
 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วน

ส าคัญยิ่งในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ  เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างและขยายพันธมิตรในต่างประเทศ โดยยึดหลักการ
ผสานประโยชน์และความช านาญการของกันและกันก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การจัด
โครงการทางวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องยังเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ในการจัดอบรม  การศึกษาดูงาน   
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ   
การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในปลายปี พ.ศ. 2558 ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการรวมกันเป็น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในการรวมกันของกลุ่มประเทศนั้น ก็น ามาทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันท่ีเสรีมากขึ้น ดังนั้นหากเรามีการเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรมนุษย์ของ
ไทยให้สามารถแข่งขันและรู้เท่าเทียมกับนานาประเทศที่อยู่ในอาเซียนได้นั้น ก็จะถือว่าเป็นการเตรียมการ 
ที่ดี เพ่ือไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศอ่ืนๆ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนไทยในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ อีกทั้งเมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้วการที่จะเรียนรู้ ศึกษาซึ่งกันและกันก็เป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะนอกจากจะสร้างความได้เปรียบแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่เป็นจ านวน 
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ดังนั้น งานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
เวียดนาม และจะส่งผลให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้ 
2.2 เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ 

 

3. กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย 
 3.1 นักศึกษา จ านวน 19 คน 
 3.2 บุคลากร จ านวน 1 คน 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ  
          4.1 นักศึกษา บุคลากร มีทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามดีขึ้น 
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4.2 นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม รวมทั้งเกิดความสัมพันธ์ 
     อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

5. สถานที่ 
 5.1 มหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์    จ านวน 14 คน 
 5.2 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง   จ านวน 6 คน 
 

6. ก าหนดการ 
1 – 16 พ.ค. 2559 ประกาศรับสมัคร   

18 พ.ค. 2559  สอบสัมภาษณ์นักศึกษา   

20 พ.ค. 2559  ประกาศผลการคัดเลือก  

23 พ.ค. 2559  ผู้ได้รับการคัดเลือก ท าหนังสือเดินทาง   

24 พ.ค. 2559  อบรมความรู้พ้ืนฐานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศให้กับผู้เข้าร่วม  

27 พ.ค. 2559  ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง  

29 พ.ค. 2559  เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์ ประเทศเวียดนาม   

30 พ.ค. 2559 พิธีส่งมอบนักศึกษาให้อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยกวาง 

บิ่งห์ จ านวน 14 คน และกลุ่มที่ 2 ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศดานัง  

31 พ.ค. 2559  พิธีส่งมอบนักศึกษาให้อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย 

ภาษาต่างประเทศดานัง จ านวน 6 คน  

22 มิ.ย. 2559  คณะนักศึกษาและบุคลากรเดินทางกลับประเทศไทย  

ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

7. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

7.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์ จ านวน 14 คน 

 7.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนับสนุน 

  1) ค่าเดินทางจากสกลนคร – มุกดาหาร ไป – กลับ 

  2) ค่าเดินทางจากมุกดาหาร – มหาวิยาลัยกวางบิ่งห์ ไป – กลับ 

  3) ค่าธรรมเนียมข้ามแดน ลาว – เวียดนาม    

 7.1.2 มหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์สนับสนุน 

  1) ค่าลงทะเบียนเรียน 

  2) ค่าเช่าที่พัก (พักหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร) 

 7.1.3 นักศึกษารับผิดชอบ     ประมาณ  7,050  บาท 
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  1) ค่าจัดท าพาสปอร์ต     จ านวน   1,050  บาท 

  2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหาร ค่าเดินทางใน ประมาณ  6,000  บาท 

    ประเทศเวียดนาม ค่าซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ด  

    และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

7.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง จ านวน 6 คน 

 7.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนับสนุน 

1) ค่าเดินทางจากสกลนคร – มุกดาหาร ไป – กลับ 

  2) ค่าเดินทางจากมุกดาหาร – มหาวิยาลัยภาษาต่างประเทศดานังไป – กลับ  

  3) ค่าเช่าที่พัก (โฮมสเตย์ พักกับครอบครัวคนเวียดนามตลอดหลักสูตร) 

  4) ค่าธรรมเนียมข้ามแดน ลาว – เวียดนาม    

 7.2.2 นักศึกษารับผิดชอบ     รวมทั้งสิ้น  13,300  บาท 

1) ค่าจัดท าพาสปอร์ต     จ านวน   1,050  บาท 

  2) ค่าลงทะเบียนเรียน    จ านวน   6,250  บาท 

  3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหาร ค่าเดินทางใน ประมาณ  6,000  บาท 

    ประเทศเวียดนาม ค่าซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ด  

    และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 

8. คุณสมบัติผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

8.1 มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ  

8.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 – 3  

8.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเวียดนามในระดับดี  

8.4 มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล 

     ของรัฐรับรอง 

8.5 สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในระยะเวลานานได้ 

8.6 สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่  

     29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2559 ได้  

8.7 มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน  
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หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น แล้วจึงยื่นใบสมัคร

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ถึงแม้ว่า

จะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม  

2. ติดต่อ สอบถาม และลงชื่อสมัครได้ท่ี งานวิเทศสัมพันธ์ชั้น 4 และศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์

ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-0037 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ เมื่อกลับมาไทยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

ด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับนักศึกษาไทยคนอ่ืน ช่วยเหลือนักศึกษาเวียดนามที่ก าลังศึกษา 

รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมที่งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษาจัดขึ้น 

 

 

 

 


