ยินดีต้อนรับสูจ
่ ดหมายข่าวโครงการ
“FRIENDS”
ทางโครงการ “FRIENDS” ขอขอบคุณทีท่านสละเวลาอ่านข้อความนี
พวกเราซึงเปนกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆจาก บัลแกเรีย โปแลนด์ ฮังการี
ตุรกี ภูฏานกัมพู ชา
มาเลเซีย ฟลิปปนส์ และไทย มีความยินดีทีจะนําเสนอจดหมายข่าวฉบับที 1
เพือแสดงถึงกิจกรรมและความสําเร็จของโครงการฯ
ทังนี หากคุณมีความประสงค์จะเรียนรูเ้ รือง ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
หรือสนใจเรืองวัฒนธรรมทีแตกต่าง และต้องการพัฒนาทักษะการเปน
พลเมืองโลก โปรดติดตามความคืบหน้าและติดตามโครงการของเราได้ทก
ุ
ขันตอนและเรามาเรียนรูเ้ รือง “FRIENDS” ไปด้วยกัน

แนะนําโครงการ

ชือโครงการ “FRIENDS” หมายความว่า
การดําเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศการมีสว่ นร่วมระหว่างวัฒนธรรมที
หลากหลาย เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ความเปนสากล ณ ทีบ้าน หรือมหาวิทยาลัย/
สถาบันของตัวเอง
โครงการ “FRIENDS” ก่อตังขึนภายใต้
แนวคิดของคําว่า "ความเปน สากลทีบ้าน
(Internationalization at
Home (IaH)” โดยมีสมาชิกทีเปนสถาบัน
อุ ดมศึกษาจาก 5 ประเทศ ได้แก่
ภูฏาน กัมพู ชา มาเลเซีย ฟลิปปนส์ และ
ประเทศไทย
แนวความคิดเรือง IaH ตังอยูบ
่ นสมมติฐาน
ทีว่าด้วยเหตุผลทีหลากหลาย นักศึกษาส่วน
ใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะยังคงศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมอยูท
่ ีมหาวิทยาลัยของตัวเอง
ไม่ได้เคลือนย้ายไปทีอืน ซึงทําให้นักศึกษาไม่
สามารถเข้าถึงความรูแ
้ ละทักษะความเปน
พลเมืองโลก ไม่ได้ประสบการณ์จากสังคม/
วัฒนธรรมทีแตกต่างจากแหล่งอืนๆในโลก

โครงการ “FRIENDS” จึงมีวต
ั ถุประสงค์เพือทีจะ
ปรับเปลียนกระบวนทัศน์ของสถาบันอุ ดมศึกษา
ในประเทศอาเซียนทัง 12 แห่ง ให้มส
ี ว่ นร่วมและ
นําเสนอจิตวิญญาณของชุมชนทีมีความเสมอ
ภาค ซึงความเปนสากลจะไม่ถก
ู จํากัดให้เพียงแค่
ส่วนเล็กๆอีกต่อไป
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รบ
ั
ประโยชน์จากโครงการ Erasmus+ (โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการศึกษาในระดับ
อุ ดมศึกษา)
หมายเลขโครงการ:
598652-EPP-1-2018-1- BG-EPPKA2CBHE-JP
ผูป
้ ระสานงาน: Varna University of
Management (บัลแกเรีย)
ระยะเวลาโครงการ 36 เดือน 15 ตุลาคม 2018 - 14 ตุลาคม 2564

การประชุมเปดตัวโครงการ
5 – 8 มีนาคม 2562
ณ กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
วันที 5 – 8 มีนาคม 2562 ได้มก
ี ารประชุมเปดตัวโครงการ
“FRIENDS” ขึนเปนครังแรก ณ BERJAYA University
College (BERJAYA UC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โครงการ “FRIENDS” มีระยะเวลา 3 ป และจะมีการจัดประชุม
ต่อเนืองตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยมี มหาวิทยาลัย/
สถาบันทีเปนสมาชิกผลัดเปลียนกันเปนเจ้าภาพ
การประชุมครังนีได้มก
ี ารแนะนําและหารือกันในหัวข้อต่างๆ
อาทิ การแนะนําโครงการฯ แผนการดําเนินงานและพัฒนา
โครงการ การกล่าวต้อนรับโดย Emeritus Professor
Walter Wong รองอธิการบดีของ BERJAYA UC และการ
กล่าวเปดงานโดย Professor Todor Radev อธิการบดี
ของ VUM
ต่อมา Ms. Christina Armutlieva ได้ให้อธิบายละเอียด
เกียวกับโครงการ “FRIENDS” ซึงข้อมูลเพิมเติม วาระการ
ประชุม และเนือหาการประชุสามารถสืบค้นเพิมเติมได้ที
https://erasmusplusfriends.eu/event/kick-offmeeting/ การประชุมดําเนินไปอย่างเปนกันเอง และไม่เปน
ทางการมาก มีการนําเสนอจากมหาวิทยาลัยทีเปนสมาชิก
เกียวกับรูปแบบและแผนงานทีแตกต่างกันไปตลอดระยะเวลา
สามปของโครงการฯ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมยังได้เพลิดเพลินกับอาหารมาเลเซียในช่วง
งานเลียงต้อนรับที Upper East Side Café ของ BERJAYA
UC จากนันผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปเยียมชมกรุง
กัวลาลัมเปอร์เปนเวลาครึงวัน และรับประทานอาหารมือคํา
พร้อมการเต้นรําแบบดังเดิมทีร้านอาหาร Songket

การประชุมพันธมิตร ครังที 2
11-14 มิถน
ุ ายน 2562

อิสตันบูล ประเทศตุรกี
Istanbul Aydin University (IAU) เปนเจ้าภาพการจัดประชุม
พันธมิตรครังทีสองและการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการเกียวกับการ
ศึกษาระดับอุ ดมศึกษาในยุโรป ภายใต้โครงการ FRIENDS
Professor Zafer Aslan รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ์ของ
IAU และ Professor Hasan Saygin ทีปรึกษาคณะกรรมการ
มูลนิธข
ิ อง IAU กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสูต
่ รุ กี และเมือง
อิสตันบูล และสถานทีต่างๆ ของ IAU และขอให้การประชุมประสบ
ความสําเร็จ มีประสิทธิผลและมีความต่อเนืองของโครงการ Ayse
Deniz Ozkan รองผูอ
้ ํานวยการ DIR ผูร้ บ
ั ผิดชอบด้านการศึกษา
และการเปนหุน
้ ส่วนระดับโลกและผูป
้ ระสานงานสถาบันโครงการ
FRIENDS ของ IAU ได้บรรยายสรุปเกียวกับวาระการประชุมและ
การประชุมปฏิบต
ั ิการ
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการเกียวกับการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาของ
ยุโรปนําเสนอโดยมหาวิทยาลัย Partner ในยุโรปของโครงการ
ได้แก่ VUM, IAU, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซล
ิ ีเซีย (SUT) และ
มหาวิทยาลัยบูดาเปสต์(BMU)
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
โปรแกรมอีราสมุส + สําหรับความร่วมมือในยุโรปและระหว่าง
ประเทศในระดับอุ ดมศึกษาเหตุผลและกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์เพือความเปนนานาชาติ แนวทางปฏิบต
ั ิทีดีสาํ หรับความ
เปนนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนีทีประชุมได้พูดถึง
โอกาสการศึกษาในต่างประเทศสําหรับนักศึกษาและวิธก
ี ารส่ง
เสริมเพือพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมของนักศึกษาและ
การเปนบัณฑิตในฐานะพลเมืองโลก และในการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิ
การในครังนีทําให้พน
ั ธมิตรในยุโรปและเอเชียได้แบ่งปนแนวคิด
เปรียบเทียบนโยบายและเรียนรูซ
้ งกั
ึ นและกัน
ท่านสามารถเข้าชม ไฟล์การนําเสนอการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการได้ที
เว็บไซต์ ทีนี

การประกวด “SWAG” โครงการ FRIENDS
การประกวดออกแบบ SWAG เปนการจุดประกายด้านการออกแบบของสมาชิกโครงการ
FRIENDS ทีได้รบ
ั การสนับสนุนทุนโดย Erusmus+ ผลงานการออกแบบทีชนะเลิศ จะถูกนํา
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดของโครงการ FRIENDS
กําหนดการประกวด
เปดรับสมัคร: วันที 1 กรกฎาคม 2562
ส่งผลงานการออกแบบ: วันที 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562
การตัดสินผลงานระดับสถาบันการศึกษา: วันที 1-8 กันยายน 2562
ประกาศผลผูช
้ นะการประกวดระดับสถาบันการศึกษา: วันที 9 กันยายน 2562
ประกาศผลผูช
้ นะเลิศระดับ Consortium: วันที 30 กันยายน 2562
ผลิตผลงาน SWAG: เดือนตุลาคม 2562

การประชุมเสริมสร้างศักยภาพ
IaH ผ่านเว็ปไซต์
24 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2562
5 ประเทศพันธมิตรในเอเชีย
การสัมมนาผ่านเว็บสําหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
IaH สีครังนันจัดทําโดยสถาบันพันธมิตรในยุโรปของโครงการ
ระหว่างวันที 24 กรกฎาคมถึงวันที 14 สิงหาคม 2562
การสั ม มนาผ่ า นเว็ บ ครังที สี ครอบคลุ ม หั ว ข้ อ สํา คั ญ ที เกี ยวข้ อ งกั บ
IaH เช่ น ความเปนสากลของหลั ก สู ต รอย่ า งเปนทางการความ
สามารถระดั บ โลก การพั ฒ นาในบริบ ทท้ อ งถิ นการเคลื อนไหวเสมื อ น
จริง ความหลากหลายของมหาวิ ท ยาลั ย และการมี ส่ ว นร่ว มทาง
วั ฒ นธรรม
1. ความหลากหลายของวิ ท ยาเขตและการมี ส่ ว นร่ว มทางวั ฒ นธรรม
(จั ด ส่ ง โดย IAU 24 สิ ง หาคม 2562)
2. การพั ฒ นาทั ก ษะระดั บ โลกในบริบ ทท้ อ งถิ น (จั ด ส่ ง โดย SUT 31
สิ ง หาคม 2562)
3. ระบบเคลือนทีเสมือนจริง (ส่งมอบโดย VUM 7 สิงหาคม 2562)
4. ความเปนสากลของหลักสูตรทีเปนทางการ (ส่งมอบโดย METU 14
สิงหาคม 2562)
การสัมมนาผ่านเว็บมุง
่ หวังทีจะปูทางสําหรับสถาบันขนาดใหญ่ การอภิปราย
เกียวกับวิธก
ี ารกระตุ้นและปรับปรุง IaH ในระดับสถาบัน การสนทนาจะได้รบ
ั
การปรับปรุงผ่านองค์กรและการอํานวยความสะดวกของการประชุมโต๊ะกลม
ในประเด็นของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรสากล ผลลัพธ์จากตารางกลมเหล่านี
จะเปนแผนปฏิบต
ั ิการ IaH ทีออกแบบเฉพาะสําหรับมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ประเทศทีจะสะท้อนถึงความมุง
่ มันของสถาบันและ IaH ทีเกียวข้อง มาตรการ
ทีจะดําเนินการนอกเหนือจากกิจกรรมของโครงการทีวางแผนไว้สาํ หรับอีก
สองปทีเหลือของระยะเวลาโครงการ
ไฟล์ทังหมดเปนเอกสารการสัมมนาผ่านเว็บ (งานนําเสนอและวิดีโอบันทึก)
มีอยูใ่ นเว็บไซต์โครงการอย่างเปนทางการ ทีนี

กิจกรรมเร็วๆนี
การประชุมโต๊ะกลม IaH ทีสถาบันพันธมิตรในเขต
15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562
ประกาศการออกแบบทีได้รบ
ั รางวัล SWAG
30 กันยายน 2562

ี ารส่งเสริม IaH ในระดับสถาบัน
แผนปฏิบต
ั ิการเกียวกับวิธก
30 ตุลาคม 2562
การประชุมครังที 3, Svay Rieng University (SRU), กัมพู ชา
8 - 11 ตุลาคม 2562

ผูป
้ ระสานงานโครงการ

