่ิม
ในต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาจีน) ตามแผนกรอบอัตราก าลัง ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕   
 
  ๔.๒ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
   ๔.๒.๑ รายงานเงินงบประมาณต่างๆ ของ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียนฝ่ายงานบริหารทั่วไป ขอน าเสนอรายงานเงินงบประมาณต่างๆ ของส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณบ ารุง
การศึกษา (บกศ.) และงบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) คงคลัง จ านวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน ามาใช้ใน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมด ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  ๒๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา จ านวน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
 
  โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  ๒๑ แยกเป็นโครงการต่างๆ 
ดังนี้  
   ๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  

๒. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
๓. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเป็นเรียนรู้ด้วยตนเอง  

   ๔. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ Cerf ออนไลน์  
   ๕. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับนักศึกษาครู 
   เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาท่านอธิการบดีมีด าริให้ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถสอบบรรจุครู  
ให้ได้มากที่สุด งบประมาณท่ีใช้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๖. โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ครั้งที่ ๕  
   ๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาอาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสาร โครงการดังกล่าวได้ใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการต่างๆ เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐ 
บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากในที่ประชุมของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
 โครงการที่  ๒ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



 โดยแบ่งเป็น ๔ โครงการ ได้แก่ 
  ๑. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะ
เดิมด้านการสอนภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์ 
  ๒. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะ
เดิมด้านการสอนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
   ๓. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะ
เดิมด้านภาษาอังกฤษส าหรับคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
   ๔. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะ
เดิมด้านภาษาอังกฤษส าหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  งบประมาณอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แบ่งเป็นเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท)    
และเงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท) ซึ่งงบประมาณทั้ง ๒ งบนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดเก็บแรกเข้าจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท)มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปใช้จัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์    
ท่านรองอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ดังกล่าวมานานมากกว่า ๑๐ ปี   
  โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นโครงการ    
ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมากมาย อาทิ เช่นได้มีประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีเพ่ือนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ๒ สัปดาห์ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ covid๑๙ จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดโครงการได ้
  เงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท) ได้น าไปจัดโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. เป็นโครงการการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้ติดตามและผู้ประสานงานระหว่าง 
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

๒. โครงการประกาศความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัย 
ต่างประเทศ  

๓. โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

  และส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายได้ด าเนินโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณจ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC Test of English for 
International Communication)  โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เป็นศูนย์บริการย่อยการจัดทดสอบ
วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทุกสาขาวิชาซึ่งการทดสอบจัดโดยสถาบันการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือการสื่อสาร (Center for Professional Assessment Thailand)  
  ๒. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนก็มีให้บริการ 
   ๔.๒.๒ รายงานเงินงบประมาณต่างๆ ของ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
    ๑) งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส านักวิเทศสัมพันธ์ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๔ เป็นจ านวนเงิน ๔,๒๙๑,๐๐๐ บาท  ในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒ 



โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ จ านวน ๓,๕๙๑,๐๐๐ บาท ๒. 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งกิจกรรม
ย่อยตามโครงการดังนี้ 
    ๑. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้มี
การด าเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่   
      ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานทาง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(CEFR)  
      ๑.๒ กิจกรรมการเสริมสร้ า งและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้ าน
ภาษาอังกฤษในยุคประเทศไทย ๔.๐  
      ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคคล
ทั่วไป 
 
  ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานทางความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) มี ๖ กิจกรรมย่อย คือ  
    ๑) อบรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ(CEFR) ออนไลน์ ครั้งที่ ๑  
    ๒) การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  
    ๓) การอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ 
     ๔) การประกวดทักษะภาษาอังกฤษ  
    ๕) อบรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ(CEFR) ออนไลน์ ครั้งที ่๒,๓ 
    ๖) อบรมเตรียมความพร้อมทดสอบ กพ. 
 
  ๑.๒ กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้านภาษาอังกฤษในยุคประเทศ
ไทย ๔.๐ มี ๓ กิจกรรมย่อย คือ 
   ๑) อบรมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้านภาษาอังกฤษ CEFR  
   ๒) อบรมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  
    ๓) อบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตครูเพ่ือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
   ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป มี ๒ กิจกรรม
ย่อย คือ  
    ๑)  อบรมเตรียมความพร้อมทักษะส าหรับการทดสอบและการท างาน 
    ๒) อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Abstract ในบทความทางวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ  
 
  ๒. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ โครงการ ได้แก่ 
   ๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และการ
พัฒนาทักษะเดิมด้านการสอนภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์ 



   ๒.๒ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และการ
พัฒนาทักษะเดิมด้านการสอนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
    ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และการ
พัฒนาทักษะเดิมด้านภาษาอังกฤษส าหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
      
   ๒) งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ๒ แหล่ง ได้แก่เงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท) จ านวนเงิน 
๑,๕๒๖,๒๗๔.๖๐ บาท และเงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท) จ านวนเงิน ๘๐๖,๔๐๐ บาท
ซึ่งเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท) ๑,๕๒๖,๒๗๔.๖๐ บาท ดังกล่าวจะน าไปใช้จัดโครงการเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัด
โครงการดังกล่าวได้ ส่วนเงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท) จ านวนเงิน ๘๐๖,๔๐๐ บาทนั้น
จะน าไปจัดโครงการ ๓ โครงการ ดังนี้ 
     ๑. โครงการการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้ติดตามและผู้ประสานงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
     ๒. โครงการประกาศความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

  ๓. โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 
   ๓) งบประมาณบ ารุงการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๓ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ไดจ้ะจัดสรรเงิน 
    - งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) จ านวน ๒๙๗,๗๘๐ บาท เพ่ือน าไปใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์  
    - งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) คงคลัง จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไปใช้
จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  
  ๔) งบประมาณบ ารุงการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๔ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ได้จะจัดสรรเงิน 
    - งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) จ านวน ๒๙๗,๗๘๐ บาท เพ่ือน าไปใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
    - งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) คงคลัง จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไปใช้
จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ โครงการประชาสัมพันธ์และแสวงหานักศึกษาต่างชาติ และโครงการ 
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร 
     
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ขอเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กราบเรียนเชิญคะ 
 



 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังนี้ ตามที่ท่านรอง
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้รับนั้น แบ่งงบประมาณออกเป็น  

- งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 
-  งบประมาณบ ารุงการศึกษา 

 -  งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.)  
 - งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) คงคลัง 

  -     เงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท)  
-     เงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท) 

  ซึ่งงบประมาณทั้ง ๒ งบประมาณ คือ เงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท) และเงินเตรียมความ
พร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท) จะเรียกเก็บเงินจากเงินแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เงินกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (๕๐๐ บาท) จะน าไปใช้ในโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ ซึ่งเดิมจะเก็บเพียง ๓๐๐ บาท แต่ไม่เพียงพอส าหรับส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
และอบรมภาษาอังกฤษ ท่านอธิการบดีจึงมีด าริให้เรียกเก็บเงินเพิ่มโดยเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท) 
และเงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท)ทางส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จะฝากไว้ในคลังของ
มหาวิทยาลัยและน างบประมาณดังกล่าวมาใช้ตามภารกิจเท่านั้น ยกตัวอย่างในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เราไม่
สามารถจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา
รหัสปี ๖๒ ได้ งบประมาณก็จะสมทบในปีต่อไปจนสามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ นักศึกษารหัส ๖๒ มีโอกาส
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่วนเงินเตรียมความพร้อมอบรมด้านภาษา(๓๐๐ บาท) นั้นจะน าไปจัดอบรม
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของกระทรวง   ที่ก าหนดให้นักศึกษาที่จะจบปริญญาตรี
จะต้องมีผลการทดสอบ CEFR อยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนจะต้องด าเนินการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โครงการและกิจกรรม
เหล่านี้จะเป็นภารกิจของงบประมาณเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๕๐๐ บาท) และเงินเตรียมความพร้อมอบรม
ด้านภาษา(๓๐๐ บาท) ซึ่งเราจะน างบประมาณเหล่านี้ไปใช้ในโครงการและกิจกรรมอ่ืนๆ ไม่ได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน กล่าวเสริมอีกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ และไม่สามารถจัด
โครงการดังกล่าวได้งบประมาณเหล่านี้ยังคงฝากไว้กับคลังของมหาวิทยาลัย ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือเตรียมการปรับการจัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต
เสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศจากระยะสั้นให้เป็นระยะยาวและลดจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการลงเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และจะด าเนินการโครงการดังกล่าวเมื่อการแพร่ระบาด
ของ COVID-๑๙ ลดลงหรือหายไปเพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมโครงการ   
 
   ๔.๒.๓ รายงานผลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียนฝ่ายงานบริหารทั่วไป ได้รับการประเมินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน คะแนนเฉลี่ย: ๕.๐๐ การด าเนินงาน: ระดับดีมาก ร่วมถึงมีการรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา ระดับหน่วยงานสนับสนุนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  



 

องค์ประกอบท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน 
จุดเด่น 
๑. มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับนานาประเทศที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย   
   และศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีการสร้างเครือข่ายด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประเทศภาคีเครือข่าย ท าให้การด าเนินงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
องค์ประกอบท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีเฉพาะหน่วยงานสนับสนุน 

จุดเด่น 
๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพตามพันธกิจและพัฒนานักศึกษา
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ๑. ควรมีการก าหนดอัตลักษณ์ในหน่วยงาน เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ในแผนต้องมี           
การพิจารณาอัตลักษณ ์
   ๒. ควรมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น โรคระบาด น้ าท่วม ไฟไหม้  
  ๓. ควรมีการพิจารณาปรับตัวชี้วัดในการด าเนินงานให้มีคุณภาพและความชัดเจน เพ่ือให้เกิด
ความท้าทายในการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อันน าไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 
 
  ๔.๓ ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ 
  ๔.๓.๑ ความคืบหน้าโครงการศูนย์การแปลภาษา ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน  
 
   รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์และ
โครงการพิเศษ ได้น าเรียนดังนี้ ตามที่ผู้อ านวยการและคณะผู้บริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ได้ด าเนินการบริหารงานต่อจากอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ท่านรองอธิการบดีคนปัจจุบัน นับตั้งแต่
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันมีระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่งท่านรองอธิการบดีได้ด าเนินการวางรากฐาน
และได้ท าการพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้มีความเจริญรุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กุลสิรินทร์     อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการและคณะผู้บริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้เข้ามา
ต่อยอดกิจกรรมและโครงการที่ตอบโจทย์นโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ โครงการศูนย์การแปลภาษา และ
โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใน
ระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมาก ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเห็นเป็น
โอกาสที่ดีและเป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเพ่ือเป็นโครงการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประจ าและคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนประชาสัมพันธ์โครงการทั้งสองโครงการด้วย ที่ตั้งของโครงการศูนย์การแปลจะตั้งอยู่ที่ ชั้น ๔ อาคาร 
๑๑  



 
๔.๓.๒ ความคืบหน้าโครงการจัดท าวารสาร  

   การจัดท าวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา (Journal of English and Asia 
Language Studies:JEALS) เพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาและเป็น
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรและเป็นการชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
โดยในขณะนี้ทางส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะด าเนินการตามขั้นตอนเบื้องต้นในการจัดท า
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้มีการด าเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายในที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้วารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา (Journal of English and 
Asia Language Studies:JEALS) มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
 
   ๔.๓.๓ ความคืบหน้าโครงการบริการวีซ่าให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ ชาวต่างประเทศ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   โครงการบริการวีซ่าให้กับนักศึกษาและคณาจารย์  ชาวต่างประเทศ สืบเนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์และยัง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย (๘๐:๒๐) ทางส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงฝากคณะกรรมการประจ าและคณะ
กรรมการบริหารดูเอกสารแนบการประชุมด้วยครับ  
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ท่านรองอธิการบดีกล่าวเสริมรายละเอียดโครงการจัดหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย (๘๐:๒๐) โดยการแบ่งรายได้ดังนี้ หน่วยงานที่จัดโครงการ ๘๐% ให้มหาวิทยาลัย ๒๐% 
 
   ๔.๓.๔ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
   การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรสืบเนื่องจากการผู้อ านวยการและทีมผู้บริหารผู้บริหารส านัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ ไดม้ีการน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมี
ระบบการท างานในรูปแบบของ Smart Office ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ก้าวสู่ Smart University ความคาดหวังว่าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน การ
ให้บริการให้เจ้าหน้าที่บุคลากรหรือคณะผู้บริหารจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปจากเดิม โดยการพัฒนาการ
บริการ การพัฒนาระบบให้ทันสมัย  
   การพัฒนาบุคลากรของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรส านัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ มีความ Smart ในเรื่องของความรู้ความสามารถมีความ Smart ในเรื่องของการปฏิบัติงานที่
สร้างสรรค์และคุณภาพ และการมีหัวใจในการให้บริการ มีความ Smart ในเรื่องของการสื่อสาร มีความ 
Smart ในเรื่องของบุคลิกภาพ เหล่านี้จะเป็นการตอบโจทย์ Smart Office ของส านักฯ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้เรื่องอัตลักษณ์ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
   โดยมีวิธีการด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรจัดการท าแผนการจัดการความรู้ (KM PLAN) และ
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเองสู่เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งทางส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จะพัฒนาองค์กรต่อไปใน
อนาคต  
 



   ๔.๓.๕ การบริการนักศึกษาชาวต่างชาติ  
   เนื่องจากภารกิจอีกอย่างหนึ่งของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน คือ โครงการ
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีหน้าที่ให้บริการแก่ 
นักศึกษาต่างชาติ อาทิเช่น ๑) การบริการจัดสอบ CEFR  ๒) การบริการแจ้งขั้นตอนการสมัครเรียน            
๓) การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาชาวต่างชาติในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน  ๔) การปรับปรุงห้องโถงชั้น ๒ อาคาร ๑๑ เพ่ือให้บริการนักศึกษาชาวต่างชาติในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท การปรับปรุ งดั งกล่ าวท่านรองอธิการบดีอาจารย์  ดร .สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์                  
และอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ได้ด าเนินการปรับพ้ืนโดยการเพ่ิม ฟังก์ชันและมุมที่ ใช้ในการพักผ่อน            
มุมการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการสร้างบรรยากาศของนานาชาติ ให้เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
   ๔.๓.๖ การต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยากับ Phnom Penh International University (PPIU) และ Management 
Development Institute of Singapore (MDIS) งานบริการนักศึกษาชาวต่างชาติ 
   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ท าให้เราไม่สามารถด าเนินการจัดการ
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้โดยตรง แต่ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีการด าเนินการ
ตามนโยบายของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการ      
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น การจัดการประชุมหารือการลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายเดิมและ
เครือข่ายใหม่โดยใช้ระบบออนไลน์ ตามเอกสารในหน้า ๘๔ ที่รายงานเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน กล่าวเสริมข้อมูลในหน้า ๘๔ ว่ารายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ปรากฏนั้นเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีการท ากิจกรรมในด้านวิชาการร่วมกันและยังมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศอีกหลายแห่งที่ทางมหาวิทยาลัยมีการลงนามร่วมมือด้านวิชาการและจะท างานร่วมกันต่อไป
ในอนาคต 
 
 
    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้เพ่ิมเติม
ข้อมูลให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ปรับแก้ข้อมูลในหน้า ๘๔ จาก Republic of China ให้เป็น 
Taiwan แทน และให้ตรวจสอบข้อมูลในล าดับที่ ๒๒ National Taipei University ว่ามีจริงไหมหรือ 
National Taiwan University  
    รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กล่าวเสริมว่า 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนควรเพ่ิมตารางในเอกสารหน้า ๘๓-๘๔ เพ่ือระบุกิจกรรม                
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท าร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
   รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  เธียรหิรัญ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก ไ ด้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศดังนี้ จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในทุกๆ ประเทศนั้นก่อให้มีมาตรการ        



การห้ามเดินทางระหว่างประเทศ โครงการดังกล่าวจึงไม่สามารถด าเนินการจัดได้ ท าให้นักศึกษาสูญเสียสิทธิ
โอกาสและประสบการณ์ในการเดินไปต่างประเทศ ดิฉันจึงขอเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือชดเชยให้กับนักศึกษาที่ควรได้รับ ดังนี้  
    ๑) การจัดกิจกรรมในลักษณะการจ าลองสถานการณ์และการให้ความรู้แก่นักศึกษา
เกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางไปยังต่างประเทศร่วมถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาระหว่างที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ด้านภาษา สังคมวัฒนธรรม และประสบการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีคุณค่ามีทักษะชีวิต และควรมอบ
วุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วย 
    ๒) การจัดกิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การท างานและการประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมนี้จะส่งเสริมและเพ่ิมทักษะด้านภาษาที่นักศึกษาสามารถ
แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ และในปัจจุบันภาษาจีนนั้นมี
ความส าคัญยิ่ง หากนักศึกษาที่จบไปมีความสามารถและมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะเป็นการสร้าง
มูลค่าและมีอ านาจในการเลือกประกอบอาชีพต่างๆ ได้ เพราะตลาดแรงงานในปัจจุบันไม่มีเพียงแค่ในประเทศ
ไทยเทา่นั้น แต่นักศึกษายังสามารถไปท างานในต่างประเทศได้โดยได้รับเงินเดือนสูงหลายเท่าทวีคูณ และสิ่งที่
เราควรส่งเสริมยิ่งอีกทางหนึ่งคือ เราไม่เน้นแค่การสอบบรรจุแค่รับราชการเท่านั้น แต่ควรส่งเสริมวิชาชีพต่างๆ 
อาทิเช่น เรามีสาขาวิชาคหกรรม โภชนาการ สอนให้ท าอาหาร และการส่งเสริมการท างานในต่างประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น การท างานในประเทศในโซนยุโรปประเทศเหล่านี้มีความต้องการอาชีพแม่บ้าน อาชีพดูแล
ผู้สูงอายุ ดูแลเด็กๆ ได้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง และในขณะนี้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Startup การเรียนในด้านของผู้ประกอบการหรือโครงการสหกิจ
ศึกษา การสอนให้นักศึกษาขายของออนไลน์ กิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในชีวิต 
และการให้ความรู้ด้านกฎหมายเมื่อไปท างานในต่างประเทศ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  เธียรหิรัญ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก ไ ด้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า อัตลักษณ์อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรส่งเสริมให้นักศึกษามี identity ในด้านของความคิด
สร้างสรรค ์ยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษสอนให้ประชากรของประเทศให้คิดแบบเป็นระบบ Smart thinking 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยหลักการใช้เหตุและผล และเน้นให้นักศึกษามีภาวะผู้น า สามารถด าเนินชีวิตและ
เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ และขอเพ่ิมเติมในเรื่องของวารสารวิชาการของส านักว่าไม่ควรมีแค่เพียง
บทความทางวิชาการเท่านั้น แต่ควรเพ่ิมบทความวิจัยด้วย และการส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารให้เป็น ให้นักศึกษาฉลาดรอบรูเ้พ่ือให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้  
  ๔.๔ ฝ่ายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 
   ๔.๔.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน กล่าวรายงานดังต่อไป ตามที่ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้รับจัดสรร
งบประมาณต่างๆ นั้นทางส านักได้น างบประมาณเหล่านั้นมาจัดโครงการตามภารกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีโครงการดังต่อไปนี้ (น าเสนอ VTR) คลอบคลุมตั้งแต่หน้า 
๘๖-๑๒๘ 
   ๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ  CEFR (ออนไลน์ )            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับนักศึกษาครูหลักสูตร
ครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



   ๒. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ  CEFR (ออนไลน์ )            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
   ๓. โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of English for 
International Communication) ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
   ๔. โครงการบริการวิชาการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test 
of English for International Communication) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
   ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   ๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   ๗. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
     กิจกรรมที่ ๑ : กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ระบบงานสารบรรณ วันที่ 
๑๐, ๑๕, ๑๗, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    กิจกรรมที่ ๒ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบงานสารบรรณ และสร้างภาพลักษณ์
องค์กร วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     กิจกรรมที่ ๓ : กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ระหว่าง
วันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี 
   ๘. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ๙. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
   ๑๐. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
   ๑๑. โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที ่๕ 
     
   ๑๒. โครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงานความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ”  
   ๑๓. โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนกระผมขอเพ่ิมเติมรายละเอียดดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)จากด าเนินการในโครงการดังกล่าวพบว่า ปัญหาที่พบเมื่อให้นักศึกษาเข้าเรียน
ออนไลน์ คือ นักศึกษาไม่เข้าเรียนถ้าเข้าไปก็ไม่ได้เรียนเนื้อหาเพราะไม่มีแรงจูงใจในการเรียน เราจึงหา
แนวทางและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ใหม่ด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา
จากสถาบัน enconcept ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติวภาษาอังกฤษออนไลน์โดยการแบ่งเป็นทักษะต่างๆ 
โดยเราจัดเป็น Chanel  จ านวน ๑๐ Chanel และให้จัดท าวีดีโอเพ่ือให้นักศึกษาเข้าไปเรียนย้อนหลังเพ่ิมได้
จากการจัดกิจกรรมนี้มีนักศึกษาที่เข้าเรียน ๓๐๐ คน ไม่เข้าเรียน ๕๐ คน จากนักศึกษาทั้งหมด ๓๕๐ คน โดย



มีการติวข้อสอบ exit exam เพ่ือให้นักศึกษาใช้ในการเตรียมตัวสอบ BSRU-TEP (BSRU TEST OF ENGLISH 
PROFICIENCY)    
   ๒. โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of English for 
International Communication) มีนักศึกษาที่เข้าเรียน ๑๕๖ คน ไม่เข้าเรียน ๑๓ คน จากนักศึกษาทั้งหมด 
๑๖๙ คน จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนถือว่าประสบความส าเร็จ
พอสมควร เพราะเราดูจากการ Pre-test และ Post-test จาก C1 ไปถึง C2 ซึ่งแตกต่างกันมากอย่างมี
นัยส าคัญและในปีการศึกษานี้ท่านอธิการบดีท่านให้ด าริมาว่า ควรเน้นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาครูเพ่ือน าไปใช้ในการสอบ TOEIC มากขึ้น เพราะเกณฑ์มีก าหนดไว้ดังนี้ถ้าเป็นนักศึกษาทั่วไป
ผลการทดสอบ TOEIC ๕๕๐ คะแนน ในการสอบบรรจุครู แต่ถ้าเป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษจะต้องมีผลการ
ทดสอบ TOEIC ๖๕๐ คะแนน ขึ้นไป เพราะนักศึกษาจะน าผลสอบ TOEIC ไปใช้ในการท างานหรือการสมัคร
งาน  
   ในโครงการดังกล่าวจึงมีกิจกรรมย่อยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ โปรแกรม English Discovery ที่ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนน ามาใช้บริหารจัดการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เพราะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเรียนเฉพาะชั้นปีที่ ๑ เท่านั้น แต่การสอบ BSRU-TEP (BSRU TEST 
OF ENGLISH PROFICIENCY) จะสอบเมื่อนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ และนักศึกษาจะต้องมีผลสอบ CEFR ผ่าน B1 
ซึ่งออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จากความส าคัญดังกล่าวส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จึงได้มีการ
ประชุมปรึกษากับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี
ในการสอบ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. จัดรายวิชาภาษาอังกฤษหรือมีการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ      
ระยะสั้น ๒. อบรมให้ความรู้และเทคนิคการท าข้อสอบภาษาอังกฤษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  
   โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of English for 
International Communication) ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม ๑๐๐ บาท นอกเหนือจากค่าสมัครสอบเพ่ือ
น ามาบริหารจัดสอบ โดยเงิน ๑๐๐ บาท จะน าเข้ามหาวิทยาลัย ๒๐% และ ๘๐% จะน าเข้าส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการสอบ ท าให้เกิดมาเป็นโครงการที่ ๒ เป็นโครงการหารายได้         
ซึ่งโครงการดังกล่าวด าเนินต่อเนื่องจากอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ซึ่งเราบริการ     
จัดสอบให้นักศึกษาและคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันจัดสอบ Center for Professional 
Assessment (Thailand) CPA จะมาจัดสอบให้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและผู้เข้าสอบ
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางสถาบันCPA ก าหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางส านักจะน ากฎระเบียบ 
ข้อบังคับของ CPA มาเป็นแนวทางและประยุกต์เพ่ือปรับใช้ในการท าศูนย์สอบ Thai Test ของส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
   ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสถาบัน House of Griffin International มาช่วยอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการสอบ (TOEIC - Test of English for International 
Communication) ตามด าริของท่านอธิการบดี และสอนทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นแก่คณาจารย์และมีศูนย์
การแปลของส านักที่จะมาช่วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
   ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสาร ระยะเวลา ๕ วัน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่ จากการ
จัดการโครงการต่างๆ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาจีนให้สามารถสื่อสารได้  ผลการด าเนินการ คือ 



คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมภาษาจีนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้
จากสาขาภาษาจีนและสถาบันขงจื้อ 
   ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
     กิจกรรมที่ ๑ : กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ระบบงานสารบรรณ วันที่ 
๑๐, ๑๕, ๑๗, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    กิจกรรมที่ ๒ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบงานสารบรรณ และสร้างภาพลักษณ์
องค์กร วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     กิจกรรมที่ ๓ : กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ระหว่าง
วันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร  แก้วศรีมล กล่าวถึงโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ : กระบวนการ
จัดการความรู้ (KM) เรื่อง ระบบงานสารบรรณ ซึ่งระหว่างวันที่ ๑๐, ๑๕, ๑๗, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีรายละเอียดดังนี้ จากการศึกษาความรู้ในองค์กร โครงการที่
เป็นโครงการเด่นและมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติของมหาวิทยาลัยและด าเนินการมาแล้วมากกว่า 
๑๐ ปีโดยมีการพัฒนาต่อยอดมาตลอด คือ โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมต่างประเทศ พบว่า บุคลากรของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีความรู้และทราบ
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ในรูปแบบของานสารบรรณ ดังนั้น ดิฉันจึงน า ความรู้ของงานสารบรรณที่
ด าเนินงานในโครงการดังกล่าวมาถ่ายทอดอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการในการจัดการความรู้  และน า
กระบวนการในการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าวเผยแพร่บน Website ของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ และบุคลากร
ยังสามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวบน Webpage เป็นการส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องกับนโยบายของส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน Smart Office และและน ากระบวนการในการจัดการความรู้  (KM) เรื่อง 
ระบบงานสารบรรณ ของ โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
และได้น าผลการด าเนินงานของโครงการจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ น าเสนอท่าน
องค์มนตรี  
   จากวิธีการท างานที่ดีที่สุด( Best Practice) ของโครงการ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ร าไพพรรณีจึงขอเข้ามาศึกษาดูงาน ท าให้ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มีเครือข่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น จากสิ่งที่เราท ามา
ทั้งหมดเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จึงท าให้เราได้มีการวางแผนงานสิ่งที่จะท าและ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป อาทิเช่น การอบรม CEFR ให้กับนักศึกษาโดยมีเทคนิคการท าข้อสอบ ๔ skill (Listening 
Speaking Reading and Writing) โดยเทคนิคดังกล่าว กระผมได้จัดท าขึ้นจากประสบการณ์การสอนและ
เทคนิคการอบรมการท าข้อสอบ BSRU –TEP เพราะเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยไดต้ั้งไว้คือ CEFR B2 
    ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวด      
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (BSRU ROYAL TROPHY SPEECHCOMPETITION) อยู่ในขั้นด าเนินการ
ประสานงานกับส านักพระราชวังในขอถ้วยรางวัลพระราชทานซึ่งในปีนี้จะจัดแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศให้มีชื่อเสียงและในปีต่อไปจะขยายเพ่ิมจ านวนผู้เข้าแข่งขันในระดับต่าง           
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จะเป็นการประชาสัมพันธ์ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีชื่อเสียง



เป็นที่รู้จักตามด าริของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา และทางส านักขอค าชี้แนะของท่าน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยครับ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  เธียรหิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอชื่นชมผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล ที่จัดกิจกรรมที่ ๑ : กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ระบบงาน
สารบรรณ ของโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ซึ่งถือว่า
กิจกรรมที่ท านั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ และขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนางานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังนี้  ๑) กระบวนการจัดการความรู้ 
(KM) ของส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ การท างานวิจัยจากการจัดเก็บข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ของ
โครงการดังกล่าวเพ่ือน ามาสกัดเป็นความรู้ที่ดีที่สุด ๒) ปัญหาที่พบจากการให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม English Discovery แล้วพบว่านักศึกษาไม่ยอมเข้าเรียน มหาวิทยาลัยควรออก
ประกาศข้อบังคับ ที่นักศึกษาต้องเข้าเรียนหรือต้องผ่านการทดสอบ BSRU-TEP ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ไม่เช่นนั้นนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ๓) การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ในรูปแบบการน าเสนอเป็นYou tuber Tiktok Facebook ยกตัวอย่างการจัดรายการสอน
ภาษาอังกฤษของครูกอล์ฟ เชิญวิทยากรดาราดังมาเป็นแขกรับเชิญ เป็นต้น  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน ชี้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มีการออก
ประกาศข้อบังคับว่านักศึกษาต้องเข้าเรียนหรือต้องผ่านการทดสอบ BSRU-TEP ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด คือ B2 ไม่เช่นนั้นไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ในการปฏิบัติมี ๒ เกณฑ์ คือ B1 และ B2 ที่นักศึกษาจะต้อง
ผ่านเกณฑ์  ผลจากการออกประกาศข้อบังคับท าให้นักศึกษามีความกระตื้อรื้อร้นเห็นได้จากส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียนได้จัดการสอบ BSRU-TEP มีนักศึกษาเข้าอบรมและสอบเป็นจ านวนมาก 
   อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันนักศึกษาให้
ความส าคัญกับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาก าหนด              
เห็นได้จากนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบจะต้องมีการลงทะเบียนเอง หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านมหาวิทยาลัยมี
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ๔ ขั้นตอน จนท้ายสุดเราจะเลือกคะแนนสอบให้ดีที่สุด และหวังว่านักศึกษาสอบ
และส าเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
   รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  เธียรหิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กล่าวเสริมว่า
การสร้างแรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักศึกษาสอบ CEFR ผ่าน ตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนดเราควรมอบใบ Certification  
   อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารและบุคลากร
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเกี่ยวกับ ๑) โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
(TOEIC - Test of English for International Communication) ที่ปรับโครงการให้เป็นโครงการหารายได้
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นการช่วยนักศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปสอบนอกมหาวิทยาลัย
และคณาจารย์และบุคลากรยังสามารถสอบได้แต่ต้องเป็นนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้นตามMoUที่เราได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันจัดสอบ Center for 
Professional Assessment (Thailand) CPA ไว้  ๒) การจัดการประชุมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสถาบันขงจื้อว่าในปัจจุบันสถาบันขงจื้อมีบุคลากร ๓ คน 
และถูกลดบทบาทลง สถาบันขงจื้อปรับเปลี่ยนหน้าที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีนแทน
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา และทางสถาบันขงจื้ออยากจัดประชุมวิชาการนานาชาติแต่บุคลากรของ
สถาบันขงจื้อมีไม่เพียงพอแต่มีงบประมาณ จึงเป็นการดียิ่งที่ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ จะร่วมมือกับสถาบันขงจื้อจัด



จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ  ๓) ให้มีการอบรมภาษาจีนให้กับคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพราะด าริของท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีนโยบายอยากให้คณะสาขาวิชาเปิดรับ
นักศึกษาจีนมาเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ๔) กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้  (KM) จากโครงการเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างการเรียนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง       
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
    ๔.๔.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและ
ผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ” กิจกรรมที่ ๑ “การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (โครงการจัดตั้ง
สถาบันนานาชาติ) จังหวัดจันทบุรี ณ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน” วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
  ๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
  ๔.๔.๓ แผนการด าเนินโครงการ  
  ๑. ตารางแผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ 
CEFR (ออนไลน์) 
   ๒. โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of English for 
International Communication) 
   ๓. ก าหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (BSRU-TEP) ส าหรับคณาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ อัตลักษณ์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน กล่าวว่าขออนุเคราะห์ให้คณะกรรมการประจ าและคณะกรรมการบริหารให้พิจารณาในเรื่องของ  
“อัตลักษณ์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”  ใน ๔ ประเด็น เพ่ือการก้าวสู่ Smart Office ตามที่
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯตั้งเป้าหมายเอาไว้  

- Smart พร้อมด้วยการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ    
  - Smart พร้อมด้วยหัวใจในการให้บริการ 
  - Smart พร้อมด้วยการสื่อสารระหว่างประเทศ 
  - Smart พร้อมด้วยความงามด้านบุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวก 
   - Smart คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กล่าวเสริมว่าควรเพ่ิม
บรรยากาศของนานาชาติ  อาทิ เช่น การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยการเ พ่ิมทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรภายในส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน รวมทั้งบรรยากาศในการ
ท างานที่เป็นสากล 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย     
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัคจิรา  มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวชมส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย เรื่องของการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)     
ว่ามีคู่มือประกอบการอบรมมีความพร้อมมาก อีกทั้งเนื้อหาเข้าใจง่าย ท าให้อาจารย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น      
และนักศึกษามีความรู้เข้าใจและน าไปทบทวนเองได้ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  เธียรหิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กล่ าวชื่นชมยินดี          
ที่คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านได้ร่วมมือกัน ท างานกันเป็นทีม และประเด็นต่อไปนี้ส าคัญที่สุดจริงๆ คือ
“ดูแลและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในชีวิตแล้ว แต่อย่าลืมรัก
และดูแลตัวเอง เพราะท้ายที่สุดเราต้องด ารงชีวิตต่อไปให้ได้ เพราะช่วงหนึ่งชีวิตเราได้อุทิศให้กับการ
ท างาน เป็นคนดีเป็นข้าราชการ เป็นคนของมหาวิทยาลัย เป็นคนของแผ่นดิน” อาจารย์ขอให้ทุกท่าน
ประสบความส าเร็จ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย     
กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการและกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้ 
 
ปิดประชุม ๑๗.๐๐ น. 
 
 


