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รายงานสรุปผลการเขารวมประชุม 

12th ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme 

 (The Review Meeting of AIMS Programme) 

ระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรม Army International Hotel กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 

เสฏฐวุฒิ แกววิเศษ 

 งานความรวมมือระหวางประเทศ 

  

 ศูนยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) รวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมประเมินผลการดําเนินโครงการ ASEAN 

International Mobility for Students (AIMS) Programme ครั้งที่ 12 (The Review Meeting of AIMS 

Programme) ในระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Army International Hotel กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม ซึ่งโครงการ AIMS เปนโครงการความรวมมือของรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน ในการ

สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศที่สามารถโอนหนวยกิตได 

(Credit transfer) โดยสาขาที่เปดใหนักศึกษาเขารวมโครงการกระจายอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ ดังน้ี  

 

 1. Hospitality and Tourism  2. Agriculture 

 3. Language & Culture   4. International Business 

 5. Food Science & Technology 6. Economics 

 7. Engineering    8. Environmental Management & Science 

 9. Biodiversity    10. Marine Science 
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 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมโครงการในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ซึ่งไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สําหรับ

นักศึกษา 2 คน/ป (จํานวนเงินคนละ 140,000 บาท) โดยมี University of Malaysia Sabah ประเทศ

มาเลเซีย เปนมหาวิทยาลัยเจาภาพ (Host University) รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะวิทยาศาสตร และ

คณะวิทยาศาสตรก็รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Malaysia Sabah ในสาขาเดียวกัน เปน

ประจําทุกป 

 

 การจัดประชุมประเมินผลการดําเนินโครงการ AIMS ในครั้งน้ี เปนครั้งที่ 12 โดย SEAMEO RIHED 

รวมกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเวียดนามรวมกันจัดงาน มีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ

ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย จํานวน 130 คน จาก 8 ประเทศสมาชิก และ 1 ประเทศผูสังเกตการณ เขารวม

ประชุม ไดแก ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลีใต มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และ เวียดนาม 

รวมไปถึงประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนผูสังเกตการณกอนที่จะเขารวมเปนประเทศสมาชิกอยางเปนทางการในป 

2562 ซึ่งตัวแทนที่เขารวมประชุมในครั้งน้ีมาจากมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงศิษยเกานักศึกษาผูรับทุน AIMS จากประเทศตางๆ ดวย  

  

  รูปแบบการจัดประชุมประกอบดวย การฟงการบรรยายจากผูเช่ียวชาญพรอมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการดําเนินโครงการของประเทศสมาชิก การอภิปรายกลุมของผูเขารวมประชุม และการแบงปน

ประสบการณของศิษยเกานักศึกษาผูรับทุนโครงการ AIMS  
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สาระสําคัญของการบรรยายจากผูเชีย่วชาญ 

วัตถุประสงคสําคัญของการดําเนินโครงการ AIMS 

 แนวคิดการดําเนินโครงการ AIMS มีคียเวิรดที่สําคัญๆ ดังตอไปน้ี 

 1. สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาค (Globalized Human Resource) 

 2. สรางอัตลักษณความเปนอาเซียนในกลุมเยาวชนรุนใหมในภูมิภาค (ASEAN Identity) 

 3. ตอบสนองกระแสการอุดมศึกษาระดับนานาชาติ (Internationalization of Higher Education) 

 4. สรางพื้นที่อุดมศึกษาสวนกลางรวมกันในภูมิภาค (Regional Higher Education Common Space) 

  

 ในการขับเคลื่อนแนวคิดทั้ง 4 ประการใหเปนรูปธรรมในภาคปฏิบัติและประสบผลสําเร็จในที่สุดน้ัน 

อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายระดับ ไดแก ระดับนโยบาย (Government & Funding) ระดับ

บริหารจัดการทางดานวิชาการ (Member universities) และการสนับสนุนทางดานวิเทศสัมพันธ 

(International Relations Office) รวมไปถึงความพรอมของนักศึกษาผูเขารวมโครงการดวย 

 

 นอกจากน้ี ในการประชุม The 12th AIMS Annual Review Meeting ไดมีการเสนอใหมีการจัดต้ัง

และพัฒนาขอมูลศิษยเกา (Alumni) ในลักษณะการรวมตัวและสรางพื้นที่ใหเกิดการสรางเครือขายและ

สามารถสือ่สารซึ่งกันและกันระหวางศิษยเกากับศิษยเกาและระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย โดยมีการ

อภิปรายปรึกษาหารือกันระหวางสมาชิก ในประเด็นตางๆ ไดแก (1) รูปแบบการรวมตัวของศิษยเกา 

(Platform) (2) โครงสรางการรวมตัวของศิษยเกา (Body of alumni) (3) เงินทุนสนับสนุน (Funding 

support) (4) สมาคมศิษยเกาในแตละประเทศสมาชิก (Alumni association in each country) ซึ่งการ

จั ด ต้ั ง เป นสมาคม ศิษย เ ก า น้ันจํ า เป นจะต อ ง ไ ด รั บการรั บ รองอย า ง เป นทางการจากรั ฐบาล 

(กระทรวงศึกษาธิการ) ของแตละประเทศ รวมไปถึงการสรางกลไกและแนวทางการบริหารจัดการ 

(Mechanism) และการแตงต้ังเอมสแอมบาสซาเดอร (AIMS Ambassador) เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร 

 

แนวคิดสูการเปนพลเมืองโลก (A Path to Global Citizenship) 

 ในการเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน AIMS ของประเทศสมาชิกทั้งหลาย เปนที่ทราบกันดีวา

เปนกระบวนการพัฒนาการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสรางเครือขายในกลุมประเทศสมาชิกเพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถของภูมิภาคในดานการศึกษาและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกาวไปสูมาตรฐานสากล

หรือนานาชาติใหการยอมรับ เจตคติสําคัญของผูดําเนินโครงการในแตละประเทศจะตองตระหนักและให

ความสําคัญ เพื่อเปนหลักคิดในการพัฒนาการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมือง

โลก (All global citizens) โดยอยูบนพื้นฐานของแนวคิด (Concept) เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ AIMS ให

ตอบโจทยดาน (1) Localization (2) Regionalization (3) Internationalization (4) Globalization และ 

(5) Glocalization ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการงายๆ ดังเชน 
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 ตัวอยางเชน แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ AIMS ในดาน Glocalization คือการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาที่สามารถทําใหโลกแคบลง (Shrinking the world) โดยการมีโอกาสไดเรียนรู มีสวนรวม ซาบซึ้ง 

และผสมผสานวัฒนธรรมของแตละประเทศใหเปนหน่ึงเดียว (Integration of one country’s culture) เพื่อ

นําไปสูการขยายผลที่กวางข้ึนในระดับภูมิภาค และระดับโลก และมีความโดดเดนของความเปนทองถ่ิน 

(Local) และความเปนภูมิภาค (Regional) ที่ติดตัวนักศึกษาไป สอดแทรกผสมผสานอยูอยางลงตัว 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ AIMS ในดาน Internationalization คือการที่มหาวิทยาลัยตางๆ 

ใหความสําคัญกับบทบาทที่จะรวมพลังกันเพื่อเตรียมบัณฑิตใหเหมาะสมกับการทํางานในอนาคตและ

สอดคลองกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเครื่องมือคือ “การแลกเปลี่ยน” (Mobility) ที่

นักศึกษาสามารถนําประสบการณดานวัฒนธรรมในระดับประเทศของตนเอง (Domestic experiences) ไป

แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับนานาชาติ (International experiences) ซึ่งจัดไดวาเปนการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

(Cross-culture)  

 

 จากแนวคิดการดําเนินโครงการดังกลาว กลาวไดวา AIMS น้ันสามารถตอบโจทยที่เปนทั้งดานการ

แลกเปลี่ยน (Exchange) และการแบงปน (Sharing) ไปพรอมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเนนเรื่องของการเรียนรู

ในองคความรูสาขาวิชาตางๆ ของภูมิภาคที่มีอยูและกระจายอยูแตละมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปน 

SEAMEO’s Member Countries ในขณะที่การแบงปนมุงเนนใหนักศึกษาเปนผูมีจิตใจเปดกวาง พรอมที่จะ

เรียนรู (Mind openers) เพื่อสรางความพันธอันดีซึ่งกันและกันกับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ  

 

สรุปสาระสําคัญของการอภิปรายกลุม : กลุมวิชาการ (Faculty Group)  

 กลุมวิชาการมีการจัดกลุมอภิปรายหลากหลายในแตละสาขาวิชา ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปน

มหาวิทยาลัยคูสัญญาที่สงนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สําหรับกลุมสาขาวิชาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Biodiversity) มีการอภิปรายรวมกันกับสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental 

Management) ซึ่งมีการอภิปรายถึงประเด็นปญหาที่สําคัญที่ประสบอยูคือ (1) ปญหาการโอนหนวยกิต 

Glocalization / Internationalization 
= 

Mechanism in Globalization 

Globalization + Local / Regional Contexts 
= 

Glocalization/Regionalization/Internationalization 
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(Credit Transfer) ซึ่งเกิดจากมหาวิทยาลัยมีการเปดรายวิชาที่นอยไมครอบคลุมหนวยกิตตามภาคบังคับของ

นักศึกษาที่มาจาก Home University เปนตน แนวทางการแกปญหาในเรื่องน้ี สมาชิกเสนอใหนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการเลือกเรียนรายวิชาเลือก (Elective course) ที่มหาวิทยาลัยเจาภาพ แทนวิชาหลัก (Core 

course) ซึ่งสามารถลดปญหาการโอนหนวยกิตได  (2) นอกจากน้ีสมาชิกที่เขารวมอภิปรายยังเสนอใหมีการ 

มอบหมายการบาน (Assignment) ที่มีนัยสําคัญในการที่สงเสริมการทบทวนประสบการณในระหวางการเขา

รวมโครงการของนักศึกษา เพื่อใหกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการไดทบทวนประสบการณตางๆ หลังจากที่กลับ

ประเทศแลว  และ (3) ผูเขารวมอภิปรายในกลุมน้ียังไดเสนอประเด็นการเปดตะกราวิชาใหนักศึกษาผูเขารวม

โครงการสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตนสนใจในมหาวิทยาลัยเจาภาพ โดยที่ไมตองมีการโอนหนวยกติ 

ในลักษณะที่เรียกวา “ตะกราเครดิต” ในภาคเรียนใดก็ได (Discovering semester) ซึ่งจะเสริมสราง

ประสบการณใหนักศึกษาในชวงเวลาที่นักศึกษาพรอมและสนใจจะเรียนรูจริงๆ 

 

 สําหรับในปการศึกษา 2562 มีจํานวนมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกที่เปดรับการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาในสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) รวมทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก

ครั้งที่แลว 5 มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 1. Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย 

 2. University of Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย 

 3. University Malaysia Terangganu ประเทศมาเลเซีย 

 4. University of Philippines ประเทศฟลิปปนส 

 5. Thai Nguyen University of Forestry and Agriculture ประเทศเวียดนาม 

 6. University of Tsukuba ประเทศญี่ปุน 

 7. มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

 8. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประเทศไทย 

 

 ในกลุมวิชาการไดมีการเสนอกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อขยายความ

รวมมือและความสัมพันธในระหวางประเทศสมาชิก ไดแก 

 1.  การทําสัมมนายอยทางวิชาการวมกันของคณาจารย (Mini-symposium) เพื่อสรางความเขมแข็ง

ทางวิชาการในสาขาวิชาที่ตกลงรวมกัน โดยการเชิญสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงมารวมสัมมนา 

เชน กลุมสาขาวิชา Marine Science, Environmental Science, Agricultural Science และ Biodiversity 

 2.  การทําสัมมนาทางวิชาการรวมกันของนักศึกษา (Student conference) เพื่อเปดโอกาสให

นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดเสนอผลงานทางดานวิชาการหลากหลาย รวมทั้งเปดโอกาสใหศิษยเกาของ

โครงการ AIMS ไดเขามามีบทบาทในการสรางเครือขายระหวางนักศึกษารุนเกาและรุนใหม 
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 3.  เปดโอกาสให ศิษย เก าที่ ศึกษาในระดับสู ง ข้ึนไปในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

(Postgraduate) ไดเขามาทําวิจัยรวมระยะสั้นหรือทําวิจัยหลังปริญญา ในประเทศสมาชิก 

 4.  การเทียบเคียงรายวิชาระหวางมหาวิทยาลัยคูสมาชิกควรทําอยางตอเน่ืองทุกปและนําออก

เผยแพรในระบบออนไลนของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลดึงดูดความสนใจของนักศึกษาและการเตรียม

ตัววางแผนการเขารวมโครงการลวงหนาของนักศึกษารุนตอไปดวย 

 

สาระสําคัญของการอภิปรายกลุม : กลุมวิเทศสัมพันธ (International Relations Officer)  

 การสนับสนุนดานวิเทศสัมพันธ (International Relations Officer: IRO) ของมหาวิทยาลัยตางๆ ถือ

เปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหการดําเนินโครงการ AIMS น้ันประสบความสําเร็จ โดย SEAMEO 

RIHED ไดทําวิจัยเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ AIMS เกี่ยวกับบทบาทของการ

สนับสนุนดานวิเทศสัมพันธตอโครงการ AIMS โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาศิษยเกา  ซึ่งผลการวิจัยเผยวา (1) 

สาขาวิชาที่ไดรับความนิยมใน 3 อันดับแรก น้ันไดรับการสงเสริมและโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลผาน IRO (2) 

สื่อที่ใชประชาสัมพันธโครงการที่ไดรับความนิยมและประสบผลสําเร็จมากที่สุดอันดับแรกๆ ไดแก เฟซบุค 

(Facebook) การจัดอีเวน (Event) โปสเตอร (Poster) และเว็บไซต (Website)  (3) วิธีการที่มีประสิทธิผล

มากที่สุดในการรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการคือการรับสมัครแบบเปด (open application) และ

งานวิจัยยังพบวา กวา 96.7% ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการน้ันมั่นใจวาไดรับขอมูลครบถวนจากการ

ประชาสัมพันธของ IRO 

 

 จากผลการวิจัยดังกลาว การประชุมในครั้งน้ียังกระตุนใหเจาหนาที่ทํางานดานวิเทศสัมพันธของแตละ

มหาวิทยาลัยน้ันไดสรางนวัตกรรมใหมๆ ในการใหบริการนักศึกษาและประชาสัมพันธโครงการ AIMS ใหเกิด

ประสิทธิผลและความพึงพอใจอยางสูงสุด เชน การสรางระบบประเมินและตรวจสอบขอมูลดานการใหบริการ 

(Self-assessment list) ซึ่งประกอบดวยการตรวจสอบองคประกอบการใหบริการวาไดดําเนินการครบหรือไม  

 
Self-assessment List 

 
Items Yes No Remarks 

1. Background info offered    
2. Recruitment    
3. Matching with partner institutions    
4. Home orientation    
5. Host orientation    
6. Support during the exchange    
7. Debriefing    
8. Intercultural stories shared    
9. Overall satisfaction of performance    
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Self-assessment List (One Step Further) 
 

Items 
1-10  

(10 highest 
for quality 
of work) 

Actions for 
Improvement 

Evidence of 
Improvement Challenges 

Yes No Yes No 
1. Background info offered       
2. Recruitment       
3. Matching with partner institutions       
4. Home orientation       
5. Host orientation       
6. Support during the exchange       
7. Debriefing       
8. Intercultural stories shared       
9. Communication with alumni       
10. Total in average       
 

 การประเมินและตรวจสอบตามองคประกอบขางตนดังกลาว จะชวยใหการใหบริการดานวิเทศสมัพนัธ

น้ันเปนระบบมากข้ึน (Systematic way of working) และสามารถตรวจสอบขอบกพรองและจุดออนไดดีข้ึน

ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งจะทําใหมีความรูความเขาใจในตัวนักศึกษาเองและเขาใจมหาวิทยาลัยคูสัญญา

ไดมากย่ิงข้ึนดวย และสุดทายจะนําไปสูการบริหารจัดการที่ตอบโจทยผูเขารวมโครงการ  

 

 ซึ่งในการใหบริการดานวิเทศสัมพันธแกนักศึกษาผูเขารวมโครงการ AIMS หากมีการใหบริการและ

การจัดกิจกรรมเสริมที่สอดคลองกับความคาดหวังของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ก็จะชวยใหการดําเนิน

โครงการ AIMS มีประสิทธิผลมากข้ึน จากงานวิจัยพบวา ความคาดหวังของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความ

คาดหวังสูงสุด 3 เรื่อง ไดแก การไดมีโอกาสพบปะและใชชีวิตรวมกับผูคนจากประเทศอื่นๆ (3.62%) การเขา

รวมโครงการในตางประเทศเปนสิ่งที่ทาทายและเปนการผจญภัยที่จะตองเอาชนะใหได (3.59%) และการได

เขาใจโลกในบริบทที่กวางข้ึน (3.53%)  ในขณะที่สวนนอยของนักศึกษาที่มีความคาดหวังในการเขารวม

โครงการ AIMS ใน 3 ลําดับสุดทาย ไดแก การไดเรียนรูภาษาทองถ่ินอื่นๆ (2.85%) การไดมีโอกาสเดินทาง

ดวยตนเองโดยปราศจากครอบครัว (3.07%) และการไดรับผลการเรียนในลักษณะการโอนหนวยกิตในระหวาง

การทองเที่ยวไปดวย (3.15%) 

 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับนักวิเทศสัมพันธในการใหบริการผูเขารวมโครงการ AIMS 

 1. ทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication well)  

 2. ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Build Interpersonal relationship) 

 3. ทักษะของความย่ืนหยุน เขากับผูอื่นไดงาย และวองไวกระฉับกระเฉง (Be adaptive and agile) 
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 โดยทักษะทั้ง 3 ประการดังกลาวขางตนน้ันเปนทักษะดานอารมณ (Soft skills) ซึ่งเนนการปฏิบัติ

อยางมีเปาหมายควบคูกับแนวคิดหลัก 4 ประการ (Key focuses) ไดแก จิตสํานึกความเปนอาเซียน (ASEAN 

awareness) การสรางพื้นที่สวนกลางดานการศึกษารวมกัน (Common space) ภาวะการเปนผูนํา 

(Leadership) และการสรางมิตรภาพตอกัน (Friendship) 

  

 วิธีคิดที่จะทําใหการบริการดานวิเทศสัมพันธสามารถพัฒนาไปสูทิศทางที่สูงข้ึนไดอีกจากการใหบรกิาร

ปจจุบัน คือการที่คิดวาหนวยงาน IRO สามารถทําอะไรหลายอยางไดมากกวาที่ทําอยู ในการรวมกันทําให

โครงการ AIMS น้ันประสบผลสําเร็จและกาวหนาไปโดยลําดับ แนวคิดเหลาน้ัน ไดแก 

 1.  ขีดความสามารถในการจัดการ (Management capabilities) โดยการเพิ่มจุดแข็งในดานการ

ประสานงานระหวางประเทศ (International cooperation strengths) การใชทักษะดานการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งในระดับนักศึกษาและในระดับสถาบัน รวมกับการจัดแคมเปญหรือกิจกรรม

พิเศษสําหรับนักศึกษาที่เขารวมโครงการภายในมหาวิทยาลัย 

 2.  การเปนคนตนแบบ (Role model) ในดานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศ  

 3.  การจัดการความรู (Knowledge management) โดยสรางระบบการจัดเก็บขอมูล (Store) การ

กระจายขอมูล (Spread) และการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 การใหบริการดานวิเทศสัมพันธน้ันถือไดวาเปนกลไกลและองคประกอบสําคัญที่จะชวยกันผลักดันให

การดําเนินโครงการ AIMS บรรลุวัตถุประสงคไดสูงข้ึนไป บทบาทสําคัญที่นักวิเทศสัมพันธจําเปนจะตอง

ตระหนักและนําไปปฏิบัติอยูเสมอไดแก บทบาทการเปนนักจัดการ (Manager) บทบาทการเปนนักการตลาด 

(Marketing) และบทบาทการเปนคนตนแบบดานการปฏิบัติตนเพื่อตอบสนองความเปนพลเมืองโลก (Model 

for global citizens) ใหนักศึกษาเห็นเปนตัวอยางและปฏิบัติตาม 

 

การประชุมเพ่ือประเมินผลโครงการ AIMS ครั้งท่ี 13 และการจัดงานฉลองครบรอบ 10 ป 

 การจัดประชุมเพื่อประเมินผลโครงการ AIMS ครั้งที่ 13 พรอมกับการจัดงานเพื่อฉลองครบรอง 10 ป

ของการดําเนินโครงการ AIMS จะจัดข้ึนที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ ศูนยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการอุดมศึกษา

และการพัฒนา (SEAMEO RIHED) และมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการในประเทศไทย รวมกันเปนเจาภาพจัด

งาน ในระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูนํ้า โดยที่ประชุม

ระหวางสามาชิกของประเทศไทยไดรวมอภิปรายและเสนอประเด็นกิจกรรมที่คาดวาจะจัดในงานเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 10 ป โครงการ AIMS ไดแก 

 1.  การประชุมประเมินผลโครงการ AIMS ครั้งที่ 13 (The 13th AIMS Annual Review Meeting) 

 2.  การจัดสัมมนาทางวิชาการและวิจัยสําหรับอาจารย/นักวิจัย (Research Forum/Symposium) 
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 3.  การจัดสัมมนาทางวิชาการสําหรับนักศึกษา (Student Forum) 

 4.  การประกวดการกลาวสุนทรพจนของนักศึกษาเกี่ยวกับ AIMS (Speech Contest) 

 5.  การจัดการประกวดการออกแบบโลโกของโครงการ AIMS (Design Contest) 

 6.  การจัดนิทรรศการทางดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก 

 7.  การจัดทําคลิปวีดีโอ/หนังสั้น โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก 

 8.  การจัดการเสวนาและนิทรรศการ “การใชประโยชนจากนักศึกษาโครงการ  AIMS” 

 

 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเชิญผูแทนมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เปนสมาชิกใน

ประเทศเขารวมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการดําเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ป ของการดําเนิน

โครงการ AIMS ในวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 


