
รายละเอียดและเง่ือนไข 
การเขารวมโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน (รุนท่ี 7)  

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2561   
*************************************** 

ช่ือโครงการ  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน (รุนท่ี 7) ขององคการบริหารสวนจังหวัด    
                 ลําพูน ประจําปงบประมาณ 2561          

วัตถุประสงค   เพ่ือความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถานศึกษาในจังหวัดลําพูนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วาดวยการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา ดานภาษาและดานวัฒนธรรม    

ระยะเวลาการแลกเปล่ียน  รุนละ ๑ ภาคเรียน ( เดือนพฤศจกิายน 2560 – เดือนกุมภาพันธ ๒๕61 )  

รูปแบบการเขารวมโครงการ  การเขารวมโครงการแบบปกติ หมายถึง การเรียนการสอนภาษาจีน โดยนักศึกษาจีน              
         ในโครงการตามเง่ือนไขขอกําหนดของ MOU ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งแตบัดนี้ – 6 ตุลาคม  ๒๕60 (ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี  www.lamphunpao.go.th หรือ 
   https://www.facebook.com/ThaiChinaLamphun/)    

หรือสอบถามขอมูลได ท่ีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท                   
๐๕๓ – ๕๙๗๒๖๐ ตอ 502 และจัดสงเอกสารมายังองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน           
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลขท่ี 125 หมู 15 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 51000) 

 

 
 

     

๑.  คุณสมบัติพ้ืนฐาน  
                  ๑.๑  เปนโรงเรียน สถาบันการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 

    ๑.2  เขาใจ ในระเบียบเง่ือนไข ขอตกลง ความรับผิดชอบ ตามขอตกลงฉบับนี้ และพรอมปฏิบัติตาม  
        ๒.  เง่ือนไข และความรับผิดชอบ 
   ๒.๑  องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  
    ๒.๑.๑  ประชุม วางแผนการดําเนินงานรวมกับสถานศึกษาและหนวยงาน

ทางการศึกษาในจังหวัดลําพูน 
๒.๑.๒ ประชาสัมพันธการรับสมัครสถานศึกษาในจังหวัดลําพูน ในการ                

เขารวมโครงการฯ 
๒.๑.๓  รับสมัครสถานศึกษาในจังหวัดลําพูน ในการเขารวมโครงการฯ 
๒.๑ .๔ แต งตั้ งคณะกรรมการพิจารณา กลั่ นกรองคัดเลือกสถานศึกษา                           

ในจังหวัดลําพูน ในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
๒.๑.๕  ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU 

    ๒.๑.๖  จัดการประชุม/ปฐมนิเทศ นักศึกษาจีนและสถานศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ ( พิธสีงมอบนักศึกษาแลกเปลีย่นภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ) 

๒.๑.๗ ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน                
และสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ จนเสร็จสิ้นโครงการ 

๒.๑.๘  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการฯ 
๒.๑.๙  การนิเทศและตรวจติดตามการดําเนินงานตามโครงการฯ 
๒.๑.๑๐ การประชุมประเมินผลการดํ าเนินการของนักศึกษาจีน                       

(ทุก ๒ เดือน ) หลังปฏิบัติงาน 

คุณสมบัต ิเง่ือนไข และความรับผดิชอบเบื้องตน 

ของโรงเรยีน สถาบันการศึกษาที่จะเขารวมโครงการ  
 



๒.๑.๑๑ นํานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษาดานภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน                      
ณ แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน เชน โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญา และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ี  
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๒.๑.๑๒ นํานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษาดานภาษาและวัฒนธรรม (ชายทะเล) 

และพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ในระหวางชวงเวลารวมโครงการฯ 
  ๒.๑.๑๓  ปจฉิมนิเทศ และพิธีมอบเกียรติบัตรใหแกนักศึกษาจีน 
  ๒.๑.๑๔  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการฯ 

๒.๒  สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
    ๒.๒.๑  จัดใหมีครูผูประสานงาน เพ่ือการสื่อสารระหวางนักศึกษากับโรงเรียน และ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และคอยอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ โดยครูผูประสานงาน ตองมีความเขาใจในลักษณะของ
โครงการ และมีความพรอมในดานภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ความเต็มใจ ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีผูประสานงาน  

     ๒.๒.๒  จัดใหนักศึกษาของโครงการไดแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนในชั้นเรียน 
ท้ังนี้ ไมเกิน ๒๐ ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีตารางปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน  
          ๒.๒.๓  จัดหาท่ีพักอาศัยท่ีมีความปลอดภัยใหกับนักศึกษาพรอมรายละเอียด ดังนี ้ 
                           - อุปกรณเครื่องนอน ไดแก  เตียงนอน ท่ีนอน หมอน ผาหม  ฯลฯ   
                           - อุปกรณอํานวยความสะดวกในหองพัก ไดแก พัดลม โตะเขียน หนังสือ 
ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต ( เนื่องจากนักศึกษาจะตองติดตอกับมหาวิทยาลยั (จนี) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนประจําทุกวัน ) 
            - อุปกรณทําน้ําอุนในหองอาบน้ํา  
            - อุปกรณจําเปนสําหรับประกอบอาหาร เชน หมอหุงขาว                    
เตาประกอบอาหาร ภาชนะหุงตมท่ีจําเปน จาน ชาม ชอน ตะเกียบ   
             ๒.๒.๔  สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษาแลกเปลี่ยน  ๑ คน  
          ๒.๒.๕  ในกรณีโรงเรียนมีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ไมสะดวกแกการเดินทางโดยรถ
สาธารณะโรงเรียนจะตองนํานักศึกษาเขาเขตเมือง เขตอําเภอ เพ่ือนักศึกษาสามารถซ้ือสิ่งของจําเปน และอาหาร สัปดาหละครั้ง
เปนอยางนอย  
     ๒.๒.๖  นํานักศึกษาไปตออายุวีซา และรับผิดชอบคาธรรมเนียมตอวีซา เปนจํานวน
เงิน ๑,๙๐๐ บาท 

๒.๒.7  ใหการดูแล รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวยดวยอาการปวยท่ัวไป ดานอายุรกรรม 
เชน ปวยเปนไข  ไขหวัด ปวดหัว ตัวรอน  
    ๒.๒.8  สงเสริม สนับสนุน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนและเรียนรู
วัฒนธรรมไทย-จีน 
    ๒.๒.9 ใหคําแนะนํา ตักเตือน ดูแล นักศึกษาในโครงการ เพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติตาม
กรอบแหงกฎหมายและประเพณีไทย  
    ๒.๒.๑0  ดูแล และใหคําแนะนํา ตักเตือน เรื่องความปลอดภัย  
    ๒.๒.๑1 หลังเวลาเลิกเรียน และวันหยุดราชการ ใหนักศึกษามีอิสระ                
ในการเดินทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ โดยตองขออนุญาตจากครูผูประสานงานของโรงเรียน (เปนลายลักษณ
อักษร) ท้ังนี้นักศึกษาตองรับผิดชอบเรื่อง ความปลอดภัยดวยตัวเอง   
    ๒.๒.๑2 ใหความชวยเหลือเบื้องตน เม่ือนักศึกษาประสบปญหาในชวงเวลา
ของโครงการ และแจงตอยังองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    ๒.๒.๑3 ใหความรวมมือ ปฏิบัติตามตามคํารองขอขององคการบริหาร                    
สวนจังหวัดลําพูน 

********************************* 
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ใบสมัครเขารวมโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน 
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

กับมหาวิทยาลัยครูเนยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(รุนท่ี 7) ประจําภาคเรียนท่ี 2 / ๒๕60  

( เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนกุมภาพันธ ๒๕61 ) 

 

๑.  ขอมูลพ้ืนฐาน 
ชือ่ โรงเรียน .....................................................................สังกัด ............................................................ 
ท่ีอยู........................................................................................................................................................ 

          เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.......................................โทรสาร....................................................... 
          อีเมล...................................................................................เว็ปไซต......................................................... 

เปดทําการสอนตั้งแตระดับ .............................................ถึง.................................................................. 
จํานวนนักเรียน........................................คน            จํานวนครู ...................................................คน 

 ผูบริหารชื่อ.....................................................................โทรศัพท......................................................... 
          ชื่อผูประสานงานโครงการ..............................................โทรศัพท......................................................... 

๒.  จํานวนนักศึกษาท่ีขอรับ จํานวน .................................คน เพศ    ชาย  หญิง     

๓.  ขอมูลความพรอมในการรองรับนักศึกษาจีน     
 ครูผูประสานงาน  ชื่อ- สกุล ............................................................................... 

      หมายเลขโทรศัพท................................................................. 

 ความรูดานการสื่อสาร (ของผูประสานงาน ) 

       ภาษาอังกฤษ   พอใช    ดี      ดีมาก 

         ภาษาจีน        พอใช    ดี      ดีมาก 

 ท่ีพักสําหรับนักศึกษาจีน   ( แนบภาพถาย บานพัก,หองพัก )          

 บานพักครู    

  โฮส  ระบุ   (ชื่อ)................................................................... 

         ท่ีอยู............................................................................. 

         ระยะหางจากโรงเรียน...................................กิโลเมตร  

                      อพารทเมนท/รีสอรท/โรงแรม/หอพัก/บานเชา 

     ระบุ   (ชื่อ)................................................................... 

         ท่ีอยู............................................................................. 

      ระยะหางจากโรงเรยีน...................................กิโลเมตร 
 อุปกรณเครื่องนอน ไดแก  เตียงนอน ท่ีนอน หมอน ผาหม  ฯลฯ   

                          อุปกรณอํานวยความสะดวกในหองพัก ไดแก พัดลม โตะเขียน หนังสือ                
ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต (WIFI) 
           อุปกรณทําน้ําอุนในหองอาบน้ํา  
           อุปกรณจําเปนสําหรับประกอบอาหาร เชน หมอหุงขาว เตาประกอบอาหาร 
ภาชนะหุงตมท่ีจําเปน จาน ชาม ชอน ตะเกียบ  
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    สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษาแลกเปลี่ยน ๑ คน                       
โดยไมหักคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ( หากมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ใหทางโรงเรียนทําความตกลงกับนักศึกษาจีน กอน ) 

 นํานักศึกษาไปตออายุวีซา ท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหมและรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมตอวีซา เปนจํานวนเงิน ๑,๙๐๐ บาท ตอนักศึกษาจีน ๑ คน 

 

   ขาพเจาไดศึกษาและเขาใจรายละเอียดคุณสมบัติ เง่ือนไข และความรับผิดชอบ
เบื้องตนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาท่ีจะเขารวมโครงการ เปนอยางดี  
 

ขอรับรองวา โรงเรียนมีความพรอมและ ยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขทุกประการ   
 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
  (.....................................................................) 

                                             ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบใบสมัครเขารวมโครงการ 

 

๑. ขอมูลสถานศึกษา 
๒. ภาพถายสถานศึกษา/อาคารเรียน/หองเรียน 
๓. แผนท่ีการเดินทางไปยังสถานศึกษา 
๔. ขอมูลท่ีพัก พรอมภาพถาย 
๕. แผนท่ีการเดินทางจากสถานศึกษาไปยังท่ีพัก 
๖. ขอมูล พรอมภาพถายผูประสานงานของโรงเรียน 


