
1 
 

                                                                 

 

โครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
จัดโดย ส านักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน   

(ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการแทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 

1. หลักการและเหตุผล  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ด ำเนินงำนโครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุน (ODOS) ส ำหรับ
ผู้รับทุนที่ศึกษำต่อในประเทศ ร่วมกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กยำกจนที่เรียนดี และมีควำมประพฤติดีจำกทุกอ ำเภอ
และกิ่งอ ำเภอทั่วประเทศ เพ่ือให้เยำวชนไทยสำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยกำรมีโอกำสศึกษำต่อ
ระดับอุดมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศในสำขำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น อันจะ
ช่วยให้ผู้รับทุนได้พัฒนำตนเอง น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำชีพ ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ ซึ่งถือเป็นกำรลงทุนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในระยะยำวและยั่งยืน  

 ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ในสิ้นปี พ.ศ. 2558 น ำมำซึ่งกำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ และกำรเคลื่อนย้ำยก ำลังคนในภูมิภำคอย่ำงเสรีมำกขึ้น 
ตลำดแรงงำนจะมีโอกำสในกำรเลือกจ้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญมำกขึ้น กำรแข่งขัน
เพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำนจึงสูงขึ้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำเยำวชนให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศและประชำคมโลก           
อีกทั้งมีทัศนคติที่พร้อมส ำหรับกำรเข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมอำเซียน  กำรให้เยำวชนได้มีโอกำสเรียนรู้ 
และรับประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับประชำคมอำเซียนอย่ำงหลำกหลำยมิติจึ งเป็นกลไกที่ส ำคัญยิ่งของกำรเตรียม
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community: AC)  

จำกเหตุผลข้ำงต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับส ำนักงำนเลขำนุกำรเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอำเซียน (ASEAN University Network Secretariat: AUN Sec) จึงจัดโครงกำรค่ำยเยำวชนเปิดโลก
ทัศน์และเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนส ำหรับเยำวชนผู้รับทุนโครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุน (ODOS) ที่ศึกษำ
ต่อในประเทศขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเสริมสร้ำงเยำวชนไทยให้เป็นบัณฑิตที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนวิชำชีพใน
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) อีกทั้งสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยแก่เยำวชนเพ่ือสำมำรถครองตน          
ในบริบทของประชำคมโลก และน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำปรับใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สังคมไทยที่เข้มแข็ง
มีคุณภำพ และคุณธรรมควบคู่กัน    
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้เยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต 

และมรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียน รวมทั้งปัจจัย โอกำส และผลกระทบของกำรเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

2.2 เพ่ือให้เยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของตน  
เพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน ผ่ำนกระบวนกำรและกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ที่เยำวชนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเองเป็นศูนย์กลำง (Active Learning Technique) โดยมีคณะผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำรเป็นผู้ออกแบบ 
(Design) และอ ำนวย (Facilitate) กิจกรรมกำรเรียนรู้นี้ 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เยำวชนผู้รับทุนกำรศึกษำโครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุน (ODOS) จ ำนวนประมำณ 350-400 คน     

ได้เข้ำร่วมโครงกำร  
3.2 เยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ (Knowledge) และสมรรถนะ 

(Competence) ที่จ ำเป็น 6 ด้ำน คือ  

1) ควำมรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และมรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียน  
2) ควำมรู้เกี่ยวกับโอกำสและควำมท้ำทำยจำกกำรเปิดเสรีวิชำชีพในอำเซียนและเวทีสำกล  
3) ควำมรู้เชิงลึกเก่ียวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
4) กำรปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม  
5) กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม  
6) ทักษะควำมเป็นผู้น ำที่สร้ำงสรรค์และมีควำมรับผิดชอบ 

 
4. วิธีด าเนินงาน  

4.1 ออกแบบและก ำหนดกระบวนกำรและกลุ่มกิจกรรม 
4.2 จัดท ำกิจกรรมที่ประกอบด้วย 4 โครงสร้ำงกิจกรรม (Learning & Exposure Structure) คือ  

1) กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” กำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียนในมิติต่ำงๆ  

2) กลุ่มกิจกรรม “รู้เขา–รู้เรา Outside-in Inside-out” กำรเรียนรู้วิถีไทย วิถีอำเซียนจำก
กำรศึกษำในพ้ืนที่จริง (Field Exposure) 

3) กลุ่มกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และแสดงวิสัยทัศน์เยำวชนที่มี
วิจำรณญำณ 

4)      กลุ่มกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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4.3 กำรด ำเนินกิจกรรมเหล่ำนี้มุ่งเน้นกำรใช้เทคนิควิธีกำรของกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ที่มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเป็นศูนย์กลำง (Active Learning Techniques) โดยคัดสรรและประยุกต์วิธีกำรต่ำงๆมำใช้ ทั้งใน
กิจกรรมกำรศึกษำเรียนรู้รำยบุคคล (Individual Study: IS) ที่เปิดรูปแบบทำงเลือกในกำรเรียนรู้และแสดงผลงำน
ตำมควำมสมัครใจ แต่ต้องเลือกอย่ำงน้อย 1 รูปแบบ และในกิจกรรมกำรศึกษำเรียนรู้กลุ่ม (Group Work: GW)  
ที่มีกำรอภิปรำย น ำเสนอ และสังเครำะห์ผลในกลุ่มย่อย จ ำนวน 10 – 12 คน/กลุ่ม และกลุ่มใหญ่ จ ำนวน
ประมำณ 60 คน/กลุ่ม 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  

5.1 พฤษภำคม – มิถุนำยน 2558 ช่วงเตรียมกำร  
5.2 22 มิถุนำยน 2558 กิจกรรมปฐมนิเทศรวมเยำวชนรวม กลุ่มที่1 และ 2 
5.3 23 มิถุนำยน – 6 กรกฎำคม 2558 กิจกรรมส ำหรับเยำวชน กลุ่มท่ี 1  
5.4 9 ก.ค. – 23 ก.ค. 2558 กิจกรรมส ำหรับเยำวชน กลุ่มท่ี 2 
5.4 24 – 26 ก.ค. 2558 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรวมเยำวชน กลุ่มท่ี 1 และ 2 และมอบประกำศนียบัตร 

 
6. สถานที ่

 6.1  กรุงเทพมหำนคร    

6.2 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

6.3 มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี1  

6.4 มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี   
 

7. หลักสูตร – และหรือเนื้อหาสาระ  

 เน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ท่ีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นศูนย์กลำง (Active Learning Techniques) 
โดยเยำวชนเหล่ำนี้จะมีโอกำสท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับทั้งวิทยำกรชำวไทย และจำกประเทศสมำชิกอำเซียนซึ่งใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำร เพื่อเปิดโอกำสให้เยำวชนเรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียนอย่ำงหลำกหลำยมิติ เช่น    

- อัตลักษณ์ วิถีชีวิตของไทย และเพ่ือนบ้ำนอำเซียน 
- มรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศสมำชิกอำเซียน 
- ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน (ASEAN Community: AC) 

- ควำมรู้เชิงลึกเก่ียวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
                                                 
 รอการยืนยนั  
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- ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนกับโอกำส และควำมท้ำทำยในวิชำชีพ 

- กรอบคุณวุฒิ (Qualification Framework : QF)  กับโอกำสทำงอำชีพของบัณฑิตไทยในอนำคต 

 

8. วิทยากร 
8.1 วิทยำกรชำวไทยจำกภำคส่วนต่ำงๆ ประมำณ 10 - 12 ท่ำน เช่น ภำครำชกำร ภำคกำรศึกษำ 

ภำคธุรกิจเอกชน ภำคสื่อสำรมวลชน และภำคสังคม 
8.2 วิทยำกร และผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศในภูมิภำคอำเซียน ประมำณ 6 ท่ำน 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับ ส ำนักงำนเลขำนุกำรเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน 
(ASEAN University Network Secretariat: AUN Sec) 

 

10. การติดตามและประเมินผล  
10.1 ประเมินผลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
10.2 ประเมินผลจำกกำรศึกษำเรียนรู้รำยบุคคล (Individual Study: IS) 
10.3 ประเมินผลจำกกำรศึกษำเรียนรู้กลุ่ม (Group Work: GW) 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

จำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นศูนย์กลำง (Active 
Learning Technique) เป็นหลักในกระบวนกำรอบรม คำดว่ำเยำวชนที่มำร่วมโครงกำรนี้จะบรรลุสัมฤทธิผลคือ
ควำมรู้ที่จ ำเป็น 6 ด้ำน คือ  

 
11.1 ควำมรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และมรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียน  

11.2 ควำมรู้เกี่ยวกับโอกำสและควำมท้ำทำยจำกกำรเปิดเสรีวิชำชีพในอำเซียนและเวทีสำกล  

11.3 ควำมรู้เชิงลึกเก่ียวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  

11.4 กำรปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม  

11.5 กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม  

11.6 มีทักษะควำมเป็นผู้น ำที่สร้ำงสรรค์และมีควำมรับผิดชอบ 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรค่ำยเยำวชนเปิดโลกทศัน์และเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

นักศึกษำทุน 1 อ ำเภอ 1 ทุนกำรศึกษำ (ODOS) ระหว่ำงวันที ่22 มิถุนำยน – 26 กรกฎำคม 2558 

วนั/ เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 
Day 1 

22 มิ.ย. 58 

  

09.00 – 15.00 พิธีเปิดงานค่ายเยาวชนทุนโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นท่ี 3 
และ รุ่นท่ี 4 

สถานท่ี: โรงแรมมณเฑียร สุรวงค ์กรุงเทพฯ 

นกัศึกษาทุน ODOS จ านวน 
350 - 400 คนพร้อมกนั ณ ห้อง
อบรม 

15.00 แยกกลุ่มเดินทางไปยงัสถานท่ีจดัค่ายอบรม 
กลุ่ม 1. อบรมโครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทศัน์และเตรียม
ความพร้อมสู่ประชมคมอาเซียน 
สถานท่ี : โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขมุวทิ กรุงเทพฯ 
กลุ่ม 2. อบรมโครงการ English Camp  
สถานท่ี : โรงแรมริเวอร์แคว วลิล่า จ.กาญจนบุรี 

 

18.30 รับประทานอาหารเยน็  
 

นกัศึกษาทุน ODOS กลุ่มท่ี1

จ านวนประมาณ 175 - 200คน  

เร่ิมกจิกรรมส ำหรับนักศึกษำทุน ODOS กลุ่มที ่1 

Day 2 

23 มิ.ย. 58 

  

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเชา้  
09.00 – 17.00  กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

 
ด าเนินการโดย AUN Sec 

17.00 – 18.30   รับประทานอาหารเยน็   
18.30 – 20.00 กิจกรรมนนัทนาการกลุ่มยอ่ย   
Day 3 

24 มิ.ย. 58 

 
 

 

08.00 - 09.00  รับประทานอาหารเชา้  

                                                 
 กิจกรรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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วนั/ เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 
09.00 – 12.00 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

หวัขอ้ “ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคราชการ  

 

12.00 – 13.30  รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 – 16.30 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

หวัขอ้ “เจาะลึกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

17.00 – 18.30  รับประทานอาหารเยน็  
18.30 – 21.00 การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Panel Discussion)  

หวัขอ้ “ฉนัอยูท่ี่ไหนในอาเซียน” 

 

Day 4 

25 มิ.ย. 58 

 
 

 

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเชา้  
09.00 – 11.30 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

 หวัขอ้ “อตัลกัษณ์ และวถีิชีวิตแบบอาเซียน” 
โดยวทิยากรจากประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

11.30 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 15.00 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge”  

หวัขอ้ “มรดกอาเซียน มรดกไทย มรดกเทศ” 
โดยวทิยากรชาวไทย และวทิยากรจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 

15.00 – 15.30 รับประทานอาหารวา่ง  
15.30 – 17.30 
 

กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
หวัขอ้ “คิดแบบอาเซียน-คิดแบบไทย-คิดอยา่งไร” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคส่ือสารมวลชน  

 

17.30 – 18.30 รับประทานอาหารเยน็   
18.30 – 20.30  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนบา้นผา่นภาพยนตร์อาเซียน 

 

 

                                                 
 กิจกรรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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วนั/ เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 
Day 5 
26 มิ.ย.58 

 
 

 

8.00 – 9.00 รับประทานอาหารเชา้   
9.00 – 12.00  กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge”  

หวัขอ้ “อาเซียนกบัโอกาส และความทา้ทายในวชิาชีพ” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคธุรกิจเอกชน และวทิยากรจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 16.00  กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

หวัขอ้ “กรอบคุณวฒิุ (Qualification Framework) กบั
โอกาสทางอาชีพของบณัฑิตไทยในอนาคต” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคราชการ และวทิยากรจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเยน็  
18.30 – 20.00 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge”  

หวัขอ้ “ปริญญาบตัรของฉนั: ความภูมิใจใช่เพียง
แผน่กระดาษ” 
โดยวทิยากรจากประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

Day 6 

27 มิ.ย. 58  
วนัเดินทำง Field Exposure/ Study Trip 

 

07.00 – 08.30 รับประทานอาหารเชา้ และ Check Out  
 

ด าเนินการโดย AUN Sec 

08.30 แยกยา้ยเดินทางตามเส้นทาง Field Exposure  
รวม 3 เส้นทาง  

- สายตะวนัออกเฉียงเหนือ (จ. อบุลราชธานี  และ 
จ.มกุดาหาร)   

- สายตะวนัตก (จ. กาญจนบรีุ) 
- สายตะวนัออก (จ. จนัทบรีุ, จ. ระยอง, จ. ตราด) 

แบ่งนกัศึกษา 3 กลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ 60 คน  และเจา้หนา้ท่ี
ประมาณ 5 - 10 คน    

ช่วงบ่าย-เยน็ เขา้ท่ีพกั (รอการยนืยนั) ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยั
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วนั/ เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 
 
 

- มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
- มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ 
- มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบรีุ 

เจา้ภาพ โดยมีจ านวนนกัศึกษา
และเจา้หนา้ท่ีรวมประมาณ      
65 -70 คน/มหาวทิยาลยั  

Day 7 – 11 

28 มิ.ย. – 2
ก.ค. 58  

กจิกรรม “รู้เขำ รู้เรำ Outside – in Inside – out” 
ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลยัเจ้ำภำพ 

 

 หวัขอ้การเรียนรู้จากการศึกษาในพื้นจริง Field Exposure  
1. สายตะวนัออกเฉียงเหนือ (จ. อุบลราชธานี จ.มุกดาหาร)   
หวัขอ้ “สายสัมพนัธ์ไทย – เพื่อนบา้น: พื้นท่ีชายแดน ชุมชน
การคา้ และการท่องเท่ียว” 
ด าเนินการโดย มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
2. สายตะวนัตก (จ. กาญจนบุรี) 
หวัขอ้ “ประโยชน์ ผลกระทบ และความทา้ทายของ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)” 

ด าเนินการโดย มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 
3. สายตะวนัออก (จ. จนัทบุรี, จ. ระยอง, จ. ตราด) 
หวัขอ้ “การคา้ อุตสาหกรรม และความสัมพนัธ์ในระดบั
ประชาชน” 
ด าเนินการโดย มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 

 

 กิจกรรมรู้เขา รู้เรา (Outside – In, Inside – Out) 
ประกอบดว้ย  
1. การบรรยายโดยวทิยากรจากมหาวทิยาลยัเจา้ภาพ และ
วทิยากรรับเชิญ 
2. กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) เช่น กิจกรรมระดม
สมอง การอภิปรายกลุ่ม และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
สังเคราะห์ความรู้จากนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัทอ้งถ่ิน มีการ
ท ารายงาน สรุปและน าเสนองานจากการไปเรียนรู้ใน
เส้นทางศึกษาท่ีทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดัข้ึน   

 

                                                 


 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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วนั/ เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 

3. การเรียนรู้วถีิชุมชน มรดกทางวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

Day 12 
3 ก.ค. 58 

กจิกรรมย้อนมองตนเอง (Look Inward)   
ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลยัเจ้ำภำพ 

 

 กิจกรรมยอ้นมองตนเอง (Look Inward)   
สถานท่ี: (รอการยนืยนั) 
ประกอบดว้ยกิจกรรมกลุ่ม และการระดมสมองเพื่อ
เตรียมการน าเสนอผลการศึกษาจากพื้นท่ีจริง 
เช่น โอกาสและความทา้ทายในการสร้างความร่วมมือกบั
ประเทศเพื่อนบา้นตามแนวพรมแดน, การร่วมพฒันาชุมชน
หรือผลิตภณัฑชุ์มชนภายใตแ้นวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) 

 

Day 13 

4 ก.ค. 58 
เดินทำงกลบั กรุงเทพฯ  

 

 รับประทานอาหารเชา้   
 เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 
ด าเนินการโดย มหาวทิยาลยั
เจา้ภาพ 

 เขา้ท่ีพกั และ รับประทานอาหารเยน็  
สถานท่ี: โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขมุวทิ กรุงเทพฯ 

นกัศึกษาทุน ODOS จ านวน
ประมาณ 175 - 200 คน 

ด าเนินการโดย AUN Sec 
Day 14  

5 ก.ค. 58 

  

9.00 – 18.00 กิจกรรมการเตรียมน าเสนอผลการศึกษาจากพื้นท่ีจริงในแต่
ละเส้นทาง  

ด าเนินการโดย AUN Sec 

Day 15  

6 ก.ค. 58 
  

8.00 – 9.00 รับประทานอาหารเชา้  
 

 

                                                 


 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วนั/ เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 

9.00 – 12.00 กิจกรรมถอดบทเรียน 
การระดมสมอง และน าเสนอของเยาวชนทั้ง 3 กลุ่มเพื่อ
ร่วมกนัแลกเปล่ียนบทเรียน  

ด าเนินการโดย AUN Sec 

12.00 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวนั   

13.30 – 16.00 กิจกรรมสังเคราะห์บทเรียน และแสดงวสิัยทศัน์เยาวชน  ด าเนินการโดย AUN Sec 
18.00 – 20.00 รับประทานอาหารเยน็  
Day 16 

7 ก.ค. 58 

  

 เตรียมตวัเดินทางเพื่อไป English Camp ณ โบนนัซ่า  
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  

 

Day 17 

8 ก.ค. 58 
สลบักลุ่มนักศึกษำ 

กลุ่ม 1 Check Out  

กลุ่ม 2 Check In 
 รับประทานอาหารเชา้ และ Check out   

 ออกเดินทางไป English Camp ณ โรงแรมริเวอร์แคว วลิล่า 
จ.กาญจนบุรี  

 

 ODOS กลุ่ม 2 เดินทางมาถึงและ check in  
 

นกัศึกษาทุน ODOS กลุ่มท่ี2

จ านวนประมาณ 175 - 200 คน 
 รับประทานอาหารเยน็  
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เร่ิมกจิกรรมส ำหรับนักศึกษำทุน ODOS กลุ่มที2่ 

Day 1 

9 ก.ค. 58 

  

 กิจกรรมโดย AUN Sec  นกัศึกษาทุน ODOS กลุ่มท่ี2
จ านวนประมาณ 175 - 200 คน 

Day 2 

10 ก.ค. 58 
  

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเชา้  
09.00 – 17.00  กิจกรรมละลายพฤติกรรม ด าเนินการโดย AUN Sec 
17.00 – 18.30   รับประทานอาหารเยน็   
18.30 – 20.00 กิจกรรมนนัทนาการกลุ่มยอ่ย   
Day 3 

11 ก.ค 58 

 
 

 

08.00 - 09.00  รับประทานอาหารเชา้  
09.00 – 12.00 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

หวัขอ้ “ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคราชการ  

 

12.00 – 13.30  รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 – 16.30 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

 หวัขอ้ “เจาะลึกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

17.00 – 18.30  รับประทานอาหารเยน็  
18.30 – 21.00 การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Panel Discussion)  

หวัขอ้ “ฉนัอยูท่ี่ไหนในอาเซียน” 

 

Day 4 

12 ก.ค. 58 

 
 

 

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเชา้  
09.00 – 11.30 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

 หวัขอ้ “อตัลกัษณ์ และวถีิชีวิตแบบอาเซียน” 
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โดยวทิยากรจากประเทศสมาชิกอาเซียน  
11.30 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 15.00 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge”  

หวัขอ้ “มรดกอาเซียน มรดกไทย มรดกเทศ” 
โดยวทิยากรชาวไทย และวทิยากรจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 

15.00 – 15.30 รับประทานอาหารวา่ง  
15.30 – 17.30 
 

กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 
หวัขอ้ “คิดแบบอาเซียน-คิดแบบไทย-คิดอยา่งไร” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคส่ือสารมวลชน  

 

17.30 – 18.30 รับประทานอาหารเยน็   
18.30 – 20.30  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนบา้นผา่นภาพยนตร์อาเซียน  

Day 5 

13 ก.ค. 58 

 
 

 

8.00 – 9.00 รับประทานอาหารเชา้   
9.00 – 12.00  กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge”  

หวัขอ้ “อาเซียนกบัโอกาส และความทา้ทายในวชิาชีพ” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคธุรกิจเอกชน และวทิยากรจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 16.00  กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

หวัขอ้ “กรอบคุณวฒิุ (Qualification Framework) กบั
โอกาสทางอาชีพของบณัฑิตไทยในอนาคต” 
โดยวทิยากรชาวไทยจากภาคราชการ และวทิยากรจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเยน็  
18.30 – 20.00 กลุ่มกิจกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

หวัขอ้ “ปริญญาบตัรของฉนั: ความภูมิใจใช่เพียง
แผน่กระดาษ” 

 

                                                 


 กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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โดยวทิยากรจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
Day 6 

14 ก.ค. 58  
วนัเดินทำง Field Exposure/ Study Trip 

 

7.00 – 8.30 รับประทานอาหารเชา้ และ Check Out  ด าเนินการโดย AUN Sec 
8.30 แยกยา้ยเดินทางตามเส้นทาง Field Exposure  

รวม 3 เส้นทาง  
- สายตะวนัออกเฉียงเหนือ (จ. อุบลราชธานี,  

จ.มุกดาหาร)   
- สายตะวนัตก (จ. กาญจนบุรี) 
- สายตะวนัออก (จ. จนัทบุรี, จ. ระยอง, จ. ตราด) 

แบ่งนกัศึกษา 3 กลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ 60 คน  และ
เจา้หนา้ท่ีประมาณ 5 - 10 คน    

ช่วงบ่าย-เยน็ 
 

เขา้ท่ีพกั (รอการยนืยนั) 

- มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
- มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 
- มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 

ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยั
เจา้ภาพ โดยมีจ านวนนกัศึกษา
และเจา้หนา้ท่ีรวมประมาณ 65 

– 70 คน/มหาวทิยาลยั 
Day 7 –  
Day 11 

15 ก.ค. – 19  

ก.ค. 58 

 

กจิกรรม “รู้เขำ รู้เรำ Outside – in Inside – out”  

ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลยัเจ้ำภำพ  
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 หวัขอ้การเรียนรู้จากการศึกษาในพื้นท่ีจริง  
Field Exposure  
1. สายตะวนัออกเฉียงเหนือ (จ. อุบลราชธานี จ.มุกดาหาร)   
หวัขอ้ “สายสัมพนัธ์ไทย – เพื่อนบา้น: พื้นท่ีชายแดน ชุมชน
การคา้ และการท่องเท่ียว” 
ด าเนินการโดย มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
2. สายตะวนัตก (จ. กาญจนบุรี) 
หวัขอ้ “ประโยชน์ ผลกระทบ และความทา้ทายของ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)” 

ด าเนินการโดย มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 
3. สายตะวนัออก (จ. จนัทบุรี, จ. ระยอง, จ. ตราด) 
หวัขอ้ “การคา้ อุตสาหกรรม และความสัมพนัธ์ในระดบั
ประชาชน” 
ด าเนินการโดย มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 

 

 กิจกรรมรู้เขา รู้เรา (Outside – In, Inside – Out) 

ประกอบดว้ย  
1. การบรรยายโดยวทิยากรจากมหาวทิยาลยัเจา้ภาพ และ
วทิยากรรับเชิญ  
2. กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) เช่นกิจกรรมระดม
สมอง การอภิปรายกลุ่ม และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
สังเคราะห์ความรู้จากนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัทอ้งถ่ิน มี
การท ารายงาน สรุปและน าเสนองานจากการไปเรียนรู้ใน
เส้นทางศึกษาท่ีทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดัข้ึน  
 3. การเรียนรู้วถีิชุมชน มรดกทางวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

 

Day 12 

20 ก.ค. 58 
กจิกรรมย้อนมองตนเอง (Look Inward) 

ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลยัเจ้ำภำพ  

 

 กิจกรรมยอ้นมองตนเอง (Look Inward)   

สถานท่ี: (รอการยนืยนั) 

 

                                                 


อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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ประกอบดว้ยกิจกรรมกลุ่ม และการระดมสมองเพื่อ
เตรียมการน าเสนอผลการศึกษาจากพื้นท่ีจริง 
เช่น โอกาสและความทา้ทายในการสร้างความร่วมมือกบั
ประเทศเพื่อนบา้นตามแนวพรมแดน, การร่วมพฒันาชุมชน
หรือผลิตภณัฑชุ์มชนภายใตแ้นวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) 

Day 13 

21 ก.ค. 58 
เดินทำงกลบักรุงเทพฯ 

 

 รับประทานอาหารเชา้   
 เดินทางกลบักรุงเทพฯ  

 
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยั
เจา้ภาพ 

 เขา้ท่ีพกั และ รับประทานอาหารเยน็  
สถานท่ี: ท่ีพกัในกรุงเทพฯ (รอการยนืยนั)  
 

นกัศึกษาทุน ODOS จ านวน
ประมาณ 175 – 200 คน 

ด าเนินการโดย AUN Sec 
 

Day 14 

22 ก.ค. 58 

  

9.00 – 18.00 กิจกรรมการเตรียมน าเสนอผลการศึกษาจากพื้นท่ีจริงในแต่
ละเส้นทาง  

ด าเนินการโดย AUN Sec 

Day 15 

23 ก.ค. 58  
  

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเชา้   
09.00 – 12.00 กิจกรรมถอดบทเรียน 

การระดมสมอง และน าเสนอของเยาวชนทั้ง 3 กลุ่มเพื่อ 
ร่วมกนัแลกเปล่ียนบทเรียน  

ด าเนินการโดย AUN Sec 

12.00 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวนั   

13.30 – 16.00 กิจกรรมสังเคราะห์บทเรียน และแสดงวสิัยทศัน์เยาวชน  ด าเนินการโดย AUN Sec 
18.00 – 20.00  รับประทานอาหารเยน็  
Day 16 - 17   

                                                 


 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม  



16 
 

24 ก.ค. - 25
ก.ค. 58 

รวมกลุ่มนักศึกษำทุน ODOS ทั้ง 2 กลุ่ม 

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (รอปรึกษาหารือร่วมกบั สกอ.) 
สถานท่ี : โรงแรมแม่น ้ารามาดา พลาซ่า เจริญกรุง กรุงเทพฯ  
 

นกัศึกษาทุน ODOS จ านวน 
350 - 400 คนพร้อมกนั ณ 
สถานท่ีจดักิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

Day 18 
26 ก.ค. 58 

  

 พิธีปิด และมอบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 
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ตำรำงกจิกรรมและกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรเรียนรู้อนัพงึประสงค์ 

กจิกรรม (Activities) 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

ควำมรู้ (Knowledge) 
สมรรถนะ (Competencies) หรือ ทักษะ 

(Skills) 

อตัลกัษณ์ 
วิถีชีวิต และ
มรดกทาง
วฒันธรรม
ของประเทศ
เพ่ือนบา้นใน
อาเซียน 

โอกาส
และความ
ทา้ทายจาก
การเปิด

เสรีวิชาชีพ
ในอาเซียน
และเวที
สากล 

ความรู้เชิง
ลึกเก่ียวกบั
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

การปรับตวั
และอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น
ในสงัคม 
พหุ

วฒันธรรม 

การส่ือสาร
ขา้ม

วฒันธรรม 

ทกัษะความ
เป็นผูน้ าท่ี
สร้างสรรค์
และมีความ
รับผิดชอบ 

 

การบรรยายพิเศษ 
หวัขอ้ “ปรัชญาการ
ครองตนส าหรับ
เยาวชนในยคุของ
การรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียน: 
บทเรียนจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

✓ ✓  ✓  ✓ 

กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม  

   ✓ ✓ ✓ 

กลุ่มกจิกรรม “Inform, Inspire and Challenge” 

กิจกรรมหวัขอ้ 
“ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัอาเซียน” 

 ✓     

กิจกรรมหวัขอ้ 
“เจาะลึกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 

 

 ✓ ✓  ✓  

กิจกรรมหวัขอ้ “ฉนั
อยูท่ี่ไหนใน
อาเซียน” 

✓ ✓  ✓  ✓ 
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กจิกรรม (Activities) 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

ควำมรู้ (Knowledge) 
สมรรถนะ (Competencies) หรือ ทักษะ 

(Skills) 

อตัลกัษณ์ 
วิถีชีวิต และ
มรดกทาง
วฒันธรรม
ของประเทศ
เพ่ือนบา้นใน
อาเซียน 

โอกาส
และความ
ทา้ทายจาก
การเปิด

เสรีวิชาชีพ
ในอาเซียน
และเวที
สากล 

ความรู้เชิง
ลึกเก่ียวกบั
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

การปรับตวั
และอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น
ในสงัคม 
พหุ

วฒันธรรม 

การส่ือสาร
ขา้ม

วฒันธรรม 

ทกัษะความ
เป็นผูน้ าท่ี
สร้างสรรค์
และมีความ
รับผิดชอบ 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือนบา้นผา่น
ภาพยนตอ์าเซียน 
 

✓   ✓ ✓  

กิจกรรมหวัขอ้ “อตั
ลกัษณ์และวิถีชีวิต
แบบอาเซียน” 

✓   ✓ ✓  

กิจกรรมหวัขอ้ 
“มรดกอาเซียน 
มรดกไทย มรดก
เทศ” 

✓    ✓  

กิจกรรมหวัขอ้ “คิด
แบบอาเซียน-คิด
แบบไทย-คิด
อยา่งไร” 
 

✓   ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมหวัขอ้ 
“อาเซียนกบัโอกาส
และความทา้ทายใน
วิชาชีพ” 
 

 ✓    ✓ 
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กจิกรรม (Activities) 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

ควำมรู้ (Knowledge) 
สมรรถนะ (Competencies) หรือ ทักษะ 

(Skills) 

อตัลกัษณ์ 
วิถีชีวิต และ
มรดกทาง
วฒันธรรม
ของประเทศ
เพ่ือนบา้นใน
อาเซียน 

โอกาส
และความ
ทา้ทายจาก
การเปิด

เสรีวิชาชีพ
ในอาเซียน
และเวที
สากล 

ความรู้เชิง
ลึกเก่ียวกบั
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

การปรับตวั
และอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น
ในสงัคม 
พหุ

วฒันธรรม 

การส่ือสาร
ขา้ม

วฒันธรรม 

ทกัษะความ
เป็นผูน้ าท่ี
สร้างสรรค์
และมีความ
รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมหวัขอ้ 
“กรอบคุณวฒิุ 
(Qualification 
Framework) กบั
โอกาสทางอาชีพของ
บณัฑิตไทยใน
อนาคต” 

 ✓   ✓  

กิจกรรมหวัขอ้ 
“ปริญญาบตัรของ
ฉนั: ความภูมิใจใช่
เพียงแผน่กระดาษ” 

 ✓   ✓ ✓ 

กลุ่มกจิกรรม “รู้เขำ – รู้เรำ Outside – in Inside – out” 

กิจกรรมรู้เขา – รู้เรา  
จากการศึกษาใน
พ้ืนท่ีจริง  
(Field Exposure/ 
Study Trip) 

✓ ✓  ✓  ✓ 

กิจกรรมยอ้นมองตน  
(Look Inward) 

 ✓  ✓  ✓ 

กลุ่มกจิกรรมถอดบทเรียน แลกเปลีย่นเรียนรู้ และแสดงวิสัยทัศน์เยำวชนที่มวีิจำรณญำณ 

กิจกรรมถอด
บทเรียน แลกเปล่ียน

✓ ✓    ✓ 
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กจิกรรม (Activities) 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

ควำมรู้ (Knowledge) 
สมรรถนะ (Competencies) หรือ ทักษะ 

(Skills) 

อตัลกัษณ์ 
วิถีชีวิต และ
มรดกทาง
วฒันธรรม
ของประเทศ
เพ่ือนบา้นใน
อาเซียน 

โอกาส
และความ
ทา้ทายจาก
การเปิด

เสรีวิชาชีพ
ในอาเซียน
และเวที
สากล 

ความรู้เชิง
ลึกเก่ียวกบั
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

การปรับตวั
และอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น
ในสงัคม 
พหุ

วฒันธรรม 

การส่ือสาร
ขา้ม

วฒันธรรม 

ทกัษะความ
เป็นผูน้ าท่ี
สร้างสรรค์
และมีความ
รับผิดชอบ 

 

เรียนรู้ 
กิจกรรมสังเคราะห์
บทเรียน และแสดง
วิสยัทศันเ์ยาวชน 

✓ ✓    ✓ 

กลุ่มกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ       ✓ 
 
 


