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ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2 

CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION 

Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture 
Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home 

(FRIENDS) 

การประชุมโครงการ FRIENDS ครั �งที� 2
ระหวา่งวนัที� 11-14 มิถุนายน 2562

รายงานการประชุม 

สถานที�: Istanbul Aydin, Turkey (IAU) 
ผู้เข้ารว่ม: รายชื�อตามแนบ

11 มิถุนายน 2562

1. กล่าวเปิดโดยทีมผู้บรหิารระดับสูงของ IAU
การกล่าวเปิดโดยทีมผู้บรหิารระดบัสูงของ IAU โดย  Prof. Zafer Aslan, Vice-Rector for International Affairs และ 
Prof. Hasan Saygin, Advisor to the Board of Trustees  กล่าวตอ้นรบัผู้เข้ารว่มโครงการสู่ประเทศตรุกีตรุกี เมืองอิสตนับูล 
และกล่าวอวยพรให้ โครงการประสบความสําเรจ็ และบรรลุเป้าหมายในการประชุม  ซึ�ง  Ayse Deniz Ozkan, Vice director at DIR  
รองผู้อํานวยการ DIR ที�รบัผิดชอบดา้นการศึกษาและผู้ประสานงานโครงการ FRIENDS ที� IAU ไดบ้รรยายสรปุเกี�ยวกับวาระการประชุม
และการปฏิบัติ ในครั �งนี�

2. อัปเดทข้อมูลโครงการ FRIENDS รวมถึงพูดคุยในหัวข้อ  FRIENDS Code of Conduct
นําโดย Christina Armutlieva ผู้ประสานงานโครงการ FRIENDS โดยกล่าวขอบคณุเจ้าภาพสําหรบัการตอ้นรบัที�ดแีละมีความตั �งใจ
ในการจัดการประชุมโครงการ FRIENDS ครั �งที� 2  อีกทั �งไดนํ้าเสนอภาพรวมของโครงการ FRIENDS ที�เกี�ยวข้องกับการจัดการโครงการ
ระหวา่งการประชุมครั �งแรกในช่วงตน้เดอืนมีนาคม 2562 และจนถึง�จจุบัน  ซึ�งข้อตกลงความรว่มมือทั �งหมดไดร้บัการลงนามโดยตวัแทน
ขององคก์รที� ไดร้บัผลประโยชน์ทั �ง 15 ราย และส่งตอ่ไปยังสถาบันผู้ประสานงานโครงการตามกําหนดเวลาเดมิภายในวนัที� 10 พฤษภาคม 
2019 ซึ�งไดม้ีการส่งสําเนาข้อตกลงทั �งหมด 15 ฉบับ ถึง EACEA เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2562 ตามข้อผูกพันตามสัญญาที�จะจัดส่ง
สําเนาดงักล่าวภายใน 6 เดอืน หลังจากการลงนามในข้อตกลงการให้สิทธิ� ในวนัที� 18 ธันวาคม 2561 นอกจากนี� ไดก้ล่าวถึงเรื�องการโอนเงิน
ล่วงหน้าครั �งแรกไปยัง HEIs พันธมิตรภายใน 15 วนั นับจากวนัที�คูสั่ญญาสุดท้ายไดล้งนามข้อตกลง  ทั �งนี� Christina ไดข้อบคณุผู้เข้า
รว่มที� ให้การสนับสนุนโครงการและหวงัวา่การจัดการโครงการครั �งนี�จะราบรื�นตลอดการดาํเนินงาน
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รวมถึงได้ นําเสนอบรบิท FRIENDS Code of Conduct ดงันี� โดยกล่าววา่จรรยาบรรจากซื�อสัตย์ ความไวว้างใจ และความเคารพซึ�งกัน 
และกันในการทํางานเป็ นทีม ความเป็ นปึ กแผ่น การสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั�นตอ่คณุภาพความเป็ นมืออาชีพ การหลีกเลี�ยงความขัด 
แย้งภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัตติาม Erasmus + CBHE ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนและความโปรง่ใสและตรวจ 
สอบได้ ซึ�งประกอบดว้ยวธิีปฏิบัตทิี�ดทีี�สุดในการบรหิารโครงการที��งอยู่ ในจรรยาบรรณของ FRIENDS ข้อมูลฉบับรา่งของการคุม้ครองอน�ึง 
จากหลักการของการพัฒนาอย่างยั�งยืน การคุม้ครองทรพัย์สินทาง�ญญาการไม่เลือกปฏิบัตแิละการเคารพความหลากหลาย โดยไดร้บัการหารอื 
จากพันธมิตร พวกเขาทั �งหมดเห็นดว้ยและมุ่งมั�นตามเนื�อหาของจรรยาบรรณและจรยิธรรม ซึ�งหลังจากไดร้บัการอนุมัติ ในหลักการจรรยา
บรรณของ FRIENDS Code of Conduct  Christina ไดอ้ัพเดตเกี�ยวกับความสําเรจ็ของกิจกรรมใน WP1 IaH State of  Play 
โดย 12 infographic reports ที� ไดส้รปุข้อมูลจาก 12 PC HEIs  ผ่านการประเมินตนเองของ IaH ซ�ึง เครื�องมือถูกอัพโหลดบน 
เวบ็ไซต์ โครงการที�เพิ�งเปิ ดตวั  www.erasmusplusfriends.eu  โครงสรา้งเวบ็ไซต์ ไดร้บัแรงบันดาลใจจากสีและจิตวญิญาณของโลโก้ 
โครงการ โลโก้ ไดร้บัการออกแบบจากผลลัพธ์ ในระหวา่งการประชุม ซึ�งเป็ นสัญลักษณ์ของข้อความหลักของโครงการFRIENDS ที�สื�อถึง 
ความเคารพซึ�งกันและกัน ความสามัคคมีิตรภาพและความหลากหลายของวฒันธรรม โครงสรา้งเวบ็ไซตแ์ละเนื�อหาของโครงการออกแบบโดย 
มีเจตนาที�จะให้ข้อมูลโครงการและสามารถใช้งานง่าย เวบ็ไซตห์ลักจะเป็ นภาษาอังกฤษและเนื�อหาจะไดร้บัการปรบัปรงุและจัดการอย่าง
สมํ�าเสมอโดยสถาบันผู้ประสานงานโครงการ นอกจากนี�เวบ็ไซตห์ลักจะใช้ดาํเนินการ  MOOC ในการทําแพลตฟอรม์ข้อมูลและให้ความรู้ การ 
ลงทะเบียนและการเข้าถึงผู้เรยีน  อีกทั �ง จะมีเวบ็ไซตย์่อย 5 เวบ็ไซต์ สําหรบัแตล่ะประเทศ(PC) ที�รวมอยู่ ในโครงการ โดยจะให้ข้อมูลอัปเดต 
เป็ นประจําเกี�ยวกับการดาํเนินโครงการในระดบัประเทศ ไดแ้ก่  ภูฏาน กัมพูชา มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และ ใน 5 ประเทศ(PC)  จะถูกบรหิาร 
โดยสถาบันตอ่ไปนี�:

-bt.erasmusplusfriends.eu, Bhutan: Royal Institute of Management
-kh.erasmusplusfriends.eu, Cambodia: Dewey International University
-my.erasmusplusfriends.eu, Malaysia: Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)
-ph.erasmusplusfriends.eu, Philippines: Cebu Technological University
-th.erasmusplusfriends.eu, Thailand: Prince of Songkla University (PSU).

Christina กล่าววา่ตวัแทนของ HEIs พันธมิตรที�รบัผิดชอบทั �ง 5 ซับไซต์  จะไดร้บัการเข้าถึงแบบเต็มที�และสามารถเป็ นผู้ดแูลระบบของ 
ไซตย์่อยบัญชีนั�น ๆ

3. การเผยแพร่โครงการ และการประกวด FRIENDS Swags Design
นําโดย Mike Meallem จากมหาวทิยาลัยพายัพ ซึ�งเป็นผู้นําในการเผยแพร ่WP7 ของโครงการ FRIENDS กล่าวถึงภาพรวมของ
ภารกิจการเผยแพรข่องกิจกรรมที�วางแผนไว ้ โดยหนังสือแบรนดข์องโครงการนี�จัดทําขึ �นโดย Sheryl Satorre จากมหาวทิยาลัยเซบู และ
เวบ็ไซตข์องโครงการไดถู้กเผยแพรสู่่สาธารณะแล้ว ดงันั�นกลุ่มผู้รว่มงานจําเป็นตอ้งประชาสัมพันธ์ FRIENDS ไปยังโซเชียลมีเดยีที�
เกี�ยวข้องเพื�อช่วยเพิ�มทัศนวสัิยของโครงการและกระตุน้การใช้ประโยชน์จากโครงการ นอกจากนี�คณุ Mike Meallem กล่าวถึงการประกวด 
FRIENDS Swags Designs Contest  โดยผู้ชนะการประกวดออกแบบ swags จะถูกเลือกตามเกณฑ์ที�กําหนดจากวามคดิรเิริ�ม
สรา้งสรรคค์วามสามารถในการทํางาน รวมถึงจิตวญิญาณและปรชัญาของโครงการ ซึ�งการออกแบบ swags จะมุ่งที�จะส่งเสรมิการรบัรูถ้ึง
โครงการอย่างทั�วถึงและมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนไดเ้สียในโครงการไดอ้ย่างด ีรวมถึงไดห้ารอืเกี�ยวกับกลไกการตดัสิน การกําหนดกรอบเวลาและ
รางวลั เป็นผลให้มีการตกลงกันวา่การแข่งขันจะประกวด 2 รอบคอืระดบัสถาบันและระดบักลุ่ม 12 PC HEIs โดยดาํเนินการประกวด 
ภายในสถาบันของแตล่ะ PC HEIs ทั �ง 12 ก่อน โดยใช้ข้อกําหนดและเกณฑ์การเลือกรปูแบบเดยีวกัน และจะเลือกหนึ�งการออกแบบที�ชนะ 
จาก 12 ผู้ชนะการออกแบบที�ชนะเลิศ  หลังจากนั�นจะแข่งขันในระดบั Consortium และทั �ง 16 พันธมิตรจะลงคะแนนออนไลน์เพื�อ
เลือกการออกแบบ Swags ที�ดทีี�สุดที�จะเป็นสื�อส่งเสรมิโครงการ

การประกวดการออกแบบเพื�อน SWAG จะมีการประกาศผลงานบนเวบ็ไซตข์องโครงการและในการออกแบบผู้สมัครที�ส่งผลงานจะถูกอัป
โหลดลงเวบ็ไซต์ โครงการและเวบ็ไซต์ โดเมนย่อยดว้ยเพื�อให้มั�นใจวา่มีผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ ใหม่เข้ามาจํานวนมากและเป็นการส่งเสรมิโครงการที�มี
ประสิทธิภาพในหมู่นักเรยีน PC HEIs  

http://www.erasmusplusfriends.eu/
bt.erasmusplusfriends.eu
kh.erasmusplusfriends.eu
my.erasmusplusfriends.eu
ph.erasmusplusfriends.eu
th.erasmusplusfriends.eu
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กําหนดการสําหรบัการประกวด Swags Designs ซึ�งไดร้บัการเห็นชอบจากพันธมิตร ดงันี�:
1. การเปิ ดการแข่งขัน: 1 กรกฎาคม 2019
2. การส่งผลงาน: 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2019
3. ระยะเวลาการตดัสินในระดบัสถาบัน: 1 - 8 กันยายน 2562
4. ประกาศผู้ชนะในระดบัสถาบัน: 9 กันยายน 2562
5. ประกาศรายชื�อผู้ชนะรว่มทั�งหมด: 30 กันยายน 2562
6. เริ�มตน้การผลิต: ตลุาคม 2562

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการในเรื�องการจัดการทางการเงิน
เนื�องจาก  HEIs ส่วนใหญ่ของโครงการ FRIENDS เป็นสมาชิกใหม่ของ CBHE ดงันั�นโครงการจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื�อให้ราย
ละเอียดและชี�แจงหลักการและกฎการจัดการทางการเงิน   ซึ�งการประชุมเชิงปฏิบัตกิารนี� นําเสนอโดย Desislava Sariyska สมาชิกทีม
การเงิน Varna University of Management (VUM) และ Christina ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ ซึ�งวทิยากรไดนํ้าเสนอ
ข้อมูลเดมิเรื�องการจัดการทางการเงินจากการประชุม ในเดอืนมกราคม 2562 ซึ�งเป็นข้อมูลเกี�ยวกับกรอบการกํากับดแูลและหลักการทางการ
เงินที�สําคญัที� ใช้ ในโครงการ CBHE โดยเฉพาะหลักการของการระดมทุนรว่มถูกกล่าวถึงอีกครั �ง โดยทั�วไปคา่ใช้จ่ายที�จะครอบคลุมผ่านการ
ระดมทุนรว่มนอกบทบัญญัตทิุนรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการเผยแพรแ่ละบรกิารไปรษณีย์สําหรบัวตัถุประสงคข์องโครงการ เช่นเดยีวกับคา่ใช้จ่าย
สําหรบัการเดนิทาง คา่ใช้จ่ายในการเข้าพัก และคา่ใช้จ่ายพนักงาน จํานวนตน้ทุนตอ่หน่วยคงที� เป็นตน้ อ้างอิงจาก ข้อ  II.19.1  ของข้อ
ตกลงการให้สิทธิ�ซึ�งกําหนดข้อกําหนดขั �นพื �นฐานที�จําเป็นในการกําหนดตน้ทุนบางอย่างตามสิทธิ� คา่ใช้จ่ายที� ไม่รวมอยู่ ในแบบฟอรม์การสมัคร
โครงการที� ไดร้บัการอนุมัตจิะถือวา่ไม่มีสิทธิ�เวน้แต ่EACEA จะไดร้บัอนุญาตก่อนโดยเฉพาะ นอกจากนี�คา่ใช้จ่ายโครงการทั �งหมดที�เกิดขึ �นที� 
HEIs ของพันธมิตรทั �ง 16 ราย จะสามารถตรวจสอบและบันทึกในบัญชีของแตล่ะสถาบันและขึ �นอยู่กับแตล่ะ HEI ของคูค่า้เพื�อชี �แจงและ
รบัรองกลไกภายในสําหรบัการบันทึกและตรวจสอบตน้ทุนโครงการที�เกิดขึ �นในระบบบัญชีสถาบัน

ในเรื�องของคา่ใช้จ่ายจรงิที�คาดวา่จะเกิดขึ �นในโครงการในช่วง 18 เดอืนของโครงการ เช่น การซื �ออุปกรณ์และวสัดสุ่งเสรมิการขาย  จะไดร้บัการ
จัดหาเงินทุนล่วงหน้า โครงการที� 2 พันธมิตรจะเลือก InforEuro เวบ็ไซตเ์ดอืนที� 12 ปี 2018 ซึ�งเป็นเดอืนแรกของการจัดหาเงินทุนล่วงหน้า
ให้กับโครงการ โดยทั�วไปแล้วคา่ใช้จ่าย VAT จะไม่มีสิทธิ� ไดร้บัการชําระเงินคนืเวน้แต ่HEI ซึ�งคา่ใช้จ่ายเหล่านี�สามารถยืนยันและพิสูจน์ ไดว้า่
เป็นไปตามข้อกําหนดของ EACEA ที� ไม่สามารถเรยีกคนื VAT ได้

ในส่วนของรายการเอกสารประกอบที�จัดทําโดย EACEA นั�นอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และขึ �นอยู่กับประเภทของกิจกรรมและควรมีหลักฐานเพิ�ม
เตมิระหวา่งการดาํเนินโครงการการ โดย  Desislava ยังระบุอีกวา่พนักงานทุกคนในการทํางานตอ้งมีส่วนรว่มในโครงการและเป็นพนักงานของ 
HEIs กลุ่มสมาชิกและมีความสัมพันธ์การจ้างงานของพวกเขากับสถาบันและอยู่ ในรายการบัญชีเงินเดอืนของสถาบัน มีสัญญาการจ้างงาน อยู่ ใน
ระบบบัญชีของมหาวทิยาลัย มีสลิปเงินเดอืน ฯลฯ  Christina กล่าวอีกครั �งถึงพันธมิตร CBHE วา่เมื�อจัดการงบประมาณโครงการในระดบั
สถาบันไม่วา่ในกรณีใด ๆ ไม่อนุญาตให้ โอนสูงกวา่ 10% ของงบประมาณที� ไดร้บัอนุมัต ิ ในส่วนของคา่ใช้จ่ายพนักงานนั�นพันธมิตรทุกคนจะตอ้ง
ปฏิบัตติามกฎอย่างเครง่ครดัและไม่ ให้เกินเกณฑ์ 10%
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5. FRIENDS Quality panel

นําเสนอโดย Sokhun Sov จาก Svay Rieng University (SRU) ซึ�งเป็นผู้นําในการประกันคณุภาพและการควบคมุคณุภาพ 
WP5 ไดท้ําการนําเสนอแผนควบคมุคณุภาพของโครงการ เขามุ่งเน้นในรายละเอียดเกี�ยวกับตวัชี �วดัและเกณฑ์ความสําเรจ็ที� ใช้บังคบักับ
ผลลัพธ์ของโครงการ นอกจากนี�สําหรบัผลลัพธ์หลักแตล่ะโครงการ Sokhun Sov ระบุเครื�องมือเฉพาะที�จะใช้ ในกระบวนการประเมิน
คณุภาพ FRIENDS Quality panel  ระหวา่งการตดิตามและประเมินผลของโครงการ เช่น การฝึกอบรม IaH และแผนปฏิบัตกิาร 
IaH ใน WP2, MOOC และขั �นตอนการมอบรางวลั Intercultural Passport และ WP3, Boot Camp, the Home Away 
from Home Programme และ FRIEND Teahouses ใน WP4 เช่นเดยีวกับกิจกรรมโครงการที�วางแผนไว้ ใน WP6 สําหรบั
วตัถุประสงคข์องการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการอุดมศึกษาในยุโรปที�จะดาํเนินการในอีก 2 วนัข้างหน้าสมาคมจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้
เป้าหมายทั �งหมดเช่น เจ้าหน้าที�จาก PC HEIs ทั �ง 12 คน มีส่วนรว่มในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ในทํานองเดยีวกันคณุภาพของการ
สัมมนาผ่านเวบ็ในรปูแบบ IaH ที�กําลังจะจัดขึ �น 4 ครั �ง และประชุมโตะ๊กลม PC HEIs ใน WP2 จะถูกตรวจสอบและประเมินผล บทสรปุ
ของรายงานคณุภาพเกี�ยวกับการนํา WP2 ไปปฏิบัตจิะถูกนําเสนอหลังจากกิจกรรมที�กําหนดไวท้ั �งหมดเสรจ็สมบูรณ์

12 มิถุนายน 2562

เรยีนรู ้Workshop European Higher Education in the World 

เรยีนรู ้Workshop European Higher Education in the World โดย เครอืข่ายโครงการ 27 คน จาก 12 PC HEIs ที�เข้า
รว่มในการประชุมเชิงปฏิบัตกิารในฐานะผู้รบัการฝึกอบรมถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื�อให้แน่ใจวา่การฝึกอบรมและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื�อน
รว่มงานและผู้ฝึกสอนอยา่งทั�วถึง ตวัแทนของ HEIs 4 ประเทศของโปรแกรมทําหน้าที�เป็นผู้ฝึกอบรมและส่งเนื�อหาที�เกี�ยวข้องกับรปูแบบ
ของการประชุมเชิงปฏิบัตกิารสําหรบัทั �งกลุ่มฝึกอบรม สามารถดหูัวข้อการฝึกอบรมและการนําเสนอไดท้ี�ลิงคด์งักล่าว

13  มิถุนายน 2562

Workshop European Higher Education in the World 

เรยีนรู ้Workshop European Higher Education in the World ในวนัที� 2 ของการประชุมเชิงปฏิบัตกิารส่วนที�เหลือของการ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการประชุมแบบคูข่นานที�จัดไว ้ หลังจากนั�นในช่วงบ่ายพันธมิตรทั �งหมดไดร้วมตวักันอีกครั �งเพื�อประชุมกันโดย 
Grzegorz Kłapyta จาก Silesian University of Technology (SUT) กล่าวถึงในรายละเอียดเกี�ยวกับการวางแผนการเขียน
โปรแกรมและการรายงานกิจกรรมที�กําลังจะเกิดขึ �นใน WP2 IaH: From Awareness to Action ความสําเรจ็ของการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารแบบตวัตอ่ตวัในยุโรปการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในอิสตนับูลจะมีการสัมมนาผ่านเวบ็ 4 ครั �งโดยแตล่ะหลักสูตรมีระยะเวลาเฉลี�ย 1 
- 1.5 ชั�วโมงและนําเสนอโดย HEI ประเทศตา่งๆในโครงการ FRIENDS หัวข้อการสัมมนาทางเวบ็ครอบคลุมแง่มุมตา่ง ๆ ของ IaH และ
รวมถึงหลักสูตรนานาชาตอิย่างเป็นทางการการพัฒนาทักษะระดบัโลกในบรบิทท้องถิ�นการเคลื�อนไหวเสมือนจรงิความหลากหลายของ
มหาวทิยาลัย ตกลงกันวา่การสัมมนาผ่านเวบ็ทั �ง 4 รายการจะเริ�มในเวลา 9.00 น. ตามเวลาบรสัเซลส์ ดงันี�:

วนัที� 24 กรกฎาคม 2019 โดย : IAU
วนัที� 31 กรกฎาคม 2019 โดย : SUT
วนัที� 7 สิงหาคม 2019 โดย : VUM
วนัที� 14 สิงหาคม 2562 โดย : Budapest Metropolitan University.

การสัมมนาผ่านเวบ็ทั �ง 4 รายการ ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คนตอ่ PC HEI หรอือย่างน้อย 240 คน และมีหลักฐานที�เหมาะสมและเพียง
พอจากการเข้ารว่มการสัมมนาผ่านเวบ็ทั �ง 4 ครั �งภายใน แตล่ะ 12 PC HEIs พันธมิตรจะใช้เครื�องมือออนไลน์ของ GotoWebinar และ
เซสชันออนไลน์ทั �งหมด 4 เซสชันจะถูกบันทึกไว้

ระหวา่งวนัที� 15 สิงหาคม ถึงวนัที� 14 กันยายน 2562 แตล่ะ 12 PC HEIs ควรกําหนดตารางอย่างน้อย 1 รอบในระดบัสถาบันเพื�อหารอื
ในส่วนที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกับการบูรณาการแนวคดิ IaH ในแผนกลยุทธ์เชิงสถาบันและความเป็นสากลในแตล่ะกิจกรรม และมีแผน 5 การ
ดาํเนินงาน โดยการเสวนาโตะ๊กลมควรให้ความสําคญักับการออกแบบและพัฒนาแผนปฏิบัตกิาร IaH ซึ�งถือเป็นผลลัพธ์หลักของกิจกรรม 
W2 แผนปฏิบัตกิาร IaH ทั �ง 12 แผนควรไดร้บัการรบัรองอย่างเป็นทางการและพรอ้มสําหรบัการดาํเนินการภายในวนัที� 30 ตลุาคม 2562 
อย่างเป็นทางการ

http://erasmusplusfriends.eu/event/5th-partner-meeting-agenda/
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3. Equipment panel

นําโดย Violeta Dimitrova จาก VUM แจงข้อมูลประการแรก วา่การจัดซื �อตอ้งผ่านเกณฑ์และข้อกําหนดคณุสมบัตทิั�วไปของการจัดซื �อ
อุปกรณ์ นอกจากนี�เธอยังชี �แจงเกี�ยวกับวธิีการกําหนดมูลคา่ของสัญญาซื�ออุปกรณ์ การประมูลอุปกรณ์และกระบวนการจัดซื �ออุปกรณ์จะแตก
ตา่งกันไปเพื�อให้แน่ใจวา่พันธมิตรจะซื�ออุปกรณ์โครงการเป็นจํานวนมาก  พวกเขาจะไม่แบ่งมูลคา่รวมของสัญญาเป็นสัญญาเล็ก ๆ สมาชิกใน
ทีม VUM แนะนําให้กลุ่มพันธมิตรเริ�มขั �นตอนการซื �ออุปกรณ์เพียง 1 รา้นคา้ในระดบัประเทศ แตถ่้าเป็นไปไม่ไดด้ว้ยเหตผุลทางกฎหมายใด 
ๆ ควรมีคาํอธิบายที�ชัดเจนและละเอียดชี �แจงที�จัดทําโดย PC HEIs ที�เกี�ยวข้องเพื�อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการจัดระเบียบและดาํเนิน
การขั �นตอนการจัดซื �ออุปกรณ์ให้เสรจ็สมบูรณ์ในระดบัสถาบัน

ในโครงการ FRIENDS ภาษีมูลคา่เพิ�มที� ใช้บังคบัขึ �นอยู่กับการคาํนวณและจ่ายโดย 12 PC HEIs  การซื �ออุปกรณ์ 2 รายการ ตอ่ไปนี�ถือวา่
มีความเกี�ยวข้องและเป็นไปได้ ในขั �นตอนนี�: i) มูลคา่สัญญา ตํ�ากวา่ 25,000 EUR; ii) มูลคา่ของสัญญาคอื 25,000 EUR หรอืมากกวา่ 
คณุ Violeta ชี �แจงประเภทและจํานวนของเอกสารการรายงานที�ตอ้งจัดทําและไดม้าเพื�อพิสูจน์การมีสิทธิ�ของตน้ทุนอุปกรณ์ในแตล่ะ 2 
สถานการณ์ นอกจากนี�เธอยังนําเสนอรายการข้อกําหนดขั �นตํ�าที�เกี�ยวข้องกับสถานการณ์ทั �งสองที�กล่าวถึงข้างตน้ซึ�งผู้จัดงานของการประกวด
ราคาอุปกรณ์และขั �นตอนการจัดซื �อควรจะไดพ้บ

ไดม้ีการตกลงกันวา่ทั �ง 12 PC HEIs ส่งสรปุรายการอุปกรณ์ที� ไดร้บัอนุมัติ ให้ทีมงาน VUM ทั �งเชิงปรมิาณและคณุภาพ ในเดอืนมิถุนายน 
2019 และในสัปดาห์ตอ่ไปผู้ประสานงานโครงการจะส่งตอ่ไปยัง EACEA หลังจากนั�นจะไม่มีการเปลี�ยนแปลงรายชื�ออุปกรณ์เพิ�มเตมิ 
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1. FRIENDS: the way ahead เวริก์ช็อปแบบคู่ขนาน WP3 และ WP4

แบ่งพันธมิตรออกเป็น 2 กลุ่มและเข้ารว่มในเวริก์ช็อปแบบคูข่นานบน WP3 และ WP4 ซึ�งอํานวยความสะดวกโดยผู้นํา WP ที�เกี�ยวข้อง 
อันเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร WP3 คณุ Richel Lamadrid จากมหาวทิยาลัยเซนตห์ลุยส์ (SLU) รายงานเกี�ยวกับ
แผนการที�จะเริ�มให้คาํปรกึษาในกลุ่มเกี�ยวกับแนวทางการ Intercultural Passport และพูดคยุเกี�ยวกับกําหนดการครา่วๆสําหรบัการ
ประชุมที�ประเทศกัมพูชาในเดอืนตลุาคม 2562 การประชุมโครงการครั �งที� 3 จะถูกรวมเข้ากับการประชุมเชิงปฏิบัตกิารออกแบบ
หนังสือเดนิทางใน WP3 เพื�อเป็นเงื�อนไขเบื �องตน้สําหรบัการเริ�มตน้กิจกรรมใน WP4 คณุ Richel ขอให้พันธมิตรส่งอีเมลสําหรบัแนวทาง 
Intercultural Passport Award   ภายในวนัที� 5 กรกฎาคม 2019 อย่างช้าที�สุด อีกทั �ง คณุ Christina ยืนยันวา่ VUM จะ
กําหนดและจัดทําเอกสารแนวทางเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี� Richel ยังขอให้พันธมิตรแบ่ง�นข้อมูลและความคดิเห็นเกี�ยวกับการรบัรู้
วฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม MOOC ซึ�งเป็นกุญแจสําคญัอีกอย่างหนึ�งของ WP3 ภายในวนัที� 31 กรกฎาคม 2019 ซึ�ง 
SLU จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานโครงการของทีม APU

เกี�ยวกับ WP4 ดร. วงศ์กฏ ภู่ภูมิรตัน์ ผู้ประสานงานสถาบันจากมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรท์ี�เป็นผู้นํา WP4 กล่าวภาพรวมของกิจกรรมที�
วางแผนไวซึ้�งรวมถึง: i) การจัดการ Student Boot Camp in summer 2020   ii) การอํานวยความสะดวก  the Home Away 
from Home Retreat , iii) การรา่งและการอนุมัตขิองโปรแกรม Home Away From Home สําหรบัการดแูลและช่วยเหลือแบบ
บูรณาการสําหรบันักเรยีนตา่งชาต ิiv) การจัดตั �งFRIENDS Teahouses ใน 12 PC HEIs ที�เกี�ยวข้อง, v) 6 การรบัรองจรรยาบรรณ
ของ FRIENDS และรา่งกําหนดการ vi) การจัดการ FRIENDS multicultural festivals  ของ 12 PC HEIs  อีกทั �ง ไดม้ีการ
ตกลงกันวา่การเริ�มตน้ของ Boot Camp ในบัลแกเรยีควรกําหนดไวก้ลางเดอืนกรกฎาคม 2563 ในการประชุมโครงการครั �งที� 3 ที�จะเกิด
ขึ �นในเดอืนตลุาคม 2562 ในกัมพูชาพันธมิตรจะหารอืและแก้ ไขกําหนดเวลาของกิจกรรม WP4 �ญหาที�เกี�ยวข้องกับการกําหนดเวลาและ
เงื�อนไขการขอวซ่ีาของนักเรยีนไดม้ีการพูดคยุกัน ไดร้บัการยืนยันวา่นักเรยีนทุกคนควรเริ�มมีส่วนรว่มใน Boot Camp ในบัลแกเรยีทันทีและ
ตรงเวลาตามที�วางแผนไว้
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2. กําหนดการประชุมพันธมิตรที�กําลังจะจัดขึ�นในประเทศกัมพูชา

นําโดย Saravuth Tum อธิการบด ีSRU ในประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการครั �งที� 3 ให้ความมั�นใจแก่พันธมิตรโครงการ 
FRIENDS วา่เขาพรอ้มที�จะตอ้นรบัและจัดการประชุมที�  SRU ในเดอืนตลุาคม 2562  อีกทั �ง Veasna Chhay แนะนําเรื�องการเดนิ
ทาง นอกจากนี�เขายังครอบคลุมประเด็นสําคญั ๆ เช่นวซ่ีาและที�พักในพนมเปญและ Svay Rieng และการเดนิทางระหวา่งเมืองทั �งสอง ซึ�ง
มีระยะเวลาการประชุม 4 วนั  

กําหนดการดงันี� : 
7 ตลุาคม 2019 : วนัถึงกรงุพนมเปญ 
8 ตลุาคม 2019 : ออกเดนิทางในช่วงเช้าตรูท่ี� Svay Rieng  และประชุมวนัทํางานที� SRU
9 ตลุาคม 2562 : ประชุมวนัทํางานที� SRU
10 ตลุาคม 2019 : ประชุมวนัทํางานที� SRU ออกเดนิทางสู่กรงุพนมเปญในช่วงบ่าย 
11 ตลุาคม 2562 : เยี�ยมชมและประชุมทํางานที�กระทรวงศึกษาธิการของประเทศกัมพูชา
12 ตลุาคม 2562 : ออกเดนิทางจากพนมเปญ

การประชุม FRIENDS ครั �งที� 3 จะรวมกับ Intercultural Passport Design ใน WP3 ดงันั�นวาระการประชุมจะถูกรา่งรว่มกันโดยทีมโครงการ
ของ SRU, VUM และ SLU ที�ประสานงานกิจกรรม WP3 วาระการประชุมที�สรปุแล้วจะมีการหมุนเวยีนในกลุ่มภายในวนัที� 5 กันยายน 2562 
อย่างเป็นทางการเมื�อพันธมิตรจะไดพ้บกันในกรอบของการสัมมนาผ่านเวบ็ของคณะกรรมการกําหนด

3. การถาม-ตอบ / ปิดการประชุม และมอบใบเกียรติ�บัตร




