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-บุคคล ต่อ บุคคล 
 
 

-Website 
-Facebook 
-จุลสาร 
-หนังสือพมิพ์ 
-โปสเตอร์/แผ่นพบั 
-สถานีวทิยุ 

 
 
-การน าท่องเทีย่ว 
  ศึกษาศิลปะและ 
  วฒันธรรม 
- การแสดงศิลปะ 
   และวฒันธรรม 
 
 

ส่ือ บุคคล กจิกรรม 
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ส่ือ WEBSITE 
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ส่ือ Facebook 
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จุลสารคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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สถานีวทิยุ 

นายธีรภัทธ์  อุมาสะ นักศึกษาสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลร่วม
จัดรายการวทิยุ ณ University of Bengkulu 
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People to People  

ดร.กรีต ิอนิทวเิศษ น าเสนอ
เผยแพร่ และแลกเปลีย่น

ข้อมูลศิลปะและวฒันธรรม
ของประเทศไทย ณ ประเทศ

บรูไน  
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People to People  

รศ.มนัส  อนุสิริ คณบดคีณะ
วศิวฯ และ ดร.กรีต ิอนิทวิ
เศษ พูดคุยแลกเปลีย่น ถึง

วฒันธรรม ความเป็นอยู่ของ
ผู้คนเมอืงสงขลากบั Mr. 

Khairul Amri จาก 
University of Bengkulu 
ประเทศอนิโดนีเซีย  
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กจิกรรม 

ดร.นันทชัย ชูศิลป์ น านักศึกษา
แลกเปลีย่นจากประเทศอนิโดนีเซีย

แสดงการร่ายร าพืน้บ้าน  
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กจิกรรม 

นายธีรภัทธ์  อุมาสะ 
นักศึกษาสาขา

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
ร่วมงานแต่งงาน

ประชาชน ในประเทศ
อนิโดนีเซีย 
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โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

การแลกเปลีย่นภาษา  

การต้อนรับแขกผู้มาเยอืนจากมหาวทิยาลยัใน AEC 

โครงการส่งเสริมผู้เช่ียวชาญสอนวชิาชีพเป็นภาษาองักฤษ 
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               คณะวศิวกรรมศาสตร์มนีโยบายส่งเสริมในโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ในมหาวทิยาลยัคู่สัญญา เพือ่ให้บุคคลเล่านีไ้ด้เผยแพร่ 
แลกเปลีย่น เกบ็เกีย่วความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ  เรียนรู้ในศิลปะและวฒันธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซียน  โดยเลง็ถึงความส าคญัในการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  
-โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษากบัมหาวทิยาลยัคู่สญัญา University of Bengkulu 
-โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัมหาวทิยาลยัคู่สญัญา University Sains of malaysia 
-โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษากบัมหาวทิยาลยัคู่สญัญา Chongqing University of 
Posts and communication ประเทศจีน 
เป็นตน้ 
  
 
 

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
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โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษากบั
มหาวทิยาลยัคู่สัญญา University 
of Bengkulu  

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
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โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

ร่วมแลกเปลีย่นศิลปะ 
และวฒันธรรม 

ด าเนินการ 

ส่งเสริม 

-สนับสนุนให้นักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลีย่น 
-ประชาสัมพนัธ์การรับ
สมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่นดังกล่าว 

-รับสมคัรเข้าร่วม
โครงการแลกเปลีย่นฯ 
-คดัเลอืกเข้าร่วม
โครงการแลกเปลีย่นฯ 
-เข้าร่วมโครงการ 

-เรียนรู้แลกเปลีย่น
ศิลปะและวฒันธรรมใน
แต่ละประเทศทีไ่ปใน
โครงการแลกเปลีย่น 
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               โครงการส่งเสริมผู้เช่ียวชาญสอนวชิาชีพเป็นภาษาองักฤษ 
โดยได้รับความร่วมมอืทีด่งีาม จาก มหาวทิยาลยัคู่สัญญา 
University of Bengkulu ประเทศอนิโดนีเซีย  โดยม ีDr.Eng. 
Hendra สอนในรายวชิาวสัดุวศิวกรรม และ Mr. Khairul Amri 
Rosa สอนในรายวชิาวงจรไฟฟ้า และรายวชิาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  
ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

โครงการส่งเสริมผู้เช่ียวชาญสอนวชิาชีพเป็นภาษาองักฤษ 
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  ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มคีวามหลากหลายเป็นอย่างมาก ซ่ึงแต่ละภาษาล้วน
มคีวามแตกต่างกนั ทั้งภาษาพูด ตัวหนังสือ  เห็นมเีพยีงภาษาไทยและภาษาลาวเท่าน้ันทีม่ี
ความคล้ายคลงึกนัอยู่ หากมกีารแลกเปลีย่น เรียนรู้ ภาษาในแต่ละประเทศของกลุ่มอาเซียนเร็ว
เท่าไร ย่อมสร้างความได้เปรียบในหลายด้าน ทั้งการศึกษา การท างาน ธุรกจิ  เป็นต้น 
 

การแลกเปลีย่นภาษา  
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-Kua lalumpur University visited Faculty of Engineering RMUTSV 24-4-2014   
 
 
 

การต้อนรับแขกผู้มาเยอืนจากมหาวทิยาลยัใน AEC 
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-ต้อนรับ อาจารย์จาก University of Bengkulu 
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-อาจารย์ Mr.M.Khairul Amri Rosa  จาก University of Bengkulu บรรยายพเิศษ “Electric 
Power Supply for Rural and Remote Areas” 
 
 
 
 
 
 
 

การต้อนรับแขกผู้มาเยอืนจากมหาวทิยาลยัใน AEC 



การด าเนินงานในอนาคตสู่ AEC 4 

การด าเนินงานในอนาคตสู่ AEC 

น าไปปฏิบติั 

ส่งเสริมภาษาท่ี 3 
และ 4 ภาษาใน 

อาเซียน 

บอร์ดเรียนรู้ 
ภาษาอาเซียน 

จุลสาร
ภาษาองักฤษ 

โครงการส่งเสริม
ผู้เช่ียวชาญสอน
วชิาชีพเป็น
ภาษาองักฤษ 

 



ASEAN 2015 

ขอบคุณค่ะ 


