
ยนิดต้ีอนรบัสูจ่ดหมายขา่วโครงการ 

“FRIENDS”

พวกเราซึ�งเป�นกลุ่มมหาวทิยาลัยต่างๆจาก บลัแกเรยี โปแลนด ์ฮังการี
ตรุกี ภฏูานกัมพูชา
มาเลเซยี ฟ�ลิปป�นส ์และไทย มคีวามยนิดทีี�จะนาํเสนอจดหมายขา่วฉบบัที� 1
เพื�อแสดงถึงกิจกรรมและความสาํเรจ็ของโครงการฯ
 
ทั�งนี� หากคณุมคีวามประสงค์จะเรยีนรูเ้รื�อง ความเขา้ใจระหวา่งวฒันธรรม
หรอืสนใจเรื�องวฒันธรรมที�แตกต่าง และต้องการพฒันาทักษะการเป�น
พลเมอืงโลก โปรดติดตามความคืบหนา้และติดตามโครงการของเราไดท้กุ
ขั�นตอนและเรามาเรยีนรูเ้รื�อง “FRIENDS” ไปด้วยกัน

ทางโครงการ “FRIENDS” ขอขอบคณุที�ท่านสละเวลาอ่านขอ้ความนี�
 



ชื�อโครงการ “FRIENDS” หมายความวา่ 
การดําเนินกิจกรรมความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศการมสีว่นรว่มระหวา่งวฒันธรรมที�
หลากหลาย เพื�อสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี
ความเป�นสากล ณ ที�บา้น หรอืมหาวทิยาลัย/
สถาบนัของตัวเอง  
 
โครงการ “FRIENDS” ก่อตั�งขึ�นภายใต้
แนวคิดของคําวา่ "ความเป�น สากลที�บา้น
(Internationalization at
Home (IaH)” โดยมสีมาชกิที�เป�นสถาบนั
อุดมศึกษาจาก 5 ประเทศ ได้แก่
ภฏูาน กัมพูชา มาเลเซยี ฟ�ลิปป�นส ์และ
ประเทศไทย 
 
แนวความคิดเรื�อง IaH ตั�งอยูบ่นสมมติฐาน
ที�วา่ด้วยเหตผุลที�หลากหลาย นักศึกษาสว่น
ใหญ่ของมหาวทิยาลัยจะยงัคงศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมอยูที่�มหาวทิยาลัยของตัวเอง
ไมไ่ด้เคลื�อนยา้ยไปที�อื�น ซึ�งทําใหน้ักศึกษาไม่
สามารถเขา้ถึงความรูแ้ละทักษะความเป�น
พลเมอืงโลก ไมไ่ด้ประสบการณ์จากสงัคม/
วฒันธรรมที�แตกต่างจากแหล่งอื�นๆในโลก

แนะนาํโครงการ

โครงการ “FRIENDS” จงึมวีตัถปุระสงค์เพื�อที�จะ
ปรบัเปลี�ยนกระบวนทัศน์ของสถาบนัอุดมศึกษา
ในประเทศอาเซยีนทั�ง 12 แหง่ ใหม้สีว่นรว่มและ
นําเสนอจติวญิญาณของชุมชนที�มคีวามเสมอ
ภาค ซึ�งความเป�นสากลจะไมถ่กูจาํกัดใหเ้พยีงแค่
สว่นเล็กๆอีกต่อไป

นักศึกษาทกุคนสามารถเขา้ถึงและได้รบั
ประโยชน์จากโครงการ Erasmus+ (โครงการ
เสรมิสรา้งศักยภาพการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา) 
 
หมายเลขโครงการ:
598652-EPP-1-2018-1- BG-EPPKA2-
CBHE-JP
 
ผูป้ระสานงาน: Varna University of
Management (บลัแกเรยี) 
 
ระยะเวลาโครงการ 36 เดือน - 
15 ตลุาคม 2018 - 14 ตลุาคม 2564



การประชุมเป�ดตัวโครงการ

5 – 8 มนีาคม 2562

ณ กัวลาลัมเปอร ์สหพนัธรฐัมาเลเซยี

วนัที� 5 – 8 มนีาคม 2562 ไดม้กีารประชุมเป�ดตัวโครงการ
“FRIENDS” ขึ�นเป�นครั�งแรก ณ BERJAYA University
College (BERJAYA UC) กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี
 โครงการ “FRIENDS” มรีะยะเวลา 3 ป� และจะมกีารจดัประชุม
ต่อเนื�องตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยม ีมหาวทิยาลัย/
สถาบนัที�เป�นสมาชกิผลัดเปลี�ยนกันเป�นเจา้ภาพ   
 
การประชุมครั�งนี�ไดม้กีารแนะนาํและหารอืกันในหวัขอ้ต่างๆ
อาทิ การแนะนาํโครงการฯ แผนการดาํเนนิงานและพฒันา
โครงการ การกล่าวต้อนรบัโดย Emeritus Professor
Walter Wong รองอธกิารบดขีอง BERJAYA UC และการ
กล่าวเป�ดงานโดย Professor Todor Radev  อธกิารบดี
ของ VUM  
 
ต่อมา Ms. Christina Armutlieva ไดใ้หอ้ธบิายละเอียด
เกี�ยวกับโครงการ “FRIENDS” ซึ�งขอ้มูลเพิ�มเติม วาระการ
ประชุม และเนื�อหาการประชุสามารถสบืค้นเพิ�มเติมได้ที�
https://erasmusplusfriends.eu/event/kick-off-
meeting/  การประชุมดาํเนนิไปอยา่งเป�นกันเอง และไมเ่ป�น
ทางการมาก มกีารนาํเสนอจากมหาวทิยาลัยที�เป�นสมาชกิ 
เกี�ยวกับรูปแบบและแผนงานที�แตกต่างกันไปตลอดระยะเวลา
สามป�ของโครงการฯ  
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุมยงัไดเ้พลิดเพลินกับอาหารมาเลเซยีในชว่ง
งานเลี�ยงต้อนรบัที� Upper East Side Café ของ BERJAYA
UC จากนั�นผูเ้ขา้รว่มประชุมไดเ้ดนิทางไปเยี�ยมชมกรงุ
กัวลาลัมเปอรเ์ป�นเวลาครึ�งวนั และรบัประทานอาหารมื�อคํ�า
พรอ้มการเต้นราํแบบดั�งเดมิที�รา้นอาหาร Songket



การประชุมพนัธมติร ครั�งที� 2

11-14 มถินุายน 2562 

อิสตันบูล  ประเทศตรุกี
Istanbul Aydin University (IAU) เป�นเจา้ภาพการจดัประชุม
พนัธมติรครั�งที�สองและการประชุมเชงิปฏิบติัการเกี�ยวกับการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรป ภายใต้โครงการ FRIENDS    
 
Professor Zafer Aslan   รองอธกิารบดีฝ�ายวเิทศสมัพนัธข์อง
IAU และ Professor Hasan Saygin ที�ปรกึษาคณะกรรมการ
มูลนิธขิอง IAU   กล่าวต้อนรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมสูต่รุกี   และเมอืง
อิสตันบูล และสถานที�ต่างๆ ของ IAU และขอใหก้ารประชุมประสบ
ความสาํเรจ็ มปีระสทิธผิลและมคีวามต่อเนื�องของโครงการ Ayse
Deniz Ozkan รองผูอํ้านวยการ DIR ผูร้บัผดิชอบด้านการศึกษา
และการเป�นหุน้สว่นระดับโลกและผูป้ระสานงานสถาบนัโครงการ
FRIENDS ของ IAU ได้บรรยายสรุปเกี�ยวกับวาระการประชุมและ
การประชุมปฏิบติัการ  
 
การประชุมเชงิปฏิบติัการเกี�ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ยุโรปนําเสนอโดยมหาวทิยาลัย Partner ในยุโรปของโครงการ
ได้แก่ VUM, IAU, มหาวทิยาลัยเทคโนโลยซีลีิเซยี (SUT) และ
มหาวทิยาลัยบูดาเปสต์(BMU) 
 
การประชุมเชงิปฏิบติัการครอบคลมุหวัขอ้ต่าง ๆ ได้แก่
โปรแกรมอีราสมุส + สาํหรบัความรว่มมอืในยุโรปและระหวา่ง
ประเทศในระดับอุดมศึกษาเหตผุลและกระบวนการวางแผน
กลยุทธเ์พื�อความเป�นนานาชาติ แนวทางปฏิบติัที�ดีสาํหรบัความ
เป�นนานาชาติในระดับมหาวทิยาลัย นอกจากนี�ที�ประชุมได้พูดถึง
โอกาสการศึกษาในต่างประเทศสาํหรบันักศึกษาและวธิกีารสง่
เสรมิเพื�อพฒันาความสามารถทางวฒันธรรมของนักศึกษาและ
การเป�นบณัฑิตในฐานะพลเมอืงโลก และในการประชุมเชงิปฏิบติั
การในครั�งนี�ทําใหพ้นัธมติรในยุโรปและเอเชยีได้แบง่ป�นแนวคิด
เปรยีบเทียบนโยบายและเรยีนรูซ้ึ�งกันและกัน  
ท่านสามารถเขา้ชม ไฟล์การนําเสนอการประชุมเชงิปฏิบติัการได้ที�
เวบ็ไซต์  ที�นี�



การประกวด “SWAG” โครงการ FRIENDS
การประกวดออกแบบ SWAG เป�นการจุดประกายดา้นการออกแบบของสมาชกิโครงการ
FRIENDS ที�ไดร้บัการสนบัสนนุทนุโดย Erusmus+ ผลงานการออกแบบที�ชนะเลิศ จะถกูนาํ
ไปใชใ้นกิจกรรมทางการตลาดของโครงการ FRIENDS
 

กําหนดการประกวด
เป�ดรบัสมคัร: วนัที� 1 กรกฎาคม 2562
สง่ผลงานการออกแบบ: วนัที� 1 กรกฎาคม - 31 สงิหาคม 2562
การตัดสนิผลงานระดบัสถาบนัการศึกษา: วนัที� 1-8 กันยายน 2562
ประกาศผลผูช้นะการประกวดระดบัสถาบนัการศึกษา: วนัที� 9 กันยายน 2562
ประกาศผลผูช้นะเลิศระดบั Consortium: วนัที� 30 กันยายน 2562
ผลิตผลงาน SWAG: เดอืนตลุาคม 2562



การประชุมเสรมิสรา้งศักยภาพ 
IaH ผา่นเวป็ไซต์

24 กรกฎาคม - 14 สงิหาคม 2562
5 ประเทศพนัธมติรในเอเชยี

การสมัมนาผา่นเวบ็สาํหรบัการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของ
IaH สี�ครั�งนั�นจดัทําโดยสถาบนัพนัธมติรในยุโรปของโครงการ
ระหวา่งวนัที� 24 กรกฎาคมถึงวนัที� 14 สงิหาคม 2562
 
การสัมมนาผ่านเว็บครั�งที�สี�ครอบคลุมหัวข้อสาํคัญที�เกี�ยวข้องกับ
IaH เช่นความเป�นสากลของหลักสูตรอย่างเป�นทางการความ
สามารถระดับโลก การพัฒนาในบริบทท้องถิ�นการเคลื� อนไหวเสมือน
จริงความหลากหลายของมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรม 
 
1. ความหลากหลายของวิทยาเขตและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม
(จัดส่งโดย IAU 24 สิงหาคม 2562) 
2. การพัฒนาทักษะระดับโลกในบริบทท้องถิ�น (จัดส่งโดย SUT 31
สิงหาคม 2562)
3. ระบบเคลื�อนที�เสมอืนจรงิ (สง่มอบโดย VUM 7 สงิหาคม 2562)
4. ความเป�นสากลของหลักสตูรที�เป�นทางการ (สง่มอบโดย METU 14
สงิหาคม 2562)
 
การสมัมนาผา่นเวบ็มุง่หวงัที�จะปูทางสาํหรบัสถาบนัขนาดใหญ่ การอภิปราย
เกี�ยวกับวธิกีารกระตุ้นและปรบัปรุง IaH ในระดับสถาบนั การสนทนาจะได้รบั
การปรบัปรุงผา่นองค์กรและการอํานวยความสะดวกของการประชุมโต๊ะกลม
ในประเด็นของมหาวทิยาลัยและหลักสตูรสากล ผลลัพธจ์ากตารางกลมเหล่านี�
จะเป�นแผนปฏิบติัการ IaH ที�ออกแบบเฉพาะสาํหรบัมหาวทิยาลัยในแต่ละ
ประเทศที�จะสะท้อนถึงความมุง่มั�นของสถาบนัและ IaH ที�เกี�ยวขอ้ง มาตรการ
ที�จะดําเนินการนอกเหนือจากกิจกรรมของโครงการที�วางแผนไวส้าํหรบัอีก
สองป�ที�เหลือของระยะเวลาโครงการ
 
ไฟล์ทั�งหมดเป�นเอกสารการสมัมนาผา่นเวบ็ (งานนําเสนอและวดิีโอบนัทึก)
มอียูใ่นเวบ็ไซต์โครงการอยา่งเป�นทางการ ที�นี�



กิจกรรมเรว็ๆนี�
การประชุมโต๊ะกลม IaH ที�สถาบนัพนัธมติรในเขต

15 สงิหาคม - 15 กันยายน 2562

ประกาศการออกแบบที�ได้รบัรางวลั SWAG

30 กันยายน 2562

แผนปฏิบติัการเกี�ยวกับวธิกีารสง่เสรมิ IaH ในระดับสถาบนั  

                  30 ตลุาคม 2562

การประชุมครั�งที� 3, Svay Rieng University (SRU), กัมพูชา             
                8 - 11 ตลุาคม 2562

ผูป้ระสานงานโครงการ


