โครงการ ERASMUS+ , KEY ACTION 2
การสรางสมรรถนะในระดับอุดมศึกษา
การเพิ่มสรรมถนะดานความสัมพันธระหวางประเทศและการมีสวนรวมระหวางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความ
หลากหลายของวิทยาเขตและเพื่อสนับสนุนความเปนนานาชาติในสถาบัน
(FRIENDS)
มหาวิทยาลัยพายัพ
แนวทางสำหรับการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาตางชาติ
1.บทนำ
โครงการ FRIENDS ไดรับทุนภายใตโครงการ Erasmus + สำหรับการเสริมสรางสมรรถนะใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนการรวมมือของ 12 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพื่อนสมาชิกในเอเชีย (HEIs) และ
ประเทศโปรแกรม HEIs จากยุโรป 4 ประเทศ FRIENDS สรางขึ้นจากแนวคิดเรื่องความเปนสากลที่บานและมี
เปาหมายที่จะสรางสมรรถนะ ใหกับประเทศผูเขารวมโครงการ 5 ประเทศที่เกี่ยวของ ไดแก ประเทศภูฏาน
ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนสและประเทศไทย
โครงการ Home Away From Home ไดรับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา
ตางชาติ และนักศึกษาไทยที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งกำลังศึกษาอยูที่สถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศ ผูเขารวม 12 ประเทศ โครงการนี้ไดนำเสนอรูปแบบบูรณาการสำหรับการดูแลนักศึกษาและการสนับสนุน
เพื่อรวมสรางประสบการณการศึกษาเรียนรูที่อบอุน เปนมิตรและใหการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาตางชาติตาม
รายละเอียดในเอกสารนี้ แบบจำลองนี้ไดถูกกำหนดขึ้นตามการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการประชุม
ระดมความคิดที่จัดขึ้นในกิจกรรม Home Away From Home Virtual Tea Party ซึ่งมี เจาหนาที่และคณะ
ผูบริหาร 49 คน จากกลุมสมาชิกโครงการ FRIENDS ทั้งหมด
แนวทางสำหรับการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาตางชาติที่ระบุไวในเอกสารนี้จะตองไดรับการรับรองและ
ปรับปรุง เพิ่มเติมโดยสถาบันอุดมศึกษาจากเอเชียทั้ง 12 สถาบันที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับบริบทในทองถิ่น
และความ ตองการเฉพาะของแตละสถาบัน
2.นโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ (มพย)
สิ่งสำคัญคือตองเนนย้ำคือ ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพายัพในการจัดหาสภาพแวดลอมที่ ปลอดภัยมั่นคง
และเอาใจใสใหกับนักศึกษาตางชาติที่จะสามารถสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในขณะที่พวกเขา มุงมั่นไปสู
ความสำเร็จอยางดีที่สุดในระหวางการศึกษา
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2.1 นโยบาลของมหาวิทยาลัยพายัพ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพครอบคลุมถึงการสนับสนุนและความชวยเหลือที่จะใหกับนักศึกษา ตางชาติซึ่ง
รวมถึงความชวยเหลือกอนออกเดินทาง การมาถึงและการชวยเหลือในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ เตรียมตัวกลับ
บานหลังจากเสร็จสิ้นชวงเวลาของการศึกษาที่วางแผนไว
2.2 เจาหนาที่หรือสำนักงานที่จัดไว
มหาวิทยาลัยพายัพมีทีมงาน สำนักงานหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ เพื่อใหการสนับสนุน และ
แนะนำนักศึกษาตางชาติ เจาหนาที่พรอมใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจัดการดูแลเรื่องสวัสดิการและความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับนักศึกษาตางชาติและสามารถติดตอไดทางโทรศัพทสื่อสังคมออนไลนและ/หรือชองทางสื่อสาร
อื่น ๆ
2.3 สายดวนฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยพายัพมีเจาหนาที่เฉพาะหรือทีมที่สามารถเขาถึงไดในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับนักศึกษาตางชาติ ใน
กรณีเชนนี้เจาหนาที่สวัสดิการและรักษาความปลอดภัย พรอมใหการดูแลโดยใชเวลาเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุไม
เกิน 20 นาที
2.4 วีซาสำหรับการศึกษา
นักศึกษาตางชาติจำเปนตองไดรับวีซาสำหรับการศึกษากอนที่จะเดินทางไปศึกษาตอในประเทศอื่น มหาวิทยาลัย
พายัพใหความชวยเหลือ การสนับสนุนและเตรียมเอกสารทางราชการที่จำเปนแกนักศึกษาตางชาติ สำหรับขั้นตอน
การขอวีซาหรือตออายุวีซาและสำหรับการจัดการขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด
2.5 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพจัดทำประกันอุบัติเหตุเบื้องตนใหกับนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาตางชาติมีหนาที่รับผิดชอบใน
การทำสัญญาและรักษาไวซึ่งการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการศึกษา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยพายัพยังใหขอมูลและสนับสนุนนักศึกษาตางชาติในการไดรับความคุมครองใหมหรือการตออายุ
ประกันสุขภาพที่มีอยูเดิม
2.6 สิทธิและหนาที่ของนักศึกษาตางชาติ
สิทธิและหนาที่ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับนักศึกษาในพื้นที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษาตางชาติดวย นักศึกษาตางชาติตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานวิชาการทั้งหมด (เชน การโกง การลอกเลียนแบบและ/หรือเรื่องลิขสิทธิ์ เปนตน)
มหาวิทยาลัยพายัพชวยใหมั่นใจไดวานักศึกษาตางชาติจะไดรับทราบเปนอยางดีเกี่ยวกับกฎและขอบังคับทาง
วิชาการและที่ไมใชทางวิชาการทั้งหมดที่สมัครเขาศึกษาในสถาบัน
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3. การดูแลและสนับสนุนนักเรียนตางชาติ
3.1 การสนับสนุนทางวิชาการ
3.1.1 ขอแนะนำกอนเดินทางมาถึง
มหาวิทยาลัยพายัพมีหนังสือคูมือออนไลนภาษาอังกฤษ คูมือ เว็บไซตเฉพาะ หรือศูนยภาษาอังกฤษซึ่งรวมถึงขอมูล
ที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาตอในตางประเทศและสิ่งที่คาดหวังเมื่ออยูในพื้นที่จริง
รวมถึงขอกำหนดทางวิชาการและการสนับสนุน นักศึกษาตางชาติจะไดรับการใหคำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกสกอน
เดินทางมาถึง เพื่อแจงใหพวกเขาทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ความเชี่ยวชาญพิเศษของภาควิชาและ
รายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ที่จะไดรับการดูแลลวงหนา
3.1.2 โปรแกรมปฐมนิเทศ
มหาวิทยาลัยพายัพจัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำนักศึกษาตางชาติใหรูจักกับงานบริการวิชาการ (เชน
หองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาการและบริการนักศึกษา) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสันทนาการ เพื่อ
อำนวยความสะดวกใหคำแนะนำทางวิชาการเบื้องตน เพื่อแจงใหนักศึกษาตางชาติทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยพายัพ และเนนแผนการเรียนและขอกำหนดทางวิชาการสำหรับแตละระดับ การ
ปฐมนิเทศอาจรวมถึงการเยี่ยมชมวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกการเยี่ยมชมพื้นที่ในทองถิ่นและอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยพายัพขอแนะนำใหนักศึกษาตางชาติใหม ใหมาถึงเร็วกอน 2 - 3 วันเพื่อใหตัวเองมีเวลาเหลือในการ
เตรียมตัวกอนเริ่มชั้นเรียน
3.1.3 ที่ปรึกษาทางวิชาการ/อาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพใหความมั่นใจไดวามีที่ปรึกษาดานวิชาการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายซึ่งสามารถเขาถึง
นักศึกษาไดทุกวัน ซึ่งสามารถชวยเหลือและใหคำแนะนำนักศึกษาตางชาติในเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาของ
นักศึกษาได นอกจากนี้คณาจารยสามารถปรึกษาและแบงปนปญหากับสำนักงานวิเทศสัมพันธเพื่อใหคำแนะนำ
และการสนับสนุนแกนักศึกษาตางชาติ ที่ปรึกษาทางวิชาการ/อาจารยที่ปรึกษายังคอยเฝาตรวจสอบผลการเรียน
เกรดเฉลี่ยและการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาตางชาติ เพื่อใหแนใจวานักศึกษาตางชาติจะมีความกาวหนาใน
หลักสูตรอยางเปนที่นาพอใจและใหการสนับสนุนอยางทันทวงทีในกรณีจำเปน
3.1.4 การสนับสนุนดานภาษา
นักศึกษาตางชาติจำนวนมากไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมและแมวาพวกเขาจะสงหลักฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคในการรับเขาเรียน แตหลายคนก็ยังมีปญหากับการเรียนเปนภาษาอังกฤษและมีปญหา
ในการสอบผาน English Exit ซึ่งจำเปนตองใชที่มหาวิทยาลัยพายัพ สิ่งนี้สงผลตอการปรับตัวทั้งดานวิชาการและ
สังคมของพวกเขาอยางมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยพายัพจึงใหการสนับสนุนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในรูปแบบของ
ซอฟตแวรภาษาแบบออนไลนสำหรับการเรียนรูดวยตนเองและในรูปแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางหรือ
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การสอนพิเศษ รวมถึงชั้นเรียนที่เนนการทดสอบแบบเรงรัดสำหรับนักเรียนตางชาติตามคำขอ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยพายัพยังจัดสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาตางชาติ เพื่อใหพวกเขาสามารถ
“ดำรงชีวิตอยู” นอกหองเรียนหรือในมหาวิทยาลัยได
3.1.5 การยอมรับหนวยกิต
มหาวิทยาลัยพายัพสนับสนุนการโอนหนวยกิตสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนผานระบบหนวยกิตที่จัดตั้งขึ้น
เชน ACTS หรือ ECTS
3.2 การดูแลสุขภาพ สุขภาพจิตและการใหคำปรึกษา
3.2.1 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
นักศึกษาตางชาติจะตองรักษาความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการศึกษา อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยพายัพจะจัดทำประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาตางชาติที่รวมอยูในคาเลาเรียนหากถึง
กำหนดชำระ มหาวิทยาลัยพายัพยังใหขอมูลเกี่ยวกับความคุมครองประกันสุขภาพราคาสมเหตุสมผลสำหรับ
นักศึกษาตางชาติที่บริษัทประกันภัยที่เปนพันธมิตรจะเสนอใหทำ
3.2.2 สิ่งอำนวยความสะดวกดานสุขภาพในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพายัพมีโรงพยาบาลและคลินิกในมหาวิทยาลัยที่พรอมใหความชวยเหลือทางการแพทยแกนักศึกษา
ตางชาติ พยาบาลหรือแพทยที่ไดรับการรับรองที่พูดภาษาอังกฤษที่กำลังปฏิบัติหนาที่ มีบริการรถพยาบาลตลอด
24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน
3.2.3 การแนะแนวและการใหคำปรึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพมีเจาหนาที่สวัสดิการหรือที่ปรึกษามืออาชีพที่พรอมใหความชวยเหลือและใหคำแนะนำแก
นักศึกษาตางชาติที่ประสบปญหา ฝายที่เกี่ยวของดำเนินการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดูแลดาน
สุขภาพจิต นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาผานอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตและความเปนอยูในมหาวิทยาลัย
พายัพ ดำเนินระบบเพื่อระบุตัวนักศึกษาที่มีความเสี่ยง เชน การสื่อสารระหวางคณะและสำนักงานวิเทศสัมพันธ
และระบบเพื่อน เพื่อแจงใหทราบเปนการสวนตัวเกี่ยวกับกรณีที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการประชุมตามปกติหรือเมื่อ
มีกรณีพิเศษ หนวยงานที่เกี่ยวของจะสรางกลุมสนทนาในชั้นเรียนที่สามารถดูแลหรือใหการสนับสนุนทางศีลธรรม
แกนักศึกษาที่ปวยหรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล คณาจารยจะสังเกตนักศึกษาตางชาติในชั้นเรียนและให
คำแนะนำแกสำนักงานที่เกี่ยวของกับการใหคำปรึกษาหากจำเปน โดยอาจารยสามารถสังเกตจากสัญญาณตาง ๆ
เชน การขาดชั้นเรียนบอยครั้ง นอกจากนี้ความตองการเฉพาะอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเกิดของ
นักศึกษาหรือในประเทศที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยพายัพจึงมั่นใจไดวามีการชวยเหลือในชวงเวลาที่
ยากลำบากและตลอดสถานการณพิเศษ เชน การระบาดของโรค COVID-19 นักเรียนตางชาติตองไดรับการแจง
และสนับสนุนอยางเหมาะสมในสถานการณที่ทาทาย เมื่อมีประกาศใหหยุดการเรียนการสอนและมีผลบังคับใช
ขอจำกัดในการเดินทาง มีการสนับสนุนทางออนไลนสำหรับการศึกษาและคำแนะนำหรือการใหคำปรึกษาสำหรับ
นักศึกษาตางชาติในกรณีเมื่อมีความจำเปน
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3.3 การบูรณาการทางวัฒนธรรมและสังคม
3.3.1 ระบบเพื่อน
มหาวิทยาลัยพายัพจัดทูตนักศึกษาและ/หรือโครงการบัดดี้เพื่อชวยเหลือนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาไทยในพื้นที่ไม
เพียงแคใหการตอนรับจัดเยี่ยมชมในมหาวิทยาลัยและการเยี่ยมชมรอบ ๆ เมืองใหกับนักศึกษาตางชาติเทานั้น แต
ยังชวยในเรื่องที่เปนประโยชนอื่น ๆ ดวย เชน การเปดบัญชีธนาคาร นักศึกษาตางชาติอาจไดพบเพื่อนบัดดี้ใน
ระหวางการปฐมนิเทศหรือกอนที่นักศึกษาจะมาถึงมหาวิทยาลัยพายัพ ผานการสื่อสารออนไลน เพื่อนบัดดี้จะชวย
นำเสนอวัฒนธรรมทองถิ่นแกเพื่อนชาวตางชาติและชวยปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมไดอยางราบรื่น
3.3.2 งานปฐมนิเทศและตอนรับ
ในระหวางโครงการปฐมนิเทศจะมีการนำเสนอวัฒนธรรมทองถิ่นและนักศึกษาตางชาติจะไดรับการแนะนำใหรูจัก
กับสังคมของมหาวิทยาลัยพายัพ นอกเหนือจากดานวิชาการ การปฐมนิเทศยังแนะนำนักศึกษาใหรูจักกฎระเบียบ
และนโยบายที่สามารถชวยใหพวกเขาอยูอยางปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปฐมนิเทศและตอนรับ
นักศึกษาใหม มีการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อใหนักศึกษาตางชาติใหมไดพบปะกับรุนพี่และทำความคุนเคยกับ
เพื่อนรวมชั้นเรียนใหม
3.3.3 กิจกรรมรวม - นักศึกษาในประเทศและตางประเทศ
มหาวิทยาลัยพายัพ รวมนักศึกษาตางชาติไวในกิจกรรมนอกหลักสูตรดวยกันกับนักศึกษาไทยในพื้นที่ เชน กิจกรรม
คาย สัมมนา กิจกรรมอาสาสมัคร นักศึกษาตางชาติไดรับเชิญใหเขารวมชมรมนักศึกษาและกลุมชุมนุมตางๆ ที่
มหาวิทยาลัยพายัพ เชน สมาคมนักศึกษาตางชาติ ชมรมกีฬา และกลุมอาสาสมัคร นักศึกษาตางชาติยังมีโอกาสที่
จะมีสวนรวมรวมกับนักศึกษาไทยในพื้นที่ในกิจกรรมเพื่อเชื่อมตอและมีสวนรวมในชุมชนทองถิ่นที่ดำเนินโครงการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและบริการชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนยังสนับสนุนการเรียนรูกับ
วัฒนธรรมของนักศึกษาอีกดวย
3.3.4 การติดตอกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ
เปนสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงนักศึกษาตางชาติกับเจาหนาที่และสำนักงานที่เกี่ยวของ เชน งานวิเทศสัมพันธ ฝาย
กิจการนักศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการอยูอาศัยที่มหาวิทยาลัยพายัพ ดวยวิธีนี้นักศึกษาตางชาติ
จะรูวาพวกเขาสามารถติดตอใครไดบางในกรณีที่เกิดปญหา มีการรวมตัวทางสังคมในระหวางที่กำลังศึกษาอยู
นักศึกษาตางชาติจะมีโอกาสในการฝกงานในสำนักงานตาง ๆ เชน สำนักงานวิเทศสัมพันธ หองสมุดหรือ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3.3.5 กิจกรรมทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานตาง ๆ เปนประจำเพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดพบปะกับ
นักศึกษาไทยในพื้นที่และรวมแบงปนวัฒนธรรมของตนเอง กิจกรรมขามวัฒนธรรม ไดแก วันนานาชาติหรือ
เทศกาลสากลและผสมผสานการทำอาหาร การรองเพลงและการเตนรำเขาดวยกัน กิจกรรมที่มีความหลากหลาย
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ทางวัฒนธรรมยังสงเสริมความหลากหลายในมหาวิทยาลัยและเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติไดแบงปนประเพณี
ของตนเอง มหาวิทยาลัยพายัพ ยังมีนักศึกษาตางชาติเขารวมในงานเทศกาลประจำชาติและเทศกาลทางศาสนาอื่น
ๆ กิจกรรมทางวัฒนธรรมบางสวนที่มหาวิทยาลัยพายัพ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัย ไดแก วัน Erasmus Day วันนานาชาติ ค่ำคืนแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันประกาศ
อิสรภาพ (ของประเทศอื่น ๆ) วันตรุษจีน งานเลี้ยงสังสรรคของนักศึกษาตางชาติ เทศกาลอาหารนานาชาติ วันวา
เลนไทน วันโยคะ เทศกาลการทำอาหารและการแขงขันตาง ๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความหลากหลายของ
วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยในระหวางวันกีฬาสากลหรือการแขงขันซึ่งรวบรวมนักศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อ
แขงขันกีฬาแบบดั้งเดิมและกีฬาทั่วไป กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการไดโดยความรวมมือระหวางสโมสรนักศึกษา
ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ และอาจรวมเอาการละเลนดั้งเดิมที่เปนภาพเคลื่อนไหว
3.4 การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก
มหาวิทยาลัยพายัพ มุงสนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติในมหาวิทยาลัยไดรับประสบการณการใชชีวิตที่ดีที่สุดโดยการ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ รวมถึงที่พักที่สะดวกสบายเพื่อชวยใหนักศึกษาไดรับประโยชนสูงสุดจาก
ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังควรมีบริการจัดการและบำรุงรักษาในมหาวิทยาลัยที่เชื่อถือได นอกจากคุณภาพ
การเรียนการสอนที่ดีแลว มหาวิทยาลัยพายัพ ยังชวยใหนักศึกษาตางชาติสามารถเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทาง
การแพทยและทันตกรรม ศูนยอาหารและศูนยกีฬา เปนตน
สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ นี้ เพื่อสนับสนุนชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยจัดมีใหบริการ
ดังตอไปนี้
• FRIENDS Teahouse
• สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทยและทันตกรรมเต็มรูปแบบ เชน โรงพยาบาล คลินิก คลินิกทันตก
รรม
• ที่พักในมหาวิทยาลัย/บานพักอาศัย/หอพัก (ระบบจองออนไลน)
• โรงอาหาร/ศูนยอาหาร/รานอาหาร (ราคาที่เหมาะสมและอาหารสำหรับทุกศาสนา)
• ศูนยกีฬาที่มีอุปกรณครบครัน ( ศูนยออกกำลังกาย)
• หองละหมาดสำหรับชาวมุสลิม/หองปฏิบัติศาสนากิจสำหรับทุกความเชื่อ
• หองสมุดที่ใหบริการหนังสือออนไลนและวารสารวิชาการ
• พื้นที่ที่พูดภาษาอังกฤษ/พื้นที่ที่พูดภาษาตางประเทศอื่น ๆ
• ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย
• ชมรมนักศึกษาและกลุมทางสังคมตาง ๆ
• อินเทอรเน็ตไรสายฟรีทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
• บริการรถบัสรับ-สง ภายในมหาวิทยาลัยฟร
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•
•
•
•

รานคาในมหาวิทยาลัยและรานหนังสือ
บริการดูแลเด็ก (สถานรับเลี้ยงเด็ก)
บริการซักรีด
ศูนยวัฒนธรรม

สำนักงานวิเทศสัมพันธ กองกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยและเจาหนาที่วิเทศสัมพันธในแตละคณะหรือ
วิทยาลัยอาจใหความชวยเหลือเพิ่มเติมได สุดทายที่พักในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาตางชาติควรมีหัวหนางานที่
สามารถพูดภาษาอังกฤษได บริเวณมหาวิทยาลัยอยูภายใตการเฝาระวังความปลอดภัยอยางตอเนื่องโดยมีการ
ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยรอบ ๆ มหาวิทยาลัยและอาคารที่พัก
3.5 บริการตาง ๆ วีซา เรื่องการตรวจคนเขาเมืองและการสนับสนุนขอมูล
3.5.1 การสนับสนุนกอนมาถึง
เมื่อการสมัครเขาศึกษาของนักเรียนตางชาติประสบความสำเร็จแลว หนวยงานหรือสำนักงานที่เกี่ยวของของ
มหาวิทยาลัยพายัพ จะแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการเขาเมืองที่จำเปน เชน วีซาการศึกษาและการ
เตรียมการอื่น ๆ ที่จะไดรับการดูแลกอนออกเดินทาง เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ จะสงลิงคสำหรับคูมือหรือ
หนังสือคูมือภาษาอังกฤษออนไลนที่มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาตอใน
ตางประเทศและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ ซึ่งรวมถึง ที่พัก ประกันสุขภาพ ขอกำหนดในการขอวีซา งบประมาณ
สำหรับคาครองชีพ คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรนำไปดวย ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิธีการทำงานที่นี่ การ
แสดงออกทางวัฒนธรรมทั่วไปในภาษาทองถิ่น แหลงขอมูลออนไลน ฝายธุรการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
วิทยาเขต เปนตน สิ่งพิมพออนไลนนี้เปนแนวทางที่มีประโยชนสำหรับนักศึกษาตางชาติ โดยใหรายละเอียดขอมูลที่
เปนประโยชนทั้งในดานวิชาการและสังคมในมหาวิทยาลัยพายัพ และภายในประเทศไทย เปนสิ่งสำคัญในการ
สื่อสารกับนักศึกษาตางชาติที่จะเขามาเปนหลายวันหรือหลายสัปดาหกอนที่พวกเขาจะโดยสารเครื่องบินมายัง
มหาวิทยาลัยพายัพ การใหคำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกสหรือการประชุมออนไลน (เชน Skype, Zoom) กับพวก
เขาสามารถอำนวยความสะดวกในกระบวนการสื่อสารและทำใหมั่นใจวามีการเตรียมการกอนออกเดินทางที่ดี
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่พัก สำนักงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจัดเตรียมเอกสารที่จำเปนใหกับนักศึกษา
ตางชาติใหมสำหรับการดำเนินการขอวีซาที่เหมาะสมในประเทศของตนกอนที่จะมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยพายัพ
3.5.2 แผนกตอนรับสวนหนา
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสำนักงานที่มหาวิทยาลัยพายัพ หรือคณะจัดบริการรับ - สงที่สนามบินสำหรับนักศึกษา
ตางชาติที่เขามา นอกจากนี้ยังชวยนักศึกษาในการเช็คอินที่ที่พักของพวกเขา หากเพื่อนนักศึกษาไทยในพื้นที่ไดรับ
มอบหมายแลวพวกเขาสามารถติดตามเจาหนาที่ไปยังสนามบินเพื่อรับบริการรับสงได ตามหลักการแลวเมื่อ
เดินทางมาถึงนักศึกษาตางชาติที่เขามาจะไดรับ "แพ็คเกจปฐมนิเทศ" ซึ่งประกอบดวยหนังสือคูมือเลมเล็กที่มีขอมูล
พื้นฐาน แผนที่มหาวิทยาลัยและเมือง หมายเลขโทรศัพทและสำนวนสำหรับใชดำรงชีวิตในภาษาทองถิ่น
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3.5.3 ความชวยเหลือในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพายัพ มีหนวยงานหรือสำนักงานที่กำหนดไวรองรับนักศึกษาตางชาติระหวางการศึกษา (เชน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ กองกิจการนักศึกษา และจุดบริการแบบครบวงจร) ความชวยเหลือที่สำคัญอยางหนึ่งที่
มอบใหกับนักศึกษาตางชาติ คือ ความชวยเหลือที่เกี่ยวของกับสำนักงานตรวจคนเขาเมือง ดังนั้นเจาหนาที่หรือ
หนวยวีซาจึงไดรับมอบหมายใหใหคำแนะนำและความชวยเหลือแกนักศึกษาตางชาติในเรื่องวีซาและเรื่องการยาย
ถิ่นฐานอื่น ๆ ในระหวางการปฐมนิเทศเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจไดรับเชิญใหพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและเพื่อตอบคำถามจากนักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ อาจจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองเขามาเปนประจำเพื่อใหบริการในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาตางชาติและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักงานที่ไดรับมอบหมายยังประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (เชน ฝายบริการสวัสดิการนักศึกษา
และหนวยทะเบียน) เพื่อชวยนักศึกษาตางชาติดูแลเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการใชชีวิตอยูที่
มหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากนี้ยังชวยใหนักศึกษาตางชาติใหมติดตอกับสโมสรนักศึกษาและกลุมทางสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสมาคมนักศึกษาตางชาติความสำเร็จในการชวยเหลือนักศึกษาตางชาติในการตั้งถิ่นฐานที่
มหาวิทยาลัยพายัพ ยังรวมถึงการชวยเหลือนักศึกษาในการเปดบัญชีธนาคาร ตรวจดูแลใหแนใจวานักศึกษามี
ประกันสุขภาพที่เหมาะสม สื่อสารกับสถานกงสุล/สถานทูตในพื้นที่ของนักศึกษาตางชาติ เปนตน การสนับสนุน
เพิ่มเติมในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
• ปายบอกทางรอบมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ
• โครงการที่เปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติเดินทางไปตางประเทศ (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
แตละคณะหรือวิทยาลัยไดจัดเตรียมเว็บไซตในเวอรชันภาษาอังกฤษซึ่งมีขอมูลทางวิชาการที่จำเปนสำหรับ
นักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ยังมีชองทางการสื่อสารเฉพาะสำหรับนักศึกษาตางชาติ เชนรายชื่ออีเมล
กลุม Facebook หรือกลุม Line ซึ่งทั้งหมดนี้ใหบริการเปนภาษาอังกฤษ ชองทางการสื่อสารหลายภาษาเปนขอดี
สำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ ชองทางเหลานี้ใชเพื่อแจงใหนักศึกษาตางชาติทราบเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการและ
ประเด็นทางสังคมตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมและงานพิเศษตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ขอมูลที่สำคัญที่สุดอยางหนึ่งที่ชวย
สนับสนุนสำหรับนักศึกษาตางชาติเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับขั้นตอนการยายถิ่นฐาน ดังนั้นเจาหนาที่หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจะตองแจงใหนักศึกษาตางชาติทราบอยางสม่ำเสมอ เกี่ยวกับกฎการเขาเมืองครั้งแรกและประกาศอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
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3.5.5 การชวยเหลือกอนออกจากมหาวิทยาลัยพายัพ
เจาหนาที่หรือสำนักงานที่ไดรับมอบหมายใหชวยเหลือนักศึกษาตางชาติจะชวยนักศึกษาตางชาติในการเตรียมการ
ที่จำเปนและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและจัดการเรื่องในทองถิ่นที่รอดำเนินการกอนที่พวกเขาจะเดินทางออก
จากประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษา ในการดำเนินการดังกลาวจะมีการกำหนดระยะเวลาผอนผันหนึ่งเดือน
กอนที่จะมีการยกเลิกวีซาภาคบังคับ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพ สนับสนุนใหนักศึกษาศิษยเกานานาชาติเขา
รวมชองทางการสื่อสารเฉพาะสำหรับศิษยเกา
4.บทสรุป
รูปแบบการบูรณาการสำหรับการดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาตางชาตินี้ มีจุดมุงหมายเพื่อชี้ใหเห็นวา
มหาวิทยาลัยพายัพ สามารถปรับตัวเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติไดอยางไรและสรางสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาและการใชชีวิตที่อบอุน เปนมิตรและใหการสนับสนุนดานการศึกษา ประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายใน
บทความนี้เกี่ยวของกับนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดูแลและการสนับสนุนนักศึกษาตางชาติที่
มหาวิทยาลัยพายัพ และเรื่องเฉพาะซึ่งตองไดรับการพิจารณาเพื่อเสนอการดูแลและการสนับสนุนที่มีคุณภาพแก
นักศึกษาตางชาติ เชน การสนับสนุนดานวิชาการ การดูแลสุขภาพ (รวมถึงสุขภาพจิตและการใหคำปรึกษา) การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมและสังคม ชีวิตในมหาวิทยาลัย (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก) ตลอดจนงาน
บริการ (รวมถึงการทำวีซา เรื่องการตรวจคนเขาเมืองและการสนับสนุนดานขอมูลตาง ๆ)
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