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โครงการ ERASMUS+ , KEY ACTION 2 

การสรางสมรรถนะในระดับอุดมศึกษา 

 

การเพ่ิมสรรมถนะดานความสัมพันธระหวางประเทศและการมีสวนรวมระหวางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมความ

หลากหลายของวิทยาเขตและเพ่ือสนับสนุนความเปนนานาชาติในสถาบัน 

(FRIENDS)  

 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

แนวทางสำหรับการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาตางชาติ 

1.บทนำ 

โครงการ FRIENDS ไดรับทุนภายใตโครงการ Erasmus + สำหรับการเสรมิสรางสมรรถนะใน

ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการรวมมือของ 12 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพ่ือนสมาชิกในเอเชีย (HEIs) และ

ประเทศโปรแกรม HEIs จากยุโรป 4 ประเทศ FRIENDS สรางข้ึนจากแนวคิดเรื่องความเปนสากลท่ีบานและมี

เปาหมายท่ีจะสรางสมรรถนะ ใหกับประเทศผูเขารวมโครงการ 5 ประเทศท่ีเก่ียวของ ไดแก ประเทศภูฏาน 

ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนสและประเทศไทย 

โครงการ Home Away From Home ไดรับการออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตองการของนักศึกษา

ตางชาติ และนักศึกษาไทยท่ีมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายซ่ึงกำลังศึกษาอยูท่ีสถาบันอุดมศึกษาของ

ประเทศ ผูเขารวม 12 ประเทศ โครงการนี้ไดนำเสนอรูปแบบบูรณาการสำหรับการดูแลนักศึกษาและการสนับสนุน

เพ่ือรวมสรางประสบการณการศึกษาเรียนรูท่ีอบอุน เปนมิตรและใหการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาตางชาติตาม 

รายละเอียดในเอกสารนี้ แบบจำลองนี้ไดถูกกำหนดข้ึนตามการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการประชุม 

ระดมความคิดท่ีจัดข้ึนในกิจกรรม Home Away From Home Virtual Tea Party ซ่ึงมี เจาหนาท่ีและคณะ

ผูบริหาร 49 คน จากกลุมสมาชกิโครงการ FRIENDS ท้ังหมด 

แนวทางสำหรับการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาตางชาติท่ีระบุไวในเอกสารนี้จะตองไดรับการรับรองและ

ปรับปรุง เพ่ิมเติมโดยสถาบันอุดมศึกษาจากเอเชียท้ัง 12 สถาบันท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทในทองถ่ิน

และความ ตองการเฉพาะของแตละสถาบัน 

2.นโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ (มพย)   

สิ่งสำคัญคือตองเนนย้ำคือ ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพายัพในการจัดหาสภาพแวดลอมท่ี ปลอดภัยม่ันคง

และเอาใจใสใหกับนักศึกษาตางชาติท่ีจะสามารถสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในขณะท่ีพวกเขา มุงม่ันไปสู

ความสำเร็จอยางดีท่ีสุดในระหวางการศึกษา 
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2.1 นโยบาลของมหาวิทยาลัยพายัพ 

นโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพครอบคลุมถึงการสนับสนุนและความชวยเหลือท่ีจะใหกับนักศึกษา ตางชาติซ่ึง

รวมถึงความชวยเหลือกอนออกเดินทาง การมาถึงและการชวยเหลือในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ เตรียมตัวกลับ

บานหลังจากเสร็จสิ้นชวงเวลาของการศึกษาท่ีวางแผนไว 

2.2 เจาหนาท่ีหรือสำนักงานท่ีจัดไว  

มหาวิทยาลัยพายัพมีทีมงาน สำนักงานหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ เพ่ือใหการสนับสนุน และ

แนะนำนักศึกษาตางชาติ เจาหนาท่ีพรอมใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงจัดการดูแลเรื่องสวัสดิการและความ

ปลอดภัยเก่ียวกับนักศึกษาตางชาติและสามารถติดตอไดทางโทรศัพทสื่อสังคมออนไลนและ/หรือชองทางสื่อสาร 

อ่ืน ๆ 

2.3 สายดวนฉุกเฉิน  

มหาวิทยาลัยพายัพมีเจาหนาท่ีเฉพาะหรือทีมท่ีสามารถเขาถึงไดในกรณีฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาตางชาติ ใน

กรณีเชนนี้เจาหนาท่ีสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย พรอมใหการดูแลโดยใชเวลาเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุไม

เกิน 20 นาที 

2.4 วีซาสำหรับการศึกษา  

นักศึกษาตางชาติจำเปนตองไดรับวีซาสำหรับการศึกษากอนท่ีจะเดินทางไปศึกษาตอในประเทศอ่ืน มหาวิทยาลัย

พายัพใหความชวยเหลือ การสนับสนุนและเตรียมเอกสารทางราชการท่ีจำเปนแกนักศึกษาตางชาติ สำหรับข้ันตอน

การขอวีซาหรือตออายุวีซาและสำหรับการจัดการข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายกำหนด 

2.5 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  

มหาวิทยาลัยพายัพจัดทำประกันอุบัติเหตุเบื้องตนใหกับนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาตางชาติมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การทำสัญญาและรักษาไวซ่ึงการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการศึกษา นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยพายัพยังใหขอมูลและสนับสนุนนักศึกษาตางชาติในการไดรับความคุมครองใหมหรือการตออายุ

ประกันสุขภาพท่ีมีอยูเดิม 

2.6 สิทธิและหนาท่ีของนักศึกษาตางชาติ  

สิทธิและหนาท่ีท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาในพ้ืนท่ีมีผลบังคับใชกับนักศึกษาตางชาติดวย นักศึกษาตางชาติตอง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานวิชาการท้ังหมด (เชน การโกง การลอกเลียนแบบและ/หรือเรื่องลิขสิทธิ์ เปนตน) 

มหาวิทยาลัยพายัพชวยใหม่ันใจไดวานักศึกษาตางชาติจะไดรับทราบเปนอยางดีเก่ียวกับกฎและขอบังคับทาง

วิชาการและท่ีไมใชทางวิชาการท้ังหมดท่ีสมัครเขาศึกษาในสถาบัน 
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3. การดูแลและสนับสนุนนักเรียนตางชาติ 

3.1 การสนับสนุนทางวิชาการ 

 
3.1.1 ขอแนะนำกอนเดินทางมาถึง 

มหาวิทยาลัยพายัพมีหนังสือคูมือออนไลนภาษาอังกฤษ คูมือ เว็บไซตเฉพาะ หรือศูนยภาษาอังกฤษซ่ึงรวมถึงขอมูล

ท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาตอในตางประเทศและสิ่งท่ีคาดหวังเม่ืออยูในพ้ืนท่ีจริง 

รวมถึงขอกำหนดทางวิชาการและการสนับสนุน นักศึกษาตางชาติจะไดรับการใหคำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกสกอน

เดินทางมาถึง เพ่ือแจงใหพวกเขาทราบเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา ความเชี่ยวชาญพิเศษของภาควิชาและ

รายละเอียดสำคัญอ่ืน ๆ ท่ีจะไดรับการดูแลลวงหนา 

3.1.2 โปรแกรมปฐมนิเทศ 

มหาวิทยาลัยพายัพจัดโครงการปฐมนิเทศเพ่ือแนะนำนักศึกษาตางชาติใหรูจักกับงานบริการวิชาการ (เชน 

หองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาการและบริการนักศึกษา) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสันทนาการ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกใหคำแนะนำทางวิชาการเบื้องตน เพ่ือแจงใหนักศึกษาตางชาติทราบเก่ียวกับกฎระเบียบและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยพายัพ และเนนแผนการเรียนและขอกำหนดทางวิชาการสำหรับแตละระดับ การ

ปฐมนิเทศอาจรวมถึงการเยี่ยมชมวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกการเยี่ยมชมพ้ืนท่ีในทองถ่ินและอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลัยพายัพขอแนะนำใหนักศึกษาตางชาติใหม ใหมาถึงเร็วกอน 2 - 3 วันเพ่ือใหตัวเองมีเวลาเหลือในการ

เตรียมตัวกอนเริ่มชั้นเรียน 

3.1.3 ท่ีปรึกษาทางวิชาการ/อาจารยท่ีปรึกษา  

มหาวิทยาลัยพายัพใหความม่ันใจไดวามีท่ีปรึกษาดานวิชาการหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงสามารถเขาถึง

นักศึกษาไดทุกวัน ซ่ึงสามารถชวยเหลือและใหคำแนะนำนักศึกษาตางชาติในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของ

นักศึกษาได นอกจากนี้คณาจารยสามารถปรึกษาและแบงปนปญหากับสำนักงานวิเทศสัมพันธเพ่ือใหคำแนะนำ

และการสนับสนุนแกนักศึกษาตางชาติ ท่ีปรึกษาทางวิชาการ/อาจารยท่ีปรึกษายังคอยเฝาตรวจสอบผลการเรียน

เกรดเฉลี่ยและการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาตางชาติ เพ่ือใหแนใจวานักศึกษาตางชาติจะมีความกาวหนาใน

หลักสูตรอยางเปนท่ีนาพอใจและใหการสนับสนุนอยางทันทวงทีในกรณีจำเปน 

3.1.4 การสนับสนุนดานภาษา 

นักศึกษาตางชาติจำนวนมากไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมและแมวาพวกเขาจะสงหลักฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคในการรับเขาเรียน แตหลายคนก็ยังมีปญหากับการเรียนเปนภาษาอังกฤษและมีปญหา

ในการสอบผาน English Exit ซ่ึงจำเปนตองใชท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ สิ่งนี้สงผลตอการปรับตัวท้ังดานวิชาการและ

สังคมของพวกเขาอยางมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยพายัพจึงใหการสนับสนุนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในรูปแบบของ

ซอฟตแวรภาษาแบบออนไลนสำหรับการเรียนรูดวยตนเองและในรูปแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางหรือ
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การสอนพิเศษ รวมถึงชั้นเรียนท่ีเนนการทดสอบแบบเรงรัดสำหรับนักเรียนตางชาติตามคำขอ นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยพายัพยังจัดสอนภาษาไทยข้ันพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาตางชาติ เพ่ือใหพวกเขาสามารถ 

“ดำรงชีวิตอยู” นอกหองเรียนหรือในมหาวิทยาลัยได 

 

3.1.5 การยอมรับหนวยกิต 

มหาวิทยาลัยพายัพสนับสนุนการโอนหนวยกิตสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนผานระบบหนวยกิตท่ีจัดตั้งข้ึน 

เชน ACTS หรือ ECTS 

3.2 การดูแลสุขภาพ สุขภาพจิตและการใหคำปรึกษา  

3.2.1 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  

นักศึกษาตางชาติจะตองรักษาความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการศึกษา อยางไรก็ตาม 

มหาวิทยาลัยพายัพจะจัดทำประกันอุบัติเหตุข้ันพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาตางชาติท่ีรวมอยูในคาเลาเรียนหากถึง

กำหนดชำระ มหาวิทยาลัยพายัพยังใหขอมูลเก่ียวกับความคุมครองประกันสุขภาพราคาสมเหตุสมผลสำหรับ

นักศึกษาตางชาติท่ีบริษัทประกันภัยท่ีเปนพันธมิตรจะเสนอใหทำ 

3.2.2 ส่ิงอำนวยความสะดวกดานสุขภาพในมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยพายัพมีโรงพยาบาลและคลินิกในมหาวิทยาลัยท่ีพรอมใหความชวยเหลือทางการแพทยแกนักศึกษา

ตางชาติ พยาบาลหรือแพทยท่ีไดรับการรับรองท่ีพูดภาษาอังกฤษท่ีกำลังปฏิบัติหนาท่ี มีบริการรถพยาบาลตลอด 

24 ชั่วโมงทุกวัน เพ่ือดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน  

3.2.3 การแนะแนวและการใหคำปรึกษา 

มหาวิทยาลัยพายัพมีเจาหนาท่ีสวัสดิการหรือท่ีปรึกษามืออาชีพท่ีพรอมใหความชวยเหลือและใหคำแนะนำแก

นักศึกษาตางชาติท่ีประสบปญหา ฝายท่ีเก่ียวของดำเนินการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดูแลดาน

สุขภาพจิต นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาผานอินเตอรเน็ตเก่ียวกับเรื่องสุขภาพจิตและความเปนอยูในมหาวิทยาลัย

พายัพ ดำเนินระบบเพ่ือระบุตัวนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยง เชน การสื่อสารระหวางคณะและสำนักงานวิเทศสัมพันธ

และระบบเพ่ือน เพ่ือแจงใหทราบเปนการสวนตัวเก่ียวกับกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการประชุมตามปกติหรือเม่ือ

มีกรณีพิเศษ หนวยงานท่ีเก่ียวของจะสรางกลุมสนทนาในชั้นเรียนท่ีสามารถดูแลหรือใหการสนับสนุนทางศีลธรรม

แกนักศึกษาท่ีปวยหรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล คณาจารยจะสังเกตนักศึกษาตางชาติในชั้นเรียนและให

คำแนะนำแกสำนักงานท่ีเก่ียวของกับการใหคำปรึกษาหากจำเปน โดยอาจารยสามารถสังเกตจากสัญญาณตาง ๆ 

เชน การขาดชั้นเรียนบอยครั้ง นอกจากนี้ความตองการเฉพาะอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในบานเกิดของ

นักศึกษาหรือในประเทศท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยพายัพจึงม่ันใจไดวามีการชวยเหลือในชวงเวลาท่ี

ยากลำบากและตลอดสถานการณพิเศษ เชน การระบาดของโรค COVID-19 นักเรียนตางชาติตองไดรับการแจง

และสนับสนุนอยางเหมาะสมในสถานการณท่ีทาทาย เม่ือมีประกาศใหหยุดการเรียนการสอนและมีผลบังคับใช 

ขอจำกัดในการเดินทาง มีการสนับสนุนทางออนไลนสำหรับการศึกษาและคำแนะนำหรือการใหคำปรึกษาสำหรับ

นักศึกษาตางชาติในกรณีเม่ือมีความจำเปน 
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3.3 การบูรณาการทางวัฒนธรรมและสังคม 

3.3.1 ระบบเพ่ือน 

มหาวิทยาลัยพายัพจัดทูตนักศึกษาและ/หรือโครงการบัดดี้เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาไทยในพ้ืนท่ีไม

เพียงแคใหการตอนรับจัดเยี่ยมชมในมหาวิทยาลัยและการเยี่ยมชมรอบ ๆ เมืองใหกับนักศึกษาตางชาติเทานั้น แต

ยังชวยในเรื่องท่ีเปนประโยชนอ่ืน ๆ ดวย เชน การเปดบัญชีธนาคาร นักศึกษาตางชาติอาจไดพบเพ่ือนบัดดี้ใน

ระหวางการปฐมนิเทศหรือกอนท่ีนักศึกษาจะมาถึงมหาวิทยาลัยพายัพ ผานการสื่อสารออนไลน เพ่ือนบัดดี้จะชวย

นำเสนอวัฒนธรรมทองถ่ินแกเพ่ือนชาวตางชาติและชวยปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมไดอยางราบรื่น 

 3.3.2 งานปฐมนิเทศและตอนรับ 

ในระหวางโครงการปฐมนิเทศจะมีการนำเสนอวัฒนธรรมทองถ่ินและนักศึกษาตางชาติจะไดรับการแนะนำใหรูจัก

กับสังคมของมหาวิทยาลัยพายัพ นอกเหนือจากดานวิชาการ การปฐมนิเทศยังแนะนำนักศึกษาใหรูจักกฎระเบียบ

และนโยบายท่ีสามารถชวยใหพวกเขาอยูอยางปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือปฐมนิเทศและตอนรับ

นักศึกษาใหม มีการจัดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือใหนักศึกษาตางชาติใหมไดพบปะกับรุนพ่ีและทำความคุนเคยกับ

เพ่ือนรวมชั้นเรียนใหม 

3.3.3 กิจกรรมรวม - นักศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยพายัพ รวมนักศึกษาตางชาติไวในกิจกรรมนอกหลักสูตรดวยกันกับนักศึกษาไทยในพ้ืนท่ี เชน กิจกรรม

คาย สัมมนา กิจกรรมอาสาสมัคร นักศึกษาตางชาติไดรับเชิญใหเขารวมชมรมนักศึกษาและกลุมชุมนุมตางๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยพายัพ เชน สมาคมนักศึกษาตางชาติ ชมรมกีฬา และกลุมอาสาสมัคร นักศึกษาตางชาติยังมีโอกาสท่ี

จะมีสวนรวมรวมกับนักศึกษาไทยในพ้ืนท่ีในกิจกรรมเพ่ือเชื่อมตอและมีสวนรวมในชุมชนทองถ่ินท่ีดำเนินโครงการ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและบริการชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนยังสนับสนุนการเรียนรูกับ

วัฒนธรรมของนักศึกษาอีกดวย 

3.3.4 การติดตอกับเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยพายัพ  

เปนสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงนักศึกษาตางชาติกับเจาหนาท่ีและสำนักงานท่ีเก่ียวของ เชน งานวิเทศสัมพันธ ฝาย

กิจการนักศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการอยูอาศัยท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ ดวยวิธีนี้นักศึกษาตางชาติ

จะรูวาพวกเขาสามารถติดตอใครไดบางในกรณีท่ีเกิดปญหา มีการรวมตัวทางสังคมในระหวางท่ีกำลังศึกษาอยู 

นักศึกษาตางชาติจะมีโอกาสในการฝกงานในสำนักงานตาง ๆ เชน สำนักงานวิเทศสัมพันธ หองสมุดหรือ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

3.3.5 กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานตาง ๆ เปนประจำเพ่ือใหนักศึกษาตางชาติไดพบปะกับ

นักศึกษาไทยในพ้ืนท่ีและรวมแบงปนวัฒนธรรมของตนเอง กิจกรรมขามวัฒนธรรม ไดแก วันนานาชาติหรือ

เทศกาลสากลและผสมผสานการทำอาหาร การรองเพลงและการเตนรำเขาดวยกัน กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
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ทางวัฒนธรรมยังสงเสริมความหลากหลายในมหาวิทยาลัยและเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติไดแบงปนประเพณี

ของตนเอง มหาวิทยาลัยพายัพ ยังมีนักศึกษาตางชาติเขารวมในงานเทศกาลประจำชาติและเทศกาลทางศาสนาอ่ืน 

ๆ กิจกรรมทางวัฒนธรรมบางสวนท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ จัดข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

มหาวิทยาลัย ไดแก วัน Erasmus Day วันนานาชาติ ค่ำคืนแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันประกาศ

อิสรภาพ (ของประเทศอ่ืน ๆ) วันตรุษจีน งานเลี้ยงสังสรรคของนักศึกษาตางชาติ เทศกาลอาหารนานาชาติ วันวา

เลนไทน วันโยคะ เทศกาลการทำอาหารและการแขงขันตาง ๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความหลากหลายของ

วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยในระหวางวันกีฬาสากลหรือการแขงขันซ่ึงรวบรวมนักศึกษาท้ังในและตางประเทศเพ่ือ

แขงขันกีฬาแบบดั้งเดิมและกีฬาท่ัวไป กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการไดโดยความรวมมือระหวางสโมสรนักศึกษา

ตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ และอาจรวมเอาการละเลนดั้งเดิมท่ีเปนภาพเคลื่อนไหว 

3.4 การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ส่ิงอำนวยความสะดวกและท่ีพัก 

มหาวิทยาลัยพายัพ มุงสนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติในมหาวิทยาลัยไดรับประสบการณการใชชีวิตท่ีดีท่ีสุดโดยการ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพ รวมถึงท่ีพักท่ีสะดวกสบายเพ่ือชวยใหนักศึกษาไดรับประโยชนสูงสุดจาก

ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังควรมีบริการจัดการและบำรุงรักษาในมหาวิทยาลัยท่ีเชื่อถือได นอกจากคุณภาพ

การเรียนการสอนท่ีดีแลว มหาวิทยาลัยพายัพ ยังชวยใหนักศึกษาตางชาติสามารถเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทาง

การแพทยและทันตกรรม ศูนยอาหารและศูนยกีฬา เปนตน  

สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ นี้ เพ่ือสนับสนุนชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยจัดมีใหบริการ 

ดังตอไปนี้ 

• FRIENDS Teahouse 

• สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทยและทันตกรรมเต็มรูปแบบ เชน โรงพยาบาล คลินิก คลินิกทันตก

รรม  

• ท่ีพักในมหาวิทยาลัย/บานพักอาศัย/หอพัก (ระบบจองออนไลน)  

• โรงอาหาร/ศูนยอาหาร/รานอาหาร (ราคาท่ีเหมาะสมและอาหารสำหรับทุกศาสนา)  

• ศูนยกีฬาท่ีมีอุปกรณครบครัน ( ศูนยออกกำลังกาย)  

• หองละหมาดสำหรับชาวมุสลิม/หองปฏิบัติศาสนากิจสำหรับทุกความเชื่อ  

• หองสมุดท่ีใหบริการหนังสือออนไลนและวารสารวิชาการ  

• พ้ืนท่ีท่ีพูดภาษาอังกฤษ/พ้ืนท่ีท่ีพูดภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ 

• ธนาคารและท่ีทำการไปรษณีย  

• ชมรมนักศึกษาและกลุมทางสังคมตาง ๆ  

• อินเทอรเน็ตไรสายฟรีท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย  

• บริการรถบัสรับ-สง ภายในมหาวิทยาลัยฟร  
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• รานคาในมหาวิทยาลัยและรานหนังสือ  

• บริการดูแลเด็ก (สถานรับเลี้ยงเด็ก)  

• บริการซักรีด  

• ศูนยวัฒนธรรม 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ กองกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยและเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธในแตละคณะหรือ

วิทยาลัยอาจใหความชวยเหลือเพ่ิมเติมได สุดทายท่ีพักในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาตางชาติควรมีหัวหนางานท่ี

สามารถพูดภาษาอังกฤษได บริเวณมหาวิทยาลัยอยูภายใตการเฝาระวังความปลอดภัยอยางตอเนื่องโดยมีการ

ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยรอบ ๆ มหาวิทยาลัยและอาคารท่ีพัก 

3.5 บริการตาง ๆ วีซา เรื่องการตรวจคนเขาเมืองและการสนับสนุนขอมูล 

3.5.1 การสนับสนุนกอนมาถึง 

เม่ือการสมัครเขาศึกษาของนักเรียนตางชาติประสบความสำเร็จแลว หนวยงานหรือสำนักงานท่ีเก่ียวของของ

มหาวิทยาลัยพายัพ จะแจงใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับข้ันตอนการเขาเมืองท่ีจำเปน เชน วีซาการศึกษาและการ

เตรียมการอ่ืน ๆ ท่ีจะไดรับการดูแลกอนออกเดินทาง เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยพายัพ จะสงลิงคสำหรับคูมือหรือ

หนังสือคูมือภาษาอังกฤษออนไลนท่ีมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาตอใน

ตางประเทศและสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในสถานท่ี ซ่ึงรวมถึง ท่ีพัก ประกันสุขภาพ ขอกำหนดในการขอวีซา งบประมาณ

สำหรับคาครองชีพ คำแนะนำเก่ียวกับสิ่งท่ีควรนำไปดวย ขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยและวิธีการทำงานท่ีนี่ การ

แสดงออกทางวัฒนธรรมท่ัวไปในภาษาทองถ่ิน แหลงขอมูลออนไลน ฝายธุรการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน

วิทยาเขต เปนตน สิ่งพิมพออนไลนนี้เปนแนวทางท่ีมีประโยชนสำหรับนักศึกษาตางชาติ โดยใหรายละเอียดขอมูลท่ี

เปนประโยชนท้ังในดานวิชาการและสังคมในมหาวิทยาลัยพายัพ และภายในประเทศไทย เปนสิ่งสำคัญในการ

สื่อสารกับนักศึกษาตางชาติท่ีจะเขามาเปนหลายวันหรือหลายสัปดาหกอนท่ีพวกเขาจะโดยสารเครื่องบินมายัง

มหาวิทยาลัยพายัพ การใหคำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกสหรือการประชุมออนไลน (เชน Skype, Zoom) กับพวก

เขาสามารถอำนวยความสะดวกในกระบวนการสื่อสารและทำใหม่ันใจวามีการเตรียมการกอนออกเดินทางท่ีดี 

รวมถึงการรักษาความปลอดภัยท่ีพัก สำนักงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจัดเตรียมเอกสารท่ีจำเปนใหกับนักศึกษา

ตางชาติใหมสำหรับการดำเนินการขอวีซาท่ีเหมาะสมในประเทศของตนกอนท่ีจะมาเรียนท่ี มหาวิทยาลัยพายัพ  

3.5.2 แผนกตอนรับสวนหนา 

หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือสำนักงานท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ  หรือคณะจัดบริการรับ - สงท่ีสนามบินสำหรับนักศึกษา

ตางชาติท่ีเขามา นอกจากนี้ยังชวยนักศึกษาในการเช็คอินท่ีท่ีพักของพวกเขา หากเพ่ือนนักศึกษาไทยในพ้ืนท่ีไดรับ

มอบหมายแลวพวกเขาสามารถติดตามเจาหนาท่ีไปยังสนามบินเพ่ือรับบริการรับสงได ตามหลักการแลวเม่ือ

เดินทางมาถึงนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาจะไดรับ "แพ็คเกจปฐมนิเทศ" ซ่ึงประกอบดวยหนังสือคูมือเลมเล็กท่ีมีขอมูล

พ้ืนฐาน แผนท่ีมหาวิทยาลัยและเมือง หมายเลขโทรศัพทและสำนวนสำหรับใชดำรงชีวิตในภาษาทองถ่ิน 
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3.5.3 ความชวยเหลือในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพายัพ  มีหนวยงานหรือสำนักงานท่ีกำหนดไวรองรับนักศึกษาตางชาติระหวางการศึกษา (เชน 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ กองกิจการนักศึกษา และจุดบริการแบบครบวงจร) ความชวยเหลือท่ีสำคัญอยางหนึ่งท่ี

มอบใหกับนักศึกษาตางชาติ คือ ความชวยเหลือท่ีเก่ียวของกับสำนักงานตรวจคนเขาเมือง ดังนั้นเจาหนาท่ีหรือ

หนวยวีซาจึงไดรับมอบหมายใหใหคำแนะนำและความชวยเหลือแกนักศึกษาตางชาติในเรื่องวีซาและเรื่องการยาย

ถ่ินฐานอ่ืน ๆ ในระหวางการปฐมนิเทศเจาหนาท่ีท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมอาจไดรับเชิญใหพูดคุยเก่ียวกับข้ันตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและเพ่ือตอบคำถามจากนักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ  อาจจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจคนเขา

เมืองเขามาเปนประจำเพ่ือใหบริการในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาตางชาติและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยพายัพ   

สำนักงานท่ีไดรับมอบหมายยังประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (เชน ฝายบริการสวัสดิการนักศึกษา

และหนวยทะเบียน) เพ่ือชวยนักศึกษาตางชาติดูแลเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนและการใชชีวิตอยูท่ี

มหาวิทยาลัยพายัพ   นอกจากนี้ยังชวยใหนักศึกษาตางชาติใหมติดตอกับสโมสรนักศึกษาและกลุมทางสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสมาคมนักศึกษาตางชาติความสำเร็จในการชวยเหลือนักศึกษาตางชาติในการตั้งถ่ินฐานท่ี

มหาวิทยาลัยพายัพ   ยังรวมถึงการชวยเหลือนักศึกษาในการเปดบัญชีธนาคาร ตรวจดูแลใหแนใจวานักศึกษามี

ประกันสุขภาพท่ีเหมาะสม สื่อสารกับสถานกงสุล/สถานทูตในพ้ืนท่ีของนักศึกษาตางชาติ เปนตน การสนับสนุน

เพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

• ปายบอกทางรอบมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ 

• โครงการท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติเดินทางไปตางประเทศ (เชน ผานเครือขายสถาบันอุดมศึกษา)  

• การมีสวนรวมใน FRIENDS Teahouse และศูนยนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยพายัพ   (เชน ศูนย Center 

for Social Impact , ศูนย ASEAN ,อเมริกันคอรนเนอร อินเดียคอรนเนอร เปนตน) 

3.5.4. การสนับสนุนขอมูล 

ชองทางแรกในการถายทอดขอมูลสูชุมชนนานาชาติ คือ เว็บไซตภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากนี้ 

แตละคณะหรือวิทยาลัยไดจัดเตรียมเว็บไซตในเวอรชันภาษาอังกฤษซ่ึงมีขอมูลทางวิชาการท่ีจำเปนสำหรับ

นักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ยังมีชองทางการสื่อสารเฉพาะสำหรับนักศึกษาตางชาติ เชนรายชื่ออีเมล 

กลุม Facebook หรือกลุม Line ซ่ึงท้ังหมดนี้ใหบริการเปนภาษาอังกฤษ ชองทางการสื่อสารหลายภาษาเปนขอดี

สำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ ชองทางเหลานี้ใชเพ่ือแจงใหนักศึกษาตางชาติทราบเก่ียวกับประเด็นทางวิชาการและ

ประเด็นทางสังคมตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมและงานพิเศษตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ขอมูลท่ีสำคัญท่ีสุดอยางหนึ่งท่ีชวย

สนับสนุนสำหรับนักศึกษาตางชาติเก่ียวกับคำแนะนำสำหรับข้ันตอนการยายถ่ินฐาน ดังนั้นเจาหนาท่ีหรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของจะตองแจงใหนักศึกษาตางชาติทราบอยางสม่ำเสมอ เก่ียวกับกฎการเขาเมืองครั้งแรกและประกาศอ่ืนๆ 

 ท่ีเก่ียวของ  
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3.5.5 การชวยเหลือกอนออกจากมหาวิทยาลัยพายัพ   

เจาหนาท่ีหรือสำนักงานท่ีไดรับมอบหมายใหชวยเหลือนักศึกษาตางชาติจะชวยนักศึกษาตางชาติในการเตรียมการ

ท่ีจำเปนและจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของและจัดการเรื่องในทองถ่ินท่ีรอดำเนินการกอนท่ีพวกเขาจะเดินทางออก

จากประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษา ในการดำเนินการดังกลาวจะมีการกำหนดระยะเวลาผอนผันหนึ่งเดือน

กอนท่ีจะมีการยกเลิกวีซาภาคบังคับ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพ   สนับสนุนใหนักศึกษาศิษยเกานานาชาติเขา

รวมชองทางการสื่อสารเฉพาะสำหรับศิษยเกา  

4.บทสรุป 

รูปแบบการบูรณาการสำหรับการดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาตางชาตินี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือชี้ใหเห็นวา

มหาวิทยาลัยพายัพ   สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติไดอยางไรและสรางสภาพแวดลอมทาง

การศึกษาและการใชชีวิตท่ีอบอุน เปนมิตรและใหการสนับสนุนดานการศึกษา ประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายใน

บทความนี้เก่ียวของกับนโยบายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดูแลและการสนับสนุนนักศึกษาตางชาติท่ี

มหาวิทยาลัยพายัพ และเรื่องเฉพาะซ่ึงตองไดรับการพิจารณาเพ่ือเสนอการดูแลและการสนับสนุนท่ีมีคุณภาพแก

นักศึกษาตางชาติ เชน การสนับสนุนดานวิชาการ การดูแลสุขภาพ (รวมถึงสุขภาพจิตและการใหคำปรึกษา) การ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมและสังคม ชีวิตในมหาวิทยาลัย (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและท่ีพัก) ตลอดจนงาน

บริการ (รวมถึงการทำวีซา เรื่องการตรวจคนเขาเมืองและการสนับสนุนดานขอมูลตาง ๆ) 


