
Detailed budget request International Student Exchange Program 
(Scholarship for Exchange Student Project 2018). 

Fiscal Year 2018 

Agency: Department of Information Technology 

1. Name of Project: The project supports the foreign exchange student "Scholarship for 
Exchange Student Project 2018". 

A new project 

The first year 

2. Agency responsible: Agency for International Relations. Department of information 
technology 

3. Consistent with the goals of the project / mission KMUTT. 

1. Develop the ability to learn. Develop students with academic excellence, moral, ethical, 
and professional ethics. 

2. Improving the education system Quality assurance system And learning Quality continues 

3. The benefits of creating knowledge. And community development, Thailand 

       

4. The consistency of the project with the mission. 

1. The ability to create self-reliance (Self - Sustainable), both academic and administrative. 

2. To produce graduates who are well skilled and talented information technology. 

3. An example of creating a society of learning in the workplace and education by Thailand 
with English language. 

4. Nomination and creation of intellectual wealth of information that can be used in 
Thailand. 

 

5. Rationale 

Department of information technology The implementation of the mission by one of the 
top five in the mission of the committee is to be an example of creating a society of 



learning in the workplace. And study the English language, coupled with Thailand. Consistent 
with the vision And goals of the university The pace towards the top universities in the 
world by creating the Internationalization. Including cooperation with the network partners. 
To develop instructional New Approach to Learning and building excellence. The research, S 
& T core Cap. & Cluster to quality is recognized internationally. Through the Faculty of 
International Relations. The push to build a network. And the exchange of learning One 
approach is to create a network to promote both learning and teaching. And learning 
experiences in the field of information technology. To build knowledge and technological 
development. The Knowledge for Development Research stricter Kheng up. 

In 2560 the Faculty of Information Technology Has established a program to support 
international student exchange. Under the project name "Scholarship for Exchange Student 
Project 2017" in the Outbound is funded by some of the students. Students may apply for a 
grant from the Fund for the agency. This project is expected to encourage students of 
information technology. Have the opportunity to study abroad more. To gain experience 
And knowledge abroad Learn English in everyday life. Learn to work How to live with 
foreigners And the network in collaboration with the Faculty of Information Technology. And 
promoting an atmosphere of international faculty. and University 

 

6. purpose 

1. To encourage students to develop skills, knowledge and abilities. And experience abroad 
A graduate of quality A visionary Develop knowledge for themselves, their community, and 
Thailand. 

2. To provide students with the ability to excel in technology. And Computer Science It 
promotes learning to do research. The Savvy And specializes in professional 

3. To encourage the students have the ability to self-reliance. As well as in association with 
others. And disseminating culture Traditions of 

4. To promote and create an atmosphere where teaching is more universal. 

5. In order to strengthen the good relationship. And partnerships with universities and 
institutions abroad, and promote a good image. The University And Information Technology 

 

7. Type of Funding 



7.1 Outbound categories 

Financial support for students in the Faculty of Information Technology. The journey to join 
student exchange programs at foreign universities. By focusing on activities in education, 
research and the exchange / internship program of 15 scholarships each year. Total funding 
costs 10,000 baht. 

 

Detailed classification funding Outbound. 

 1. Support for flights 

 2. Supported Accommodation Based on the first third of the actual cost of accommodation. 

 

Features and conditions of the scholarship. 

1. Must have a student status Technology full-time faculty who have been nominated by 
the Board to obtain funding. 

2. Students must have already been accepted by the host university. 

3. Students are honest And good conduct 

4. Students with a GPA of at least 3.00 or making the established universities. 

5. Assoc. Prof. Dr. Jonathan Chan Ho Yin, Prof. Dr. W. Dean of the Faculty of Divinity Vanicha 
be considered for funding. 

6. The cost of the Faculty. Funded 25 grants to fund it. Considering the number of 
candidates before - after. 

7. Agreement on scholarship. Depending on the situation, And discussions on the terms of 
an international network of contracted MOU. 

8. Students must submit a report on the event. Or project work Or research with a professor 
in the Faculty. The benefits to the faculty. Due within two weeks after the end of the 
project. 

9. Students performed strongly over the period of capital expenditure in the quarter for the 
regulatory office. The private student funding And spending in the next quarter. 

 



7.2 Inbound Category 

Financial support for students from partner universities (the Bank Plc. Has a cooperation 
agreement with a university degree) who participated in the School of Information 
Technology. By focusing on activities in education, research and the exchange / internship 
program of 10 scholarships each year. Total funding costs 10,000 baht for each. 

 

Detailed classification funding Inbound / Internship. 

 1. Support for flights 

 2. Supported Accommodation Based on the first third of the actual cost of accommodation. 

 

Features and conditions of the scholarship. 

1. There must be a full-time student status from the partner universities. Who has been 
nominated by the institution. 

2. Students must have been accepted by the agency's internal Bank Plc., Then. 

3. In the case of student activities at the Faculty of Information Technology. For a period of 
more than two months to submit a report on the activities of the Board within three days 
before returning home. 

4. Funding Board grant 10 scholarships to the capital. Considering the number of candidates 
before - after. 

5. If the implementation of grant over the period of disbursement in each quarter regulatory 
office. The private student funding And spending in the next quarter. 

 

8. To consider funding. 

1. The Supervisory Association submitted a list of students who will be asked to grant. 
Department heads 

2. Head of the students named to the Dean of the Faculty of Information Technology. For 
approval 

3. Supervision Agency Relationship Operations disbursed as grants approved. 



 

Note : 

1. In the case of students funded by other agencies. Apart from the parties, and the 
University reserves the right to approve funding for such students. 

2. To consider the funding criteria defined. The discretion of the Dean Department of 
information technology However, such a decision is final. 

3. The weighted average grant to the Board deems appropriate or as a condition of an 
international assignment or agreement with the Bank of Thailand. 

4. The supporting statements for each fiscal year with a total of 25 grants were given to 10 
000 baht for students Exchange / internship program period is greater than or equal to two 
months. 

5. Students who receive funding from foreign universities or students at a private reserve. In 
exchange for each project 

6. Details of the report include 

 Project duration 
 detailed cost From start to finish project 
 profile projects that have been prepared while studying at a foreign university. From 

start to finish project 
 The results obtained from the study. The exchange will bring benefits to both society 

and their faculty bring to the international relations faculty. 

Note for students Inbound / Internship Based on the review by the Commission. This could 
be added as part of the project. Or and research that benefit the faculty involved. 

7. The timing of each quarterly disbursement of the project. 

1. 1st quarter October - December to be informed by the 15th September. 

2. 2nd quarter January - March to inform the 15th of December. 

3. 3rd Quarter April - June. Must be on or before March 15. 

4. fourth quarter July - September 20 to inform the 15th of June. 

 



9. Time and operations. 

The project began October 1, 2017 

The project ended September 30, 2018 

 

 

10. Plan 

 

Activities 2017 2018 
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

Outbound student 
“Scholarship for Exchange 
Student Project 2017” 

            

- Exchange student 
program 

            

- Internship program             
Inbound student 
“Scholarship for Exchange 
Student Project 2017” 

            

- Internship program             
 

11. Budget execution Fiscal Year 2018 

Spending plans for exchange students Throughout fiscal year 2560 budget of 250,000 baht, 
divided into 25 grants of up to 10,000 baht by classification of expenditure as follows. 

 
 

No Activities Baht 
1 Funding airfares and accommodation both in the Inbound / 

Outbound and Internship. 
250,000 

Total expenditures throughout the fiscal year 250,000 
 

Note: Financial support for the idea of staying in a ratio of one third of the actual cost 
of accommodation. 



12. The results are expected to receive. 

1. Join a student exchange program. Or internships both at home and abroad is increasing. 

2. The number of foreign students come to study more. 

3. Cooperation Or agreement between the university (faculty level) increases. 

 

13.  Evaluation: Operation indicators or targets. 

1. The number of students participating in an exchange program (Exchange Program) as 
Inbound / Outbound and Internship. 

2. Number of cooperation with the institute. Leading University 

 

13.1 Output: Output 

1. The number of students in the Faculty of Information Technology To work / study abroad 
increased. 

2. The number of foreign students The activist / researcher at the Faculty of Information 
Technology increases. 

3. Increase cooperation between the partners both at home and abroad. To develop 
teaching and research together. 

4. Strengthening professional capacity Information Technology Students On par with other 
civilized countries 

5. Learn to share cultural traditions and academic research. 

6. build confidence and a positive image of the technology internationally. 

 

 

13.2 Results: Outcome 

1. English language skills of students of information technology increased. 



2. Create a positive image of propaganda and information technology. And Technology From 
the public through various media reports based on the information and activities that 
students have a faculty exchange program after the end of each project. 

3. The number of exchange students And abroad Increasing Under the student exchange To 
strive for universality 

4. Empowering Students And knowledge The ability to develop themselves and society after 
the students have the knowledge to engage in livelihood. 

 

 

 

 

(Signature Project Leader) ............................................. ..............................  

                                       DD.................... MM............................... YY...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดค าของบประมาณสนับสนุน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ (Scholarship for Exchange Student Project 2018)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ “Scholarship for 
Exchange Student Project 2018” 

เป็นโครงการใหม่ 

โครงการ 1 ปี 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

3. ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย / ภารกิจ มจธ.  

 1.       พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 2.       พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ และระบบการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.       ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาประชาคมไทย 
       

4. ความสอดคล้องของโครงการกับพันธกิจคณะ  

1.       สร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (Self – Sustainable) ทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
 2.       ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.       เป็นตัวอย่างของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่ท างานและการศึกษาโดยใช้ภาษาไทย
ควบคู่กับภาษาอังกฤษ 
 4.       สรรหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่สามารถใช้สร้างความมั่งค่ังทางสารสนเทศในสังคมไทย 

 

5. หลักการและเหตุผล 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 5 ด้าน โดย 1 ในพันธกิจของคณะ คือ 
การเป็นตัวอย่างของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่ท างาน และการศึกษาโดยใช้ภาษาไทยควบคู่กับ
ภาษาอังกฤษ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในการก้าวมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า
ในระดับโลก โดยการสร้าง  ความเป็น Internationalization รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย



พันธมิตร เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน New Approach to Learning  และการสร้างความเป็นเลิศ  
ทางด้านงานวิจัย S&T core Cap. & cluster เพ่ือให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผ่านทาง
โครงการวิเทศสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการผลักดันการสร้างเครือข่าย และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทั้งด้านการเรียนการสอน และ
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยให้เข้มเข็งขึ้น 

 ในปี 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ  “Scholarship for Exchange Student Project 2018” เฉพาะใน
ส่วนของ Outbound โดยจะให้ทุนสนับสนุนบางส่วนแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาอาจขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
จากภาคต้นสังกัด สกต. คาดว่าโครงการนี้จะส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสได้
เดินทางไปศึกษาต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และความรู้ในต่างแดน  ได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การท างาน การอยู่ร่วมกับต่างชาติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทางอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการสร้างบรรยากาศความเป็นสากลในคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

 

6. วัตถุประสงค์ 
1.       เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และ
เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งต่อตนเองและประชาคมไทย 
2.       เพ่ือสร้างนักศึกษาให้เป็นคนเก่งมีความสามารถในด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การท าวิจัย ให้มีความช านาญ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3.       เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
การมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน และเผยแผ่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประเทศไทย 
4.       เพ่ือส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นสากลมากข้ึน 
5.       เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

7. ประเภทของทุนสนับสนุน 

7.1 ประเภท Outbound   

ทุนสนับสนุนส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเน้นกิจกรรมด้านการศึกษา การท าวิจัย และ 



exchange/internship program  จ านวน 15 ทุน  ในแต่ละปีงบประมาณ  จ านวนเงินทุนสนับสนุนทุนละ 
10,000 บาท  

 
จ าแนกรายละเอียดเงินทุนสนับสนุน Outbound 
 1. สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน  
 2. สนับสนุนค่าที่พัก  โดยพิจารณาจาก 1 ใน 3 ของราคาค่าที่พักจริง 

 
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน 

1. ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เต็มเวลา ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะฯ
เพ่ือขอรับทุน 

2. นักศึกษาต้องได้รับการตอบรับจาก host university แล้ว 
3. นักศึกษามีความซื่อสัตย์ และความประพฤติดี  
4. นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเคยท าประโยชน์ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
5. รศ.ดร.โจนาธาน โฮยิน ชาน  , ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา ผ่าน คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

ผู้พิจารณาในการให้ทุนสนับสนุน 
6. การให้ทุน เนื่องด้วยทางคณะฯ สนับสนุนทุนจ านวน 25 ทุน การพิจารณาทุนนั้น พิจารณาจากล าดับ

ของการสมัครก่อน-หลัง 
7. ข้อตกลงในการรับทุน ขึ้นกับสถานการณ์ และการพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ต่างประเทศท่ีท าสัญญา MOU 
8. นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือท าโครงงาน หรืองานวิจัยร่วมกับอาจารย์ใน

คณะฯ ทีส่ามารถก่อเกิดประโยชน์แก่คณะฯ ก าหนดส่งภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
9. กรณีนักศึกษาด าเนินการขอทุนเกินก าหนดระยะเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส

ตามกฎระเบียบส านักงานฯ ทั้งนี้ให้นักศึกษาส ารองเงินส่วนตัว และเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส
ถัดไป 
 

7.2 ประเภท Inbound   

ทุนสนับสนุนส าหรับนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร (ที่ มจธ. มีข้อตกลงความร่วมมือระดับ
มหาวิทยาลัยด้วย) ทีม่าร่วมกิจกรรมในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเน้นกิจกรรมด้านการศึกษา การท าวิจัย 
และ exchange/internship program จ านวน 10 ทุน  ในแต่ละปีงบประมาณ  จ านวนเงินทุนสนับสนุนทุน
ละ 10,000 บาท  

 
จ าแนกรายละเอียดเงินทุนสนับสนุน Inbound/ Internship 
 1. สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน  
 2. สนับสนุนค่าที่พัก  โดยพิจารณาจาก 1 ใน 3 ของราคาค่าที่พักจริง 



 
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน 

1. ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเต็มเวลาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด  

2. นักศึกษาต้องได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายในของ มจธ. แล้ว 
3. กรณีของนักศึกษาที่ท ากิจกรรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 2 

เดือน ต้องส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมแก่คณะฯ ภายใน 3 วันก่อนเดินทางกลับประเทศ  
4. การให้ทุน คณะฯ สนับสนุนทุนจ านวน 10 ทุน การพิจารณาทุนนั้น พิจารณาจากล าดับของการสมัคร

ก่อน-หลัง 
5. กรณกีารด าเนินการขอทุนเกินก าหนดระยะเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสตาม

กฎระเบียบส านักงานฯ ทั้งนี้ให้นักศึกษาส ารองเงินส่วนตัว และเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสถัดไป 

 

8. วิธีการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน 
1. ส่วนงานนิเทศสัมพันธ์ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะขอทุนสนับสนุนมายัง หัวหน้าหน่วยงาน  
2. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาแก่ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 
3. หน่วยงานนิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนตามที่ได้รับอนุมัติ 

 

การพิจารณาการจัดสรรทุนแบ่งประเภทเป็น 

 ทุน Inbound / Internship จ านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท 
 ทุน Outbound จ านวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 

 

โดยการพิจารณาการให้ทุนจ าแนกตามเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ 

ช่วงที่ 1  พิจารณาการให้ทุนตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง มิถุนายน ส าหรับทุกปีงบประมาณ 

 ทุน Inbound จ านวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 ทุน Outbound จ านวน 8 ทนุ ทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท 

ช่วงที่ 2 พิจารณาการให้ทุนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ส าหรับทุกปีงบประมาณ 

 ทุน Inbound จ านวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 ทุน Outbound จ านวน 7 ทนุ ทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 

 



หมายเหตุ 

1. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากทางมหาวิทยาลัยคู่สัญญา แล้ว 
คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาดังกล่าว 

2. การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อยู่ในดุลพินิจของคณบดี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวถือว่าเป็นที่สุด 

3. ทุนสนับสนุนสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่คณะฯ เห็นสมควร หรือเป็นเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ก าหนดหรือท าข้อตกลงกับทาง มจธ. 

4. ทั้งนี้งบสนับสนุนแต่ละปีงบประมาณมีจ านวน  25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ก าหนดให้ส าหรับ
นักศึกษา Exchange / internship program ระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน เท่านั้น 

5. เป็นนักศึกษาท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือ นักศึกษาที่ส ารองเงินส่วนตัว 
ส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละโครงการ 

6. การให้ทุน Inbound/Internship ต่อครั้งอาจให้มากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่ก าหนด ขึ้นกับดุลพินิจ 
และเหตุจ าเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการในแต่ละครั้ง 

7. รายละเอียดของรายงาน ประกอบด้วย 
 ชื่อโครงการ ระยะเวลา  
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ  
 รายละเอียดกิจกรรม โครงการ ที่ได้จัดท าในขณะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ตั้งแต่

เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ  
 สรุปผลที่ได้รับจากการศึกษา การแลกเปลี่ยนอันก่อเกิดประโยชน์ต่อท้ังตนเอง คณะฯ และ

สังคม น ามาซึ่งการประชาสัมพันธ์คณะฯสู่ความเป็นสากล 

หมายเหตุ เอกสารตัวอย่างรายงาน ตามไฟล์แนบ ใน folder  report นักศึกษา exchange 2016 

8. การก าหนดช่วงเวลาแต่ละไตรมาสในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังนี้ 
1. ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 กันยายน 
2. ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ต้องแจ้งภายในวันที่  15 ธันวาคม 
3. ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 มีนาคม   
4. ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม -  20 กันยายน  ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 

 
9. ระยะเวลา และการด าเนินงาน 

เริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2560 

สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2561 

 

 

 



10. แผนการด าเนนิงาน 

 

Activities 2560 2561 
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

โครงการสนับสนุน Outbound 
student “Scholarship for 
Exchange Student Project 
2018” 

            

- Exchange student 
program 

            

- Internship program             
โครงการสนับสนุน Inbound 
student “Scholarship for 
Exchange Student Project 
2018” 

            

- Internship program             
 

 

11. งบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แผนการใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวนงบประมาณสนับสนุน 250,000 
บาท แบ่งเป็น 25 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยจ าแนกการใช้จ่ายดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม จ านวน (บาท) 
1 เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน  และค่าท่ีพัก ทั้งในส่วนของ Inbound / 

Outbound และ Internship 
250,000 

ยอดรวมรายจ่ายตลอดปีงบประมาณ 250,000 
 

หมายเหตุ :  เงินสนับสนุนค่าที่พักคิดในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของราคาค่าที่พักจริง 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือฝึกงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
2. มีจ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีความร่วมมือ หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย (ระดับคณะ) เพิ่มมากขึ้น 



 
13. การประเมินผลการด าเนินงาน : ตัวช้ีวัดหรือเป้าหมาย 

1.       จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program)  ทั้ง Inbound / 
Outbound และ Internship 

2.   จ านวนความร่วมมือกับสถาบันฯ มหาวิทยาลัยชั้นน า 

 

13.1 ผลผลิต : Output  

1. จ านวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปท ากิจกรรม/วิจัยที่ต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น 
2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ที่มาท ากิจกรรม/วิจัย ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมจ านวนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและ

วิจัยร่วมกัน  
4. ศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ทัดเทียมกับนานาอารยะ

ประเทศ 
5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ด้านวิชาการ และการวิจัย 
6. สร้างความเชื่อม่ันและภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

 

 

13.2   ผลลัพธ์ : Outcome 

1. ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมขึ้น 
2. การเผยแผ่และสร้างภาพลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ   โดยอ้างอิงจากข้อมูลรายงาน และกิจกรรม ที่
นักศึกษาได้ท าส่งคณะฯภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนแต่ละโครงการ   

3. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งใน และต่างประเทศ ที่เพ่ิมมากข้ึน ภายใต้โครงการการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

4. การเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา และการน าความรู้ ความสามารถท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง  และสังคม  
ภายหลังจากนักศึกษาไดน้ าความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพในชีวิต  

 

 

 

(ลงชื่อหัวหน้าโครงการ) ........................................................................... 

วันที่ .................... เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 



 


