
โครงการเพือ่รองรบั
การเป็นประชาคมอาเซยีน

• โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาไทยและอาเซยีน
• โครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ

และภาษาของประเทศเพือ่นบา้น





การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ทีส่ง่ผลต่อ...

 การเปิดเสรทีางการศกึษา

 การเคลือ่นยา้ยกาํลงัคนเสรใีนตลาดแรงงานของภมูภิาค

ทาํให้สถาบนัอดุมศึกษา ตอ้ง...

 เตรยีมนกัศกึษาทีก่าํลงัจะเป็นบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถ

 เตรยีมบณัฑติใหพ้รอ้มเป็นพลโลก สามารถแขง่ขนัในตลาดแรง

งานระดบัภมูภิาคและสากลได้

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา จงึตอ้ง...
 จดัโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาไทยและอาเซยีน เพือ่พฒันา

ศกัยภาพของนกัศกึษาไทย



เพื่อ....

 พฒันาศุกยภาพนกัศกึษาไทยใหม้คีวามพรอ้มสูต่ลาดแรงงานในภมูภิาค
อาเซยีนและมปีระสบการณ์ในต่างประเทศ

 สง่เสรมิการถ่ายโอนหน่วยกติกลบัมายงัสถาบนัอุดมศกึษาตน้สงักดั

 ใชก้ารศกึษาเป็นตวันําไปสูก่ารกระชบัความสมัพนัธแ์ละการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซยีน



ประเภทกิจกรรม

จดัสรรทุนให้กบันักศึกษาไทยระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 

2 ขึ้นไปจากทุกสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปลงทะเบียนเรียนใน

หลกัสูตรที่เปิดสอนตามปกติ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่

ไม่เกิน 4 เดือน ในสถาบนัอดุมศึกษาของ  1) บรไูน   2) กมัพชูา  

3) อินโดนีเซีย  4) ลาว   5) มาเลเซีย  6) พม่า 7) ฟิลิปปินส ์

8) สิงคโปร ์9) เวียดนาม (ต้องไม่ใช่การฝึกอบรมหรือดงูาน)



การถา่ยโอนหนว่ยกติ

นักศึกษาระดบั ป.ตรี นักศึกษาระดบั ป.โท

อย่างน้อย 2 รายวิชา  อย่างน้อย 2 รายวิชา

                 รวมกนัอย่างน้อย 6 หน่วยกิต  รวมกนัอย่างน้อย 6 หน่วยกิต

หรือ ทาํวิจยั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

และไม่เกิน 4 เดือน (การทําวิจยัไม่
จาํเป็นต้องถ่ายโอนหน่วยกิต)

-ต่อ-



-ต่อ-

นักศึกษาจากทกุสาขาวิชาสามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ โดย

คณุสมบตัิของนักศึกษาที่สมคัรเข้าร่วมโครงการ มีดงันี้

 ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาไทยและมสีญัชาตไิทย

 มหีนงัสอืรบัรองจากแพทยว์า่สขุภาพและจติสมบรูณ์

 ศกึษาในระดบั ป.ตร ีชัน้ปีที ่2 ขึน้ไป

 คะแนนเฉลีย่สะสม ป.ตร ี2.75 ป.โท 3.25

 รายวชิาทีจ่ะไปศกึษาตอ้งสมัพนัธก์บัวชิาเอกหรอืโททีศ่กึษาอยู่

 ความสามารถทางภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ TOEFL หรอื IELTS

 หรอื CU-TEP หรอื TU-GET อยูใ่นระดบัด ียอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 2 ปี

หรอืภาษาอืน่ๆ เชน่ ฝรัง่เศส (DELF) หรอืจนี (HSK) 



-ต่อ-

สามารถสมคัรได้ตลอดภาคการศึกษาตามระบบการศึกษา

ของสถาบนัอุดมศึกษาที่สมคัรไปแลกเปลี่ยน อาจเป็น semester, 

trimester, quarter กไ็ด้ แต่ต้องไม่เกิน 4 เดือน

นักศึกษาต้องผ่านการพิจารณาคดัเลือกและเสนอชื่อจาก

สถาบนัอดุมศึกษาต้นสงักดั



ค่าเบีย้เลี้ยงแบบเหมาจ่ายรายเดือนๆละ 800 ดอลล่าร์

สหรฐัฯ ยกเว้นโครงการในสิงคโปรจ์ะได้เดือนละ 
1,600 ดอลล่ารส์หรฐัฯ 
ค่าเดินทาง ดงันี้

- ตัว๋เที่ยวบินไป-กลบัระหว่างประเทศ ชัน้ประหยดั 

   โดย การบินไทย

- ค่าVISA และภาษีสนามบินไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าประกนัชีวิต/อบุตัิเหตไุมเ่กิน 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดกว่ากาํหนด ต้องจ่ายเอง
หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่สามารถอยู่ร่วมโครงการไดค้รบตาม

กําหนดเวลา หรอืร่วมโครงการตํ่ากว่า 1 ภาคการศกึษา และไม่สามารถถ่าย
โอนหน่วยกติกลบัมายังสถาบนัตน้สงักดัได ้จะตอ้งคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด



พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารและดาํเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน จาก...

1. มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์

2. ใบสมคัร+หลกัฐานประกอบครบถ้วน

3. ได้รบัหนังสือตอบรบัจากมหาวิทยาลยัเจ้าภาพที่ระบุ

รายวิชาที่และกาํหนดเวลาที่ชดัเจนแล้ว

4. ผูส้มคัรไม่ได้อยู่ระหว่างรบัทุนระหว่างประเทศอื่น

5. รายวิชาที่ไปศึกษาต้องสมัพนัธ์กบัวิชาเอก/โท ที่ตน

ศึกษาอยู่ ณ สถาบนัต้นสงักดั



1. แบบฟอรม์ใบสมคัรที่กรอกครบถ้วน ตวัจริง 1 ฉบบั

2. หนังสือเสนอชื่อจากสถาบนัต้นสังกัดลงนามโดย

อธิการบดี ตวัจริง 1 ฉบบั

3. หนังสือตอบรับจากสถาบนัอุดมศึกษาเจ้าภาพ 1 

ฉบบั

4. Transcript แสดงเกรดเทอมสดุท้ายก่อนเข้าโครงการ
5. หลกัฐานด้านความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL, 

IELTS, CU-TEP, TU-GET, DELF เป็นตน้
6. แบบฟอรม์การรบัรองการถ่ายโอนหน่วยกิต



1. ระบขุ้อมลูส่วนตวันักศึกษา

2. ระบุชื่อรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบนัเจ้าภาพ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องสมัพนัธ์กบัรายวิชา

ในสถาบนัต้นสงักดัที่ตนศึกษาอยู่

3. ระบุชื่อรายวิชาจากสถาบนัต้นสงักดัเทียบเคียงกบั

รายวิชาที่ลงทะเบียนในสถาบนัเจ้าภาพ

4. ท้ายแบบฟอรม์ นักศึกษาต้อง ลงลายมือชื่อ, ลายมือ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่สถาบันต้นสังกัด /  ลายมือชื่อ

อาจารย/์เจ้าหน้าที่สถาบนัเจ้าภาพ

5. ใบรบัรองสขุภาพจากแพทย์



1. รายงานการเข้าร่วมโครงการตามที่ สกอ. กาํหนด

2. แบบฟอรม์ประเมิน นศ.ไทย โดยอาจารยส์ถาบนัเจ้าภาพ

3. แบบฟอรม์ถ่ายโอนหน่วยกิต ที่ระบุรายวิชา ผลการศึกษา 

และจํานวนหน่วยกิต  ของสถาบันเจ้าภาพที่จะทําการ

โอนย้ายกลบัมาสถาบนัต้นสงักดั

4. สาํเนาระเบียนผลการเรียน

5. รายงานการจ่ายเงินงบประมาณตามที่ สกอ. กาํหนด



1. สกอ. ประกาศแจ้งรบัสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ

2. สถาบนัอดุมศึกษาเสนอชื่อผูส้มคัรเข้าร่วมโครงการ

3. สกอ. พิจารณารายชื่อผูส้มคัรทัง้หมดและประกาศผล

4. ผูผ้า่นการคดัเลือกศึกษารายละเอียด เตรียมความพร้อม

ก่อนเดินทาง ทัง้นี้สถาบนัต้นสงักดัควรช่วย นศ.จดัหา

และติดต่อประสานงานกบัสถาบนัเจ้าภาพ นอกจากนี้ 

สถาบนัทัง้ 2 ฝ่ายไม่จาํเป็นต้องมี MOU ร่วมกนักไ็ด้
5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางก่อนเดือนกนัยายน 
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การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน ทีส่ง่ผลตอ่...

ภมูิภาคมีพลวตัรทางเศรษฐกิจ ที่มีการไหลเวยีนของ

สินคา้บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือทัว่ทั้งภมูิภาค

ของประชาคมอาเซียน

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ตอ้ง...
 เตรยีมความพรอ้มของบคุลากรในการตอบสนองตอ่พฒันาการ

ดงักลา่ว

 ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ

และภาษาประเทศสมาชกิอาเซยีน และการทาํงานในสงัคมแบบพหุ

วฒันธรรม  เพือ่ เสรมิสรา้งศกัยภาพในการใชภ้าษาและขดีความสามาร

รถในการแขง่ขนัของประเทศใหก้บับณัฑติในอนาคต



1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
และภาษาประเทศเพือ่นบา้น

2. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพของนักศกึษาในการ
ใชภ้าษาองักฤษและภาษาของประเทศเพือ่นบา้นในอยู่
ในระดบัทํางานไดเ้ป็นอยา่งด ี(Proficiency working 
level) 

ภาษาประเทศเพือ่นบา้น ไดแ้ก ่ภาษาพมา่ ลาว 
เขมร เวยีดนาม บาฮาซามาเลเซยี/ อนิโดนเีซยี



1. การวจิัยเพือ่สง่เสรมิและพัฒนาการเรยีนการสอนภาษา
องักฤษเชงิวชิาชพี สําหรับการทํางานในประชาคม
อาเซยีน 10 โครงการๆละไมเ่กนิ 300,000 บาท 

2. การวจิัยเพือ่สง่เสรมิและพัฒนาการเรยีนการสอนภาษา
ของประเทศเพือ่นบา้น 10 โครงการๆละไมเ่กนิ 300,000 
บาท 

3. กจิกรรมสง่เสรมิและพัฒนาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
ใหแ้ก ่นักศกึษา อาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา 15 
โครงการๆละไมเ่กนิ 500,000 บาท

4. กจิกรรมสง่เสรมิและพัฒนาทกัษะการใชภ้าษาประเทศ
เพือ่นบา้นใหแ้ก ่นักศกึษา อาจารย ์และบคุลากรทางการ
ศกึษา 15 โครงการๆละไมเ่กนิ 500,000 บาท 



1. สกอ. เวยีนแจง้ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัและในกํากบั
เสนอโครงการ

2. สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่รวบรวมและสง่โครงการให ้
สกอ. 

3. คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ พจิารณาคดัเลอืกและ
จัดสรรงบประมาณใหโ้ครงการ

4. สกอ. แจง้ผลการคดัเลอืก และ การเบกิจา่ยงบประมาณ
ดําเนนิกจิกรรมใหแ้กห่น่วยงานเจา้ของโครงการ

สํานักยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาตา่งประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาจะทําหนา้ทีต่ดิตาม ประเมนิผล
ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรหิารโครงการฯกําหนด



1. อาจารย ์บุคลากร และสถาบันอุดมศกึษาไทยไดผ้ลการวจิัยที่
นํ า ไปใช เ้ ป็นแนวทางในการ พัฒนาการ เ รียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่นบา้นใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ

2. นักศกึษา อาจารย ์บคุลากรไดพ้ัฒนาทกัษะการสือ่สาร อนัจะ
นําไปสูก่ารตอบสนองความตอ้งการตลาดแรงงานและ
เคลือ่นยา้ยกําลงัคนระหวา่งประชาคมอาเซยีน

3. บณัฑติไทยมศีกัยภาพและความสามารถทัง้ภาษาและวชิาชพี 
ตอบสนองตลาดแรงงาน และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัใน
ประชาคมอาเซยีนได ้

4. เครอืขา่ยทางการอดุมศกึษาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
สมาชกิอาเซยีนมคีวามความสมัพันธท์ีใ่กลช้ดิและนั่งยนื



1. เป็นโครงการวจิัยตามความเชีย่วชาญของนักวจิัยที่
เชือ่มโยงกับกับการส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเชงิวชิาชีพสําหรับการทํางานใน
ประชาคมอาเซยีน และภาษาประเทศสมาชกิอาเซยีน

2. งบประมาณตอ่โครงการไมเ่กนิ 300,000 บาท
3. ตอ้งระบเุป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ ์(ตลอดโครงการ) 

อยา่งตํา่เป็นการตพีมิพผ์ลงานวจิัยในระดบัชาติ



-ต่อ-

     1. ค่าตอบแทน เบิกจา่ยตามขอ้ 1.1-1.5 วงเงินรวมตอ้งไม่เกินรอ้ย

ละ 30 ของงบประมาณโครงการ

1.1 นักวจิยั ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของงบประมาณโครงการ

1.2 ผูช้่วยผูว้จิยั วนัละไมเ่กิน 500 บาท/คน

1.3 นักศึกษาช่วยงาน 

• ป.ตรี ชัว่โมงละไม่เกิน 70 บาท หรือไม่เกิน 280 

บาท/วนัๆละ ไมเ่กิน 4 ชัว่โมง

• ป.โท ชัว่โมงละไม่เกิน 90 บาท หรือ ไม่เกิน 360 

บาท/วนัๆละ ไมเ่กิน 4 ชัว่โมง

1.4 ผูใ้หข้อ้มลูคนละไมเ่กิน 500 บาท/ครั้ง

1.5 ที่ปรึกษาโครงการ ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/ครั้ง หรือ 

รวมกนัไมเ่กิน รอ้ยละ 5 ของงบประมาณโครงการ



-ต่อ-

     2. การเบิกค่าใชจ้่าย ในการเดินทางไปราชการใหป้ฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554

     3. การจดัซื้อจดัจา้ง ใหถ้ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

และต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้

สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้

     4. สกอ. ขอยกเวน้การหกัเงินสนับสนุนโครงการเป็นรายไดส้ถาบนั 

เพื่อหน่วยงานเขา้ของโครงการจะไดน้ํางบไปดาํเนินกิจกรรมใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงค์

     5. ค่าครุภณัฑไ์มร่วมอยูใ่นงบประมาณโครงการ



1
• หวัหนา้โครงการวิจยัจดัทาํขอ้เสนอ

โครงการวิจยั

2
• เสนอโครงการผ่านสถาบนัอดุมศึกษาตน้

สงักดั

3
• รวบรวมขอ้เสนอโครงการสง่สาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา



ชื่อโครงการวิจยั• ทั้งภาษาไทยและองักฤษคณะผูว้ิจยั

• รายชื่อ ภาควชิา คณะ มหาวทิยาลยั พรอ้มที่อยู ่ หมายเลข

โทรศพัท ์ โทรสาร E‐mail หน่วยงานอื่นที่ร่วมทาํ(ถา้มี) 
อธิบายลกัษณะและสดัส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วม

ประเภทของการวิจยั

• การวจิยัพื้นฐาน

• การวจิยัประยุกต์

• การวจิยัเชิงปฏิบตัิ



-ต่อ-

ความเป็นมา ความสาํคญั 

ที่มาของปัญหา

• เนน้ความชดัเจน ลาํดบัความสาํคญั เชื่อมโยงกบั
ความสาํคญัและที่มาของปัญหา

วตัถุประสงคข์องโครงการ

• ที่เขื่อมโยงกบัปัญหาที่ทาํการวจิยั

ขอบเขตงานวิจยั

ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง สมมุตฐิาน กรอบแนวคิด

กาํหนดปัญหาที่ชดัเจน



-ต่อ-

แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะ
นาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์(ระบุเพียง 1 ประเภท)

• แกป้ัญหาในการเรียนการสอนของหน่วยงานที่

ทาํการวิจยั

• เป็นองคค์วามรูใ้นการทาํวิจยัครั้งตอ่ไป

• บริการความรูแ้ก่ประชาชน

• เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

• เป็นประโยชนต์อ่กลุม่เป้าหมาย

• อื่น (ระบุ)



-ต่อ-

อธิบายขั้นตอนการทาํวิจยั รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะ

ใชเ้ป็นที่ทาํการวิจยั/ เก็บขอ้มูล เพื่อประโยชนใ์น

การพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณ

ระบุระยะเวลา ขั้นตอน และระยะเวลาของแผนการ

ดาํเนินการ (Gantt Chart) โดยละเอียด

ระบุงบประมาณและแสดงรายละเอียดอยา่งชดัเจน



-ต่อ-

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั ที่แสดงขอ้มูลและอธิบายถึง 

output/ outcome

ลงชื่อหวัหนา้โครงการ พรอ้มลายมือชื่อ ลงวนัที่

ประวตัโิดยยอ่ของคณะผูว้ิจยั





1. เ ป็นกิจกรรมที่ส่ง เสริมและพัฒนาทักษะการใช ้
ภาษาองักฤษหรือภาษาประเทศเพือ่นบา้นใหแ้ก ่
นักศกึษา อาจารย ์และบุคลากรทีเ่กดิประโยชน์ในวง
กวา้ง เช่น การฝึกอบรม ประกวดโตว้าที ประกวด
บทความ เป็นตน้

2. งบประมาณตอ่โครงการไมเ่กนิ 500,000 บาท



-ต่อ-

     1. การเบิกค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมใหป้ฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ (ฉบบัที่ 3) 

พ.ศ. 2555

     2. การจัดซื้อจัดจา้ง ใหถ้ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและต้องมี

หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการเพื่อใหส้ํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตรวจสอบได้

     3. สกอ. ขอยกเวน้การหกัเงินสนับสนุนโครงการเป็นรายไดส้ถาบนั เพื่อหน่วยงาน

เขา้ของโครงการจะไดน้ํางบไปดาํเนินกิจกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

     4. สกอ. ไมส่นับสนุนคา่ใชจ้า่ยดงัต่อไปนี้ 

4.1 ค่าจดัทศันศึกษา ดงูาน ฝึกอบรมในต่างประเทศ

4.2 ค่าเดินทางเขา้มาร่วมกิจกรรมในประเทศไทยของนักศึกษา อาจารย ์บุคลากรต่างชาติ

4.3 ค่าเดินทางระหวา่งประเทศของวทิยากร

4.4 ค่าครุภณัฑ์



1
• หวัหนา้โครงการวิจยัจดัทาํขอ้เสนอ

โครงการวิจยั

2
• เสนอโครงการผ่านสถาบนัอดุมศึกษาตน้

สงักดั

3
• รวบรวมขอ้เสนอโครงการสง่สาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา





1. ชือ่โครงการ
2. ชือ่มหาวทิยาลยั หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ ผูร้ับผดิชอบ 

พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail
3. หลกัการและเหตผุลความจําเป็น
4. วตัถปุระสงค์
5. ลกัษณะและแนวทางการดําเนนิงาน
6. เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ/ เชงิคณุภาพ)
7. ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
8. แผนการดําเนนิการและกรอบเวลา
9. งบประมาณทีเ่สนอขอรับการสนับสนุนพรอ้มรายละเอยีด
10. สถานทีด่ําเนนิโครงการ
11. ผลทีค่ากวา่จะไดร้ับ
12. การประเมนิผลโครงการ
13. ลงชือ่ผูร้ับผดิชอบโครงการ ลายมอืชือ่ ระบวุนัเดอืนปี



www.inter.mua.go.th หวัขอ้ Announcement
www.facebook.com/bics.ohec
www.facebook.com/thaiaseanstudentexchange
สํานักยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาตา่งประเทศ โทร 02 610 5402


