




 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำป ๒๕๖4 
เพ่ือรับทุนสนับสนุนการไปฝกงานในยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี)  

********************* 

 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ภารกิจดานอุดมศึกษา) เปดรับ
สมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเขารวมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำป ๒๕๖4 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานอยางสมดุลระหวางฝายเอเชียและยุโรป และสงเสริมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมและการทำงานขามวัฒนธรรมของนักศึกษา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติเบื้องตนของนักศึกษาไทยที่จะสมัครเขารวมโครงการ 
๑) มีสถานภาพเปนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๓ ข้ึนไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปที่ ๒ 
๒) มีสัญชาติไทย 
๓) มีเกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา ๒.๕ ในระดับปริญญาตรี และ ๓.๐ ในระดับปริญญาโท (นับถึงวันสมัคร) 
๔) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษระดับดี (รายละเอียดในแบบฟอรมใบสมัคร) 
๕) มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสภาพแวดลอมตาง

วัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ 
๖) สามารถเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามขอกำหนดของโครงการ 
๗) คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดกำหนด 

๒. ระยะเวลาในการฝกงาน 
 ๒ - ๖ เดือน (เดินทางภายในกันยายน 2564) 

๓. จำนวนทุนที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุน 
ทุนสนับสนุนคาใชจายในการเขารวมโครงการเหมาจาย คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน 5 ทุน  
(โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการโอนงบสนับสนุนผาน
สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด) 

๔. คาใชจายอ่ืน ๆ 
 นักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือสถาบันตนสังกัดรับผิดชอบคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน คาจัดทำหนังสือ
 เดินทาง คาธรรมเนียมการขอวีซา คาประกันชีวิตและประกันสุขภาพ คาเดินทางภายในประเทศและตางประเทศ 
 เปนตน  

๕. คำแนะนำและขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการและระยะเวลา 
๑) นักศึกษาปรึกษากับอาจารยหรือเจาหนาที่ผู รับผิดชอบโครงการของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดในการ 

ไปฝกงานที ่ตางประเทศ และศึกษาขอมูลเพิ ่มเติมไดที่ webpage โครงการของเบลเยียมและเยอรมนี  
โดยนักศึกษาควรมีการเตรียมตัวลวงหนาทั้งเรื่องการสมัครงาน การหาที่อยูระหวางการฝกงาน และเรื่อง 
อ่ืน ๆ อยางนอย 2-3 เดือนกอนกำหนดการเดินทางไปฝกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี 

 เบลเยียม:  https://goo.gl/wbStmL 
 เยอรมนี:  https://www.asemwpp.org/program/germany   
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๒) นักศึกษาสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการที่สนใจ สถานประกอบการที่สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดมี
ความรวมมืออยูเดิม หรือสถานประกอบการที่นักศึกษาติดตอเอง 

๓) เมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลว ใหจัดทำเอกสารการสมัครเขารวมโครงการ ไดแก 
Student Application Form และ Internship Agreement (ด ูรายละเอียดในขอ ๑๐) พรอมทั ้งแนบ
หนังสือตอบรับการฝกงานจากสถานประกอบการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสงใหสถาบันอุดมศึกษาตน
สังกัดพิจารณาตามกำหนดเวลาที่สถาบันแตละแหงกำหนดไว 

๔) สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดพิจารณานักศึกษาในสังกัดที่สงใบสมัครพรอมเอกสารการสมัครที่ครบถวนสมบูรณ 
พรอมจัดทำหนังสือเสนอชื่อนักศึกษาจำนวน 1 คน พรอมเอกสารการสมัครทั้งหมดจำนวน ๒ ชุด (ตนฉบับ 
๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด) สงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 (โดยถือตราประทับรับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนสำคัญ และไมรับเอกสารทางไปรษณยีอิเล็กทรอนกิสหรือทางโทรสาร) 

๖. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ผูสมัครเขารวมโครงการ ดังนี้ 

๑) มีหนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด พรอมใบสมัครและเอกสารการสมัครที่ครบถวนถูกตอง 
ไดแก 
• ใบสมัครตามแบบฟอรม Student Application Form 
• ประวัติผูสมัคร (CV) 
• ใบแสดงผลการเรียนนับถึงวันสมัคร (Academic Record) 
• หนังสือตอบรับการฝกงานจากสถานประกอบการ 
• ขอตกลงการฝกงานตามแบบฟอรม Internship Agreement ที่ลงนามโดยผูเก่ียวของเรียบรอยแลว 

๒) พิจารณาใหนักศึกษาระดับปริญญาโทกอนปริญญาตรี 
3) พิจารณาการฝกงานที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรกอนการฝกงานโดยสมัครใจ 
4) การตัดสนิโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมถือเปนที่สิ้นสุด 

๗. การประกาศผลและจัดสรรเงินสนับสนุน 
๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงผลการคัดเลือกไปยังสถาบัน 

อุดมศึกษาตนสังกัดของผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๒4 กุมภาพันธ 2564)  
๒) สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดยืนยันการรับทุนของผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือก โดยการสงหลักฐานดังตอไปนี้ 

ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กอนการเดินทางของผูไดรับ
ทุนอยางนอย 30 วัน 
• เอกสารการสำรองบัตรโดยสารเคร่ืองบินไปยังประเทศที่จะฝกงาน   
• วีซาเขาประเทศที่จะฝกงาน  

๓) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรมดำเนินการเบิกจายเงินสนับสนุนผาน
สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดใหผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกหลังจากไดรับการยืนยันตามขอ 2) แลว (ภายใน
กันยายน 2564)  

๔) สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดสงหลักฐานการรับเงินใหสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 
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๘. ขอปฏิบัติระหวางการฝกงาน 
๑) สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดประสานกับสถานประกอบการในการดูแลและประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา 
๒) เมื่อใกลเวลาเสร็จสิ้นการฝกงาน นักศึกษาใหสถานประกอบการประเมินผลการฝกงานตามแบบฟอรม Work 

Placement Evaluation (ดูรายละเอียดในขอ ๑๐) และนำสงสำเนาใหสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมดวย (สงเปนไฟล .PDF ได) 

๙. ขอปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการฝกงาน 
๑) เมื่อกลับจากการเขารวมโครงการ นักศึกษาตองจัดทำรายงานผลการเขารวมโครงการ (เปนภาษาอังกฤษ 

ความยาวไมเกิน ๒ หนากระดาษ A4) เก่ียวกับประสบการณดานวิชาชีพและความเขาใจในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมที่ไดรับจากการฝกงานเพื่อเผยแพรใหผู เขารวมโครงการรุนตอไป ตามแบบฟอรม Student 
Report (ดูรายละเอียดในขอ ๑๐) โดยสงใหสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดภายในเวลา ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นการ
ฝกงานตามโครงการ 

๒) สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดสงรายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษาตามขอ ๑) และขอเสนอแนะ 
เพิ่มเติม (ถามี) ใหสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในเวลา ๖๐ 
วันหลังจากเสร็จสิ้นการฝกงานตามโครงการ 

หมายเหตุ  
 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกตองเขารวมโครงการจนจบกระบวนการ และจัดทำรายงานผลการเขารวมโครงการ 

ใหเรียบรอย มิเช นนั ้นอาจตองคืนเงินสนับสนุนที ่ไดร ับจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หากไมมีเหตุผลอันสมควรในการละเลยการปฏิบัติดังกลาว 

๑๐. เอกสารที่ใชในโครงการ (ดาวนโหลดเอกสารไดที่ https://bit.ly/34WN31n หรือ QR Code ดานลาง) 

ระหวางการสมัคร 
๑) Student Application Form เปนแบบฟอรมใบสมัครเขารวมโครงการฯ สำหรับนักศึกษากรอกและใหผูมี

อำนาจของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดลงลายมือชื่อรับรองและประทับตรา  
๒) Internship Agreement เปนเอกสารขอตกลงการฝกงานระหวาง ๓ ฝาย ไดแก นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

ตนสังกัด และสถานประกอบการ 
หลังเสร็จสิ้นเขารวมโครงการ 
๓) Work Placement Evaluation เปนแบบฟอรมการประเมินการฝกงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาใหผูดแูล

จากสถานประกอบการประเมินกอนเดินทางกลับ และนักศึกษานำสงตนฉบับใหสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด
และสำเนาใหสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมดวย 

4) Student Report เปนแบบฟอรมสำหรับนักศึกษาจัดทำรายงานผลที่ไดจากการไปฝกงาน รวมถึงประสบการณ
การใชชีวิตในตางแดน 

๑๑. ผูประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 นางสาวพิชามญชุ ศรีดุรงคธรรมพ  
 สำนักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๙๓     
 Email: asem.wpp.thailand@gmail.com  
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QR Code 
ดาวนโหลดเอกสาร 
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