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                                        ERASMUS+, KEY ACTION 2 

การสรา้งสมรรถนะในระดบัอุดมศกึษา 

การเพิม่สมรรถนะดา้นความสมัพนัธ◌ร์ะหว◌า่งประเทศและการม◌สีว่นรว่มระหว◌า่งว◌ฒันธรรม 
เพือ่สง่เสรมิความหลากหลายของวทิยาเขตและเพือ่สนบัสนุนความเป็นนานาชาตใินสถาบนั 

(FRIENDS) 

 

โครงการ HOME AWAY FROM HOME 
 
1. บทนํา 

 
โครงการ FRIENDS ไดรั้บทนุภายใตโ้ครงการ Erasmus + สําหรับการเสรมิสรา้งสมรรถนะในระดับอดุมศกึษา ซึง่ 
เป็นการร่วมมอืของ 12 สถาบันอดุมศกึษาในประเทศเพือ่นสมาชกิในเอเชยี (HEIs) และประเทศโปรแกรม HEIs 
จากยุโรป 4 ประเทศ FRIENDS 
สร◌า้งข◌◌ึน้จากแนวคดิเรือ่งความเป็นสากลทีบ่◌า้นและมเีป้าหมายทีจ่ะสร◌า้งสมรรถนะ 
ใหก้บัประเทศผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 5 ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ ประเทศภฏูาน ประเทศกัมพูชา 
ประเทศมาเลเซยี ประเทศฟิลปิปินส ์และประเทศไทย 

 

โครงการ Home Away From Home 
ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาต่างชาต ิ
และนักศกึษาไทยทีม่พีืน้ฐานทางวัฒนธรรมทีห่ลากหลายซึง่กําลังศกึษาอยู่ทีส่ถาบันอดุมศกึษาของประเทศ    
ผูเ้ขา้ร่วม 12 ประเทศ 
โครงการนีไ้ดน้ําเสนอร◌ปูแบบบรูณาการส◌ําหรับการดแูลนักศ◌กึษาและการสน◌ับสน◌นุเพ◌◌ือ่ร◌ว่ม 
สรา้งประสบการณ์การศกึษาเรยีนรูท้ีอ่บอุน่ เป็นมติรและใหก้ารสนับสนุนสําหรับนักศกึษาต่างชาต ิ ตาม 
รายละเอยีดในเอกสารน้ี 
แบบจําลองน้ีไดถู้กกําหนดขึน้ตามการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นและการประชมุ 
ระดมความคดิทีจั่ดขึน้ในกจิกรรม Home Away From Home Virtual Tea Party ในวันที ่8 ตลุาคม 2563 
ซึง่ม ีเจา้หนา้ทีแ่ละคณะผูบ้รหิาร 49 คน จากกลุ่มสมาชกิโครงการ FRIENDS ทัง้หมด 
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แนวทางส◌ําหร◌บัการด◌แูลและสน◌บัสน◌นุน◌กัศ◌กึษาต◌า่งชาต◌ทิ◌◌ีร่ะบ◌ไุว◌ใ้นเอกสารน◌◌ีจ้ะ
ต◌อ้งได◌ร้◌บัการร◌บัรองและปร◌บัปรุง เพิม่เตมิโดยสถาบันอดุมศกึษาจากเอเชยีทัง้ 12 สถาบันทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบรบิทในทอ้งถิน่และความ ตอ้งการเฉพาะของแตล่ะสถาบัน 

 

2. นโยบายและระเบยีบของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

สิง่สําคัญคอืตอ้งเนน้ย้ําคอื ความรับผดิชอบของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรใ์นการจัดหาสภาพแวดลอ้มที ่
ปลอดภัยมั่นคงและเอาใจใสใ่หก้บันักศกึษาตา่งชาต ิ ทีจ่ะสามารถสนับสนุนและดแูลนักศกึษาในขณะทีพ่วกเขา 
มุง่ม่ันไปสูค่วามสําเร็จอยา่งดทีีส่ดุในระหวา่งการศกึษา 

2.1 นโยบายของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

นโยบายของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรค์รอบคลุมถงึการสนับสนุนและความชว่ยเหลอืทีจ่ะใหก้บันักศกึษา 
ตา่งชาต ิ ซึง่รวมถงึความชว่ยเหลอืกอ่นออกเดนิทาง การมาถงึและการชว่ยเหลอืในมหาวทิยาลัย 
ตลอดจนการ เตรยีมตัวกลับบา้นหลังจากเสร็จส◌◌ิน้ช◌ว่งเวลาของการศ◌กึษาทีว่างแผนไว◌ ้

2.2 เจา้หนา้ทีห่รอืสํานกังานทีจ่ดัไว ้

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรม์ทีมีงาน สํานักงานหรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นพเิศษ 
เพือ่ใหก้ารสนับสนุน และแนะนําน◌ักศ◌กึษาต่างชาต ิ เจา้หน◌า้ทีพ่รอ้มให◌บ้ร◌กิารในช◌ว่งเวลาท◌ํางาน 
ซึง่จัดการดแูลเร◌ือ่งสว◌สัด◌กิารและความ ปลอดภัยเกีย่วกับนักศกึษาตา่งชาต ิ
และสามารถตดิตอ่ไดท้างโทรศัพท ์  สือ่สงัคมออนไลนแ์ละ/หรอืชอ่งทางสือ่สาร อ◌◌ืน่ ๆ  

2.3 สายดว่นฉุกเฉนิ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรม์เีจา้หนา้ทีเ่ฉพาะหรอืทมีทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นกรณีฉุกเฉนิทีเ่กีย่วขอ้งกับนักศึ
กษา ตา่งชาต ิ ในกรณีเชน่นี้เจา้หนา้ทีส่วัสดกิารและรักษาความปลอดภยั 
พรอ้มใหก้ารดแูลโดยใชเ้วลาเดนิทางมาถงึจุด เกดิเหตไุมเ่กนิ 20 นาท ี

2.4 ว◌ซี่าสําหรบัการศ◌กึษา 

นักศ ึกษาต่างชาต ิจําเป็นตอ้งไดร้ ับว ีซ ่าสําหรับการศ ึกษาก่อนที ่จะเด ินทางไปศ ึกษาต่อในประเทศอ ื ่น 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรใ์หค้วามชว่ยเหลอื 
การสนับสนุนและเตรยีมเอกสารทางราชการทีจํ่าเป็นแกนั่กศกึษา ตา่งชาต ิ
สําหรับขัน้ตอนการขอวซีา่หรอืตอ่อายุวซีา่และสําหรับการจัดการขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงอืน่ ๆ ที ่
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กฎหมายกําหนด 
 

2.5 ประกนัสุขภาพและอุบตัเิหต ุ

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจั์ดทําประกันอบัุตเิหตุเบือ้งตน้ใหก้บันักศกึษาต่างชาต ิ
นักศกึษาต่างชาตมิหีนา้ที ่
รับผดิชอบในการทําสัญญาและรักษาไวซ้ึง่การประกันสขุภาพและประกันอบัุตเิหตุตลอดระยะเวลาการศกึษา 
นอกจากน้ี 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรยั์งใหข้อ้มลูและสนับสนุนนักศกึษาต่างชาตใินการไดรั้บความคุม้ครองใหม ่
หรอืการต่ออายุประก◌นัส◌ขุภาพท◌◌ีม่อียู◌เ่ดมิ 

 

2.6 สทิธแิละหนา้ทีข่องนกัศกึษาตา่งชาต ิ

สทิธ◌แิละหนา้ท◌ีทั่◌ง้หมดทีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งกับนักศ◌กึษาในพ◌ืน้ทีม่ผีลบ◌งัคับใชกั้บน◌กัศ◌กึษาตา่งชาตดิว้
ย นักศ◌กึษาตา่งชาต◌ติ◌อ้ง ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของงานวชิาการทัง้หมด (เชน่ การโกง 
การลอกเลยีนแบบและ/หรอืเรือ่งลขิสทิธิ ์ เป็นตน้) 
มหาว◌ทิยาลัยสงขลานครนิทร◌ช์◌ว่ยใหม้ั่นใจไดว้◌า่นักศกึษาต◌า่งชาตจิะไดรั้บทราบเป็นอย◌า่งดเีกีย่วก◌บั
กฎและข◌อ้บ◌งัค◌บั ทางวชิาการและทีไ่มใ่ชท่างวชิาการทัง้หมดทีส่มัครเขา้ศกึษาในสถาบัน 

 

3. การดแูลและสนบัสนุนนกัเรยีนตา่งชาต ิ

3.1 การสนบัสนุนทางวชิาการ 

ขอ้แนะนํากอ่นเด◌นิทางมาถงึ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรม์หีนังสอืคูม่อืออนไลนภ์าษาองักฤษ คูม่อื เว็บไซตเ์ฉพาะ หรอืศนูยภ์าษาองักฤษซึง่ 
รวมถงึขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกับการเตรยีมตัวสําหรับการศกึษาตอ่ในต่างประเทศและสิง่ทีค่าดหวังเมือ่อ
ยูใ่น พืน้ทีจ่รงิ รวมถงึขอ้กําหนดทางวชิาการและการสนับสนุน 
นักศกึษาต่างชาตจิะไดรั้บการใหคํ้าปรกึษาทาง อเิล็กทรอนกิสก์อ่นเดนิทางมาถงึ 
เพือ่แจง้ใหพ้วกเขาทราบเกีย่วกับหลักสตูรการศกึษา ความเชีย่วชาญพเิศษของ 
ภาควชิาและรายละเอ◌ยีดสําคญัอ◌◌ืน่ ๆ  ทีจ่ะไดรั้บการดแูลล◌ว่งหนา้ 

 

โปรแกรมปฐมนเิทศ 
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มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจั์ดโครงการปฐมนเิทศเพือ่แนะนํานักศกึษาต่างชาตใิหรู้จั้กกับงานบรกิารวชิากา
ร (เช◌น่ ห◌อ้งสม◌ดุ เทคโนโลย◌สีารสนเทศ แผนกว◌ชิาการและบร◌กิารน◌กัศ◌กึษา) 
และก◌จิกรรมเพ◌◌ือ่ส◌งัคมและส◌นัทนาการ เพือ่อํานวยความสะดวกใหคํ้าแนะนําทางวชิาการเบือ้งตน้ 
เพือ่แจง้ใหนั้กศกึษาต่างชาตทิราบเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ และขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
และเนน้แผนการเรยีนและขอ้กําหนดทางวชิาการสําหรับแต่ละ ระดับ 
การปฐมนเิทศอาจรวมถงึการเยีย่มชมวทิยาเขตและสิง่อํานวยความสะดวกการเยีย่มชมพืน้ทีใ่นทอ้งถิน่และ 
อืน่ ๆ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรข์อแนะนําใหนั้กศกึษาตา่งชาตใิหม ่ ใหม้าถงึเร็วกอ่น 2 - 3 วันเพือ่ใหตั้วเองม ี
เวลาเหลอืเฟือในการเตรยีมตัวกอ่นเริม่ชัน้เรยีน 

 

ทีป่รกึษาทางวชิาการ/อาจารยท์ีป่รกึษา 

มหาว◌ทิยาลัยสงขลานครนิทร◌ใ์หค้วามม่ันใจไดว้า่ม◌ทีีป่ร◌กึษาดา้นว◌ชิาการหร◌อืเจ◌า้หนา้ท◌ีท่ีไ่ดร้◌บัม
อบหมายซึง่สามารถ เขา้ถงึนักศกึษาไดท้กุวัน 
ซึง่สามารถชว่ยเหลอืและใหคํ้าแนะนํานักศกึษาตา่งชาตใินเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ของนักศกึษาได ้
นอกจากนี้คณาจารยส์ามารถปรกึษาและแบง่ปันปัญหากบัสํานักงานวเิทศสัมพันธเ์พือ่ให ้
คําแนะนําและการสนับสนุนแกนั่กศกึษาต่างชาต ิ
ทีป่รกึษาทางวชิาการ/อาจารยท์ีป่รกึษายังคอยเฝ้าตรวจสอบผล 
การเรยีนเกรดเฉลีย่และการเขา้ชัน้เรยีนของนักศกึษาต่างชาต ิ
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่นักศกึษาต่างชาตจิะมคีวามกา้วหนา้ 
ในหลักสตูรอยา่งเป็นทีน่่าพอใจและใหก้ารสนับสนุนอยา่งทันทว่งทใีนกรณีจําเป็น 

 

การสนบัสนุนดา้นภาษา 

นักศ◌กึษาต◌า่งชาตจิ◌ํานวนมากไม◌ไ่ด◌ใ้ชภ้าษาอ◌ังกฤษเป็นภาษาแม◌แ่ละแม◌ว้◌า่พวกเขาจะสง่หล◌กัฐา
นความสามารถทาง ภาษาองักฤษเพือ่จุดประสงคใ์นการรับเขา้เรยีน 
แต่หลายคนก็ยังมปัีญหากบัการเรยีนเป็นภาษาอังกฤษและม ี ป◌ญัหาในการสอบผ◌า่น English Exit 
ซ◌◌ึง่จ◌ําเป◌น็ต◌อ้งใช◌ท้◌ีม่หาว◌ทิยาล◌ัยสงขลานคร◌นิทร ์
ส◌◌ิง่น◌◌ีส้◌ง่ผลต◌อ่การปร◌บัต◌วัทัง้ ดา้นว◌ชิาการและส◌งัคมของพวกเขาอยา่งมาก ดังนัน้ 
มหาว◌ทิยาลัยสงขลานครนิทร◌จ์◌งึให◌ก้ารสน◌บัสนุนภาษาอ◌งักฤษ 
เชงิวชิาการในรูปแบบของซอฟตแ์วรภ์าษาแบบออนไลน์สําหรับการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและในรูปแบบหลักสตูร 
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ภาษาองักฤษเฉพาะทางหรอืการสอนพเิศษ 
รวมถงึชัน้เรยีนทีเ่นน้การทดสอบแบบเร่งรัดสําหรับนักเรยีนตา่งชาต ิ ตามคําขอ นอกจากนี ้
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรยั์งจัดสอนภาษาไทยขัน้พืน้ฐานใหก้บันักศกึษาตา่งชาต ิ เพือ่ให ้
พวกเขาสามารถ“ดํารงช◌วี◌ติอยู◌”่ นอกหอ้งเรยีนหร◌อืในมหาวทิยาล◌ยัได ้

 

การยอมรบัหนว่ยกติ 

มหาว◌ทิยาลัยสงขลานครนิทร◌ส์นับสนุนการโอนหน◌ว่ยกติสําหร◌บันักศกึษาแลกเปลีย่นผ◌า่นระบบหน◌ว่
ยก◌ติท◌ีจ่◌ดัตั◌ง้ข◌ึน้ เชน่ ACTS หรอื ECTS 

 

3.2. การดแูลสุขภาพ 

สขุภาพจติและการใหคํ้าปรกึษา 

ประกนัสขุภาพและอุบตัเิหต ุ

นักศ◌กึษาตา่งชาต◌จิะต◌อ้งร◌ักษาความค◌◌ุม้ครองประกันสขุภาพและอ◌บัุต◌เิหต◌ตุลอดระยะเวลากา
รศ◌กึษา อย◌า่งไรก◌็ตาม 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจ์ะจัดทําประกันอบัุตเิหตุขัน้พืน้ฐานใหก้ับนักศกึษาต่างชาตทิีร่วมอยูใ่นค่าเล่าเรี
ยน หากถงึกําหนดชําระ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรยั์งใหข้อ้มลูเกีย่วกับความคุม้ครองประกันสขุภาพราคา 
สมเหตสุมผลส◌าํหรับนักศ◌กึษาตา่งชาตทิีบ่รษัิทประก◌นัภ◌ยัทีเ่ป็นพ◌นัธมติรจะเสนอให◌ท้ํา 
 

สิง่อํานวยความสะดวกดา้นสุขภาพในมหาวทิยาลยั 

มหาว◌ทิยาล◌ยัสงขลานคร◌นิทร◌ม์◌โีรงพยาบาลและคล◌นิ◌กิในมหาว◌ทิยาล◌ัยท◌◌ีพ่ร◌อ้มให◌ค้
วามช◌ว่ยเหล◌อืทางการแพทย◌แ์ก◌ ่ นักศกึษาต่างชาต ิ
พยาบาลหรอืแพทยท์ีไ่ดรั้บการรับรองทีพู่ดภาษาองักฤษทีกํ่าลังปฏบัิตหินา้ที ่ มบีรกิาร รถพยาบาลตลอด 24 
ชัว่โมงทกุวัน เพือ่ดําเนนิการในกรณีฉุกเฉนิ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรยั์งมรีา้นขายยา คลนิกิทันตกรรม 
และแผนกบรกิารสขุภาพจติ 

 

การแนะแนวและการใหค้ําปรกึษา 
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มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรม์เีจา้หนา้ทีส่วัสดกิารหรอืทีป่รกึษามอือาชพีทีพ่รอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและให ้
คําแนะนําแก◌นั่กศ◌กึษาต่างชาตทิ◌ีป่ระสบปัญหา 
ฝ่ายทีเ่ก◌◌ีย่วขอ้งดําเนนิการสนับสนุนและอ◌ํานวยความสะดวกในการ ดแูลดา้นสขุภาพจติ 
นอกจากน้ียังมกีารจัดสัมมนาผ่านอนิเตอรเ์น็ตเกีย่วกับเรือ่งสขุภาพจติและความเป็นอยูใ่น 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ ดําเนนิระบบเพือ่ระบตัุวนักศกึษาทีม่คีวามเสีย่ง เชน่ 
การสือ่สารระหวา่งคณะและ ส◌ําน◌กังานว◌เิทศส◌มัพ◌นัธ◌แ์ละระบบเพ◌◌ือ่น 
เพ◌◌ือ่แจ◌ง้ให◌ท้ราบเป◌็นการสว่นต◌วัเก◌◌ีย่วก◌บักรณ◌ที◌◌ีอ่าจเก◌ดิข◌◌ึน้ในระหว◌า่งการ 
ประชมุตามปกตหิรอืเมือ่มกีรณีพเิศษ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะสรา้งกลุ่มสนทนาในชัน้เรยีนทีส่ามารถดแูลหรอืให ้
การสนับสนุนทางศลีธรรมแกนั่กศกึษาทีป่่วยหรอืเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
คณาจารยจ์ะสังเกตนักศกึษา 

 

ต◌า่งชาต◌ใินช◌◌ัน้เร◌ยีนและให◌ค้◌ําแนะน◌ําแก◌ส่◌ําน◌กังานท◌◌ีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งก◌ ับการให◌ค้◌ําปร◌ึ
กษาหากจ◌ําเป◌็น โดยอาจารย◌ ์สามารถ สงัเกตจากสัญญาณต่าง ๆ เชน่ การขาดชัน้เรยีนบ่อยครัง้ 
นอกจากน้ีความตอ้งการเฉพาะอาจเกดิขึน้จากเหตุการณ์ 
ทีเ่ก◌ดิขึน้ในบา้นเกดิของนักศ◌กึษาหร◌อืในประเทศท◌ีตั่ง้ของมหาว◌ทิยาลัย 
ดังนัน้มหาว◌ทิยาลัยสงขลานครนิทร◌จ์◌งึมั◌น่ใจ 
ไดว้า่มกีารชว่ยเหลอืในชว่งเวลาทีย่ากลําบากและตลอดสถานการณ์พเิศษ เชน่ การระบาดของโรค COVID-19 
นักเรยีนต่างชาตติอ้งไดรั้บการแจง้และสนับสนุนอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทีท่า้ทาย 
เมือ่มปีระกาศใหห้ยดุการ เรยีนการสอนและมผีลบังคับใช ้ ขอ้จํากดัในการเดนิทาง 
มกีารสนับสนุนทางออนไลน์สําหรับการศกึษาและ 
คําแนะนําหรอืการใหคํ้าปรกึษาสําหรับนักศกึษาตา่งชาตใินกรณีเมือ่มคีวามจําเป็น 

 

3.3 

การบรูณาการทางวฒันธรรมและสงัค

ม ระบบเพือ่น 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจั์ดทตูนักศกึษาและ/หรอืโครงการบัดดีเ้พือ่ชว่ยเหลอืนักศกึษาตา่งชาต ิ นักศกึษาไทย 
ในพืน้ทีไ่มเ่พยีงแคใ่หก้ารตอ้นรับจัดเยีย่มชมในมหาวทิยาลัยและการเยีย่มชมรอบ ๆ เมอืงใหก้บันักศกึษาตา่งชาต ิ
เท◌า่น◌◌ัน้ แต◌ย่◌งัช◌ว่ยในเร◌◌ือ่งท◌◌ีเ่ป◌น็ประโยชน◌อ์◌◌ืน่ ๆ ด◌ว้ย เช◌น่ 
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การเป◌ดิบ◌ญัช◌ธีนาคาร น◌กัศ◌กึษาต◌า่งชาต◌อิาจได◌พ้บเพ◌◌ือ่น 
บัดดีใ้นระหวา่งการปฐมนเิทศหรอืกอ่นทีนั่กศกึษาจะมาถงึมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
ผ่านการสือ่สารออนไลน์ 
เพือ่นบัดดีจ้ะชว่ยนําเสนอวัฒนธรรมทอ้งถิน่แกเ่พือ่นชาวต่างชาตแิละชว่ยปรับตัวใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มให
มไ่ด ้อยา่งราบรืน่ 

งานปฐมนเิทศและตอ้นรบั 

ในระหว◌า่งโครงการปฐมน◌เิทศจะม◌กีารน◌ําเสนอว◌ฒันธรรมท◌อ้งถ◌◌ิน่และน◌กัศ◌กึษาต◌า่งชา
ต◌จิะได◌ร้◌บัการแนะน◌ําให◌ร้◌◌้จัูก 
กบัสงัคมของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรน์อกเหนือจากดา้นวชิาการ 
การปฐมนเิทศยังแนะนํานักศกึษาใหรู้จั้ก กฎระเบยีบและนโยบายทีส่ามารถชว่ยใหพ้วกเขาอยูอ่ย่างปลอดภยั 
มกีารจัดกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ปฐมนเิทศและ ตอ้นรับน◌กัศ◌กึษาใหม ่
มกีารจ◌ัดกจิกรรมทางสังคมเพ◌◌ือ่ให◌นั้กศ◌กึษาตา่งชาตใิหม◌ไ่ด◌พ้บปะกับรุน่พ◌◌ีแ่ละทําความค◌ุน้เคย 
กบัเพือ่นรว่มชัน้เรยีนใหม ่

 

กจิกรรมรว่ม - นกัศกึษาในประเทศและตา่งประเทศ 

มหาว◌ทิยาลัยสงขลานครนิทร◌ร์วมนักศ◌กึษาต◌า่งชาต◌ไิว◌ใ้นกจิกรรมนอกหล◌กัสตูรดว้ยกนัก◌บันักศกึษ
าไทยในพ◌◌ืน้ที ่ เช◌น่ กจิกรรมค่าย สัมมนา กจิกรรมอาสาสมคัร 
นักศกึษาต่างชาตไิดรั้บเชญิใหเ้ขา้ร่วมชมรมนักศกึษาและกลุม่ชมุนุม ตา่งๆ ทีม่หาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เชน่ 
สมาคมนักศกึษาตา่งชาต ิ ชมรมกฬีา และกลุ่มอาสาสมัคร นักศกึษา 
ตา่งชาตยัิงมโีอกาสทีจ่ะมสีว่นร่วมร่วมกบันักศกึษาไทยในพืน้ทีใ่นกจิกรรมเพือ่เชือ่มต่อและมสีว่นร่วมในชมุช
น ทอ้งถิน่ทีดํ่าเนนิโครงการดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและบรกิารชมุชน 
การมสีว่นร่วมในกจิกรรมของชมุชนยัง สน◌บัสน◌นุการเรยีนร◌◌ูกั้บวัฒนธรรมของนักศ◌กึษาอ◌กีดว้ย 

 

การตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

เป◌น็ส◌◌ิง่ส◌ําค◌ญัในการเช◌◌ือ่มโยงน◌กัศ◌กึษาต◌า่งชาต◌กิ◌บัเจ◌า้หน◌า้ท◌◌ีแ่ละส◌ําน◌กังาน
ท◌◌ีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้ง เช◌น่ งานว◌เิทศส◌มัพ◌นัธ◌ ์ฝ◌า่ย กจิการนักศกึษาหร◌อืหน่วยงานอ◌◌ืน่ ๆ 
ทีเ่ก◌◌ีย่วขอ้งก◌บัการอยู◌ ่อาศัยท◌ีม่หาว◌ทิยาลัยสงขลานคร◌นิทร ์ ด◌ว้ยว◌ธิ◌นี◌ีน้◌ักศ◌กึษา 
ตา่งชาตจิะรูว้◌า่พวกเขาสามารถตดิต่อใครไดบ้า้งในกรณ◌ทีีเ่ก◌ดิป◌ญัหา 
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มกีารรวมตัวทางสงัคมในระหวา่งทีกํ่าล◌งัศ◌กึษา อยู ่
นักศกึษาต่างชาตจิะมโีอกาสในการฝึกงานในสํานักงานต่าง ๆ เชน่ สํานักงานวเิทศสมัพันธ ์ หอ้งสมดุหรอื 
หอ้งปฏบัิตกิารคอมพ◌วิเตอร ์

 

กจิกรรมทางวฒันธรรม 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจั์ดกจิกรรมทางวัฒนธรรมและงานต่าง ๆ เป็นประจําเพือ่ใหนั้กศกึษาต่างชาตไิด ้
พบปะกบันักศกึษาไทยในพืน้ทีแ่ละร่วมแบ่งปันวัฒนธรรมของตนเอง กจิกรรมขา้มวัฒนธรรม ไดแ้ก ่
วันนานาชาต ิ หรอืเทศกาลสากลและผสมผสานการทําอาหาร การรอ้งเพลงและการเตน้รําเขา้ดว้ยกัน 
กจิกรรมทีม่คีวาม 
หลากหลายทางวฒันธรรมยังสง่เสรมิความหลากหลายในมหาวทิยาลัยและเปิดโอกาสใหนั้กศกึษาตา่งชาตไิด ้
แบ◌ง่ป◌นัประเพณ◌ขีองตนเอง 
มหาว◌ทิยาล◌ัยสงขลานคร◌นิทร◌ย์◌ังม◌นี◌ักศ◌กึษาต◌า่งชาต◌เิข◌า้ร◌ว่มในงานเทศกาลประจําชาต ิ
และเทศกาลทางศาสนาอ◌◌ืน่ ๆ 
กจิกรรมทางวัฒนธรรมบางสว่นทีม่หาว◌ทิยาลัยสงขลานครนิทร◌จ์◌ดัขึน้เพ◌◌ือ่เฉล◌มิฉลอง 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมหาว ิทยาลัย ไดแ้ก ่ วัน Erasmus Day วันนานาชาต ิ ค่ําคนืแหง่ความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม วันประกาศอสิรภาพ (ของประเทศอืน่ ๆ) วันตรุษจนี 
งานเลีย้งสังสรรคข์องนักศกึษา ต่างชาต ิ เทศกาลอาหารนานาชาต ิ วันวาเลนไทน์ วันโยคะ 
เทศกาลการทําอาหารและการแขง่ขันต่าง ๆ ฯลฯ 
นอกจากน้ียังมกีารแสดงความหลากหลายของวัฒนธรรมในมหาวทิยาลัยในระหวา่งวันกฬีาสากลหรอืการแข่
งขัน 

 

ซึง่รวบรวมนักศ◌กึษาทัง้ในและตา่งประเทศเพ◌◌ือ่แข◌ง่ขันก◌ฬีาแบบดัง้เดมิและกฬีาท่ัวไป 
กจิกรรมนี้สามารถดําเนนิการ ไดโ้ดยความร่วมมอืระหวา่งสโมสรนักศกึษาตา่ง ๆ 
ทีม่หาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์และอาจรวมเอาการละเล่น ดัง้เดมิทีเ่ป็นภาพเคลือ่นไหว 

 

3.4 การใชช้วี◌ติในมหาวทิยาลยั สิง่อ◌ํานวยความสะดวกและท◌◌ีพ่กั 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรม์ุง่สนับสนุนใหนั้กศกึษาต่างชาตใินมหาวทิยาลัยไดรั้บประสบการณ์การใชช้วีติ
ทีด่ ี ทีส่ดุโดยการจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกทีม่คีณุภาพ 
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รวมถงึทีพั่กทีส่ะดวกสบายเพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาไดรั้บ ประโยชน์สงูสดุจากชวีติในมหาวทิยาลัย 
นอกจากน้ียังควรมบีรกิารจัดการและบํารุงรักษาในมหาวทิยาลัยทีเ่ชือ่ถอื ได ้
นอกจากคณุภาพการเรยีนการสอนทีด่แีลว้ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรยั์งชว่ยใหนั้กศกึษาตา่งชาตสิามารถ 
เขา้ถงึสิง่อํานวยความสะดวกทางการแพทยแ์ละทันตกรรม ศนูยอ์าหารและศูนยก์ฬีา เป็นตน้ สิง่อํานวยความ 
สะดวกต่าง ๆ น้ี เพือ่สนับสนุนชวีติความเป็นอยูข่องนักศกึษาในมหาวทิยาลัยโดยจัดมใีหบ้รกิาร ดังต่อไปน้ี 

• FRIENDS Teahouse 

• สิง่อํานวยความสะดวกทางการแพทยแ์ละทันตกรรมเต็มรูปแบบ เชน่ โรงพยาบาล คลนิกิ คลนิกิทันตกรรม 

• ท◌ีพ่◌กัในมหาว◌ทิยาลัย/บา้นพ◌กัอาศ◌ยั/หอพ◌กั (ระบบจองออนไลน)์ 

• โรงอาหาร/ศูนยอ์าหาร/รา้นอาหาร (ราคาทีเ่หมาะสมและอาหารสําหรับทกุศาสนา) 

• ศนูยก์ฬีาทีม่อีปุกรณ์ครบครัน (สระวา่ยน้ํา ศูนยอ์อกกําลังกาย) 

• หอ้งละหมาดสําหรับชาวมสุล◌มิ/หอ้งปฏ◌บัิตศิาสนากจิสําหรับทุกความเชือ่ 

• หอ้งสมุดท◌◌ีใ่หบ้รกิารหน◌งัสอืออนไลน์และวารสารว◌ชิาการ 

• พ◌◌ืน้ท◌ีท่ีพ่◌ดูภาษาอ◌งักฤษ/พ◌◌ืน้ทีท่◌ีพ่◌ดูภาษาต◌า่งประเทศอ◌◌ืน่ ๆ  

• ธนาคารและท◌◌ีทํ่าการไปรษณ◌ยี ์

• ชมรมนักศ◌กึษาและกลุม่ทางสงัคมตา่ง ๆ  

• อนิเทอรเ์น็ตไรส้ายฟรท่ัีวทัง้มหาวทิยาลัย 

• บรกิารรถบัสรับ-สง่ ภายในมหาวทิยาลัยฟร ี
 

• รา้นคา้ในมหาวทิยาลัยและรา้นหนังสอื 

• บรกิารดแูลเด็ก (สถานรับเลีย้งเด็ก) 

• บรกิารซักรดี 

• ศูนยวั์ฒนธรรม 

สํานักงานวเิทศสมัพันธ ์ กองกจิการนักศกึษา บัณฑติวทิยาลัยและเจา้หนา้ทีว่เิทศสมัพันธใ์นแตล่ะคณะหรอื 
ว◌ทิยาลัยอาจใหค้วามช◌ว่ยเหล◌อืเพ◌◌ิม่เตมิได ้
สดุทา้ยทีพ่◌กัในมหาว◌ทิยาลัยส◌าํหรับน◌ักศ◌กึษาตา่งชาต◌คิวรมหัีวหน◌า้งานที ่
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สามารถพูดภาษาองักฤษได ้ บรเิวณมหาวทิยาลัยอยู่ภายใตก้ารเฝ้าระวงัความปลอดภยัอย่างตอ่เนือ่งโดยมกีาร 
ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยรอบ ๆ  มหาว◌ทิยาลัยและอาคารทีพ่◌กั 

 

3.5 บรกิารตา่ง ๆ ว◌ซี่า 

เร◌◌ือ่งการตรวจคนเขา้เมอืงและการสนบัสนุนขอ้ม◌ลู 

การสนบัสนุนกอ่นมาถงึ 

เมือ่การสมคัรเขา้ศกึษาของนักเรยีนต่างชาตปิระสบความสําเร็จแลว้ หน่วยงานหรอืสํานักงานทีเ่กีย่วขอ้งของ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจ์ะแจง้ใหนั้กศกึษาทราบเกีย่วกบัขัน้ตอนการเขา้เมอืงทีจํ่าเป็น เชน่ 
วซีา่การศกึษา และการเตรยีมการอืน่ ๆ ทีจ่ะไดรั้บการดูแลกอ่นออกเดนิทาง 
เจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจ์ะสง่ 
ลงิคสํ์าหรับคู่มอืหรอืหนังสอืคู่มอืภาษาอังกฤษออนไลน์ทีม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัการเตรยีมตัวสําหรั
บ การศ◌กึษาต่อในต◌า่งประเทศและสิง่ทีจ่ะเก◌ดิข◌ึน้ในสถานที ่ ซึง่รวมถ◌งึ ทีพ่◌กั ประก◌นัส◌ขุภาพ 
ขอ้กําหนดในการขอว◌ซี◌า่ งบประมาณสําหรับค่าครองชพี คําแนะนําเกีย่วกบัสิง่ทีค่วรนําไปดว้ย 
ขอ้มลูเกีย่วกับมหาวทิยาลัยและวธิกีาร ทํางานทีน่ี่ การแสดงออกทางวัฒนธรรมท่ัวไปในภาษาทอ้งถิน่ 
แหล่งขอ้มลูออนไลน ์ฝ่ายธรุการและสิง่อํานวย ความสะดวกภายในวทิยาเขต  
 
 
เป็นตน้ สิง่พมิพอ์อนไลนน์ี้เป็นแนวทางทีม่ปีระโยชนสํ์าหรับนักศกึษาตา่งชาต ิโดย  
 
 
ใหร้ายละเอ ียดขอ้มูลที ่เป็นประโยชน์ทั ง้ในดา้นวชิาการและสังคม 
ในมหาวทิยาลัยสงขลานคร ินทร์และ ภายในประเทศไทย 

 

เป็นสิง่สําคัญในการสือ่สารกบันักศกึษาตา่งชาตทิีจ่ะเขา้มาเป็นหลายวนัหรอืหลายสปัดาหก์อ่นทีพ่วกเขาจะโดยสาร 
เครือ่งบนิมายังมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ การใหคํ้าปรกึษาทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืการประชมุออนไลน์ 
(เชน่ Skype, Zoom) 
กบัพวกเขาสามารถอํานวยความสะดวกในกระบวนการสือ่สารและทําใหม้ั่นใจวา่มกีารเตรยีมการ 
ก◌อ่นออกเด◌นิทางท◌◌ีด่ ี รวมถ◌งึการร◌กัษาความปลอดภ◌ยัท◌◌ีพ่◌กั 
ส◌ําน◌กังานหร◌อืเจ◌า้หน◌า้ท◌◌ีท่◌◌ีเ่ก◌ี ่ยวข◌อ้งจ◌ดัเตรยีมเอกสารที ่
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จําเป็นใหก้ับนักศกึษาต่างชาตใิหมสํ่าหรับการดําเนนิการขอวซีา่ทีเ่หมาะสมในประเทศของตนกอ่นทีจ่ะมาเรี
ยนที ่มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

 

แผนกตอ้นรบัสว่นหนา้ 

หน◌ว่ยงานท◌◌ีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งหร◌อืส◌ําน◌กังานท◌ี ่มหาว◌ทิยาล◌ัยสงขลานคร◌นิทร ์
หร◌อืคณะจ◌ดับร◌กิารร◌บั - ส◌ง่ท◌◌ีส่นามบ◌นิสําหรับ น◌กัศ◌กึษาต◌า่งชาต◌ทิ◌ีเ่ข◌า้มา 
นอกจากน◌◌ีย้◌งัช◌ว่ยน◌กัศ◌กึษาในการเช◌ค็อ◌นิท◌◌ีท่◌ีพ่◌กัของพวกเขา 
หากเพ◌◌ือ่นน◌กัศ◌กึษาไทยใน 
พนทีไ่ดรั้บมอบหมายแลว้พวกเขาสามารถตดิตามเจา้หนา้ทีไ่ปยังสนามบนิเพือ่รับบรกิารรับสง่ได ้ ตามหลักการแลว้ 
เม◌◌ือ่เด◌นิทางมาถ◌งึน◌กัศ◌กึษาต◌า่งชาต◌ทิ◌◌ีเ่ข◌า้มาจะได◌ร้◌บั "แพ◌ค็เกจปฐมน◌เิทศ" 
ซ◌◌ึง่ประกอบด◌ว้ยหน◌ังส◌อืค◌◌ูม่◌อืเล◌ม่เล◌็กท◌◌ีม่ ี ขอ้มลูพืน้ฐาน แผนทีม่หาวทิยาลัยและเมอืง 
หมายเลขโทรศัพทแ์ละสํานวนสําหรับใชดํ้ารงชวีติในภาษาทอ้งถิน่ 

 

ความช่วยเหลอืในมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรม์หีน่วยงานหรอืสํานักงานทีกํ่าหนดไวร้องรับนักศกึษาต่างชาตริะหวา่งการศกึษ
า (เชน่ สําน◌กังานว◌เิทศสัมพันธ ์ กองก◌จิการนักศ◌กึษา และจุดบรกิารแบบครบวงจร) 
ความช◌ว่ยเหล◌อืทีส่ําคัญอย่างหน◌ึง่ ท◌◌ีม่อบให◌ก้◌บัน◌กัศ◌กึษาต◌า่งชาต ิ ค◌อื 
ความช◌ว่ยเหล◌อืท◌◌ีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งก◌บัส◌ําน◌ักงานตรวจคนเข◌า้เม◌อืง 
ด◌งัน◌◌ัน้เจ◌า้หน◌า้ท◌◌ีห่รอื  

 

 

หน่วยวซีา่จงึไดรั้บมอบหมายใหใ้หคํ้าแนะนําและความชว่ยเหลอืแกนั่กศกึษาต่างชาตใินเรือ่งวซีา่และเรือ่งก
ารยา้ย ถิน่ฐานอืน่ 

 

 ๆ  
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ในระหว่างการปฐมนเิทศเจา้หน◌า้ทีท่◌◌ีม่คี◌ณุสมบัตเิหมาะสมอาจไดรั้บเช◌ญิให◌พ้◌ดูคยุเกีย่วกบัขัน้ตอนก
าร ตรวจคนเขา้เมอืงและเพือ่ตอบคําถามจากนักศกึษาตา่งชาต ิ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรอ์าจจัดใหม้เีจา้หนา้ที ่
ตรวจคนเขา้เมอืงเขา้มาเป็นประจําเพือ่ใหบ้รกิารในมหาวทิยาลัยสําหรับนักศกึษาต่างชาตแิละเจา้หนา้ทีข่อง 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

 

สํานักงานทีไ่ดรั้บมอบหมายยังประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ 
ฝ่ายบรกิารสวัสดกิารนักศกึษา และหน่วยทะเบยีน) เพือ่ชว่ยนักศกึษาตา่งชาตดิแูลเรือ่งตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเรยีนและการใชช้วีติอยู่ที ่ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์    
นอกจากนียั้งชว่ยใหนั้กศกึษาตา่งชาตใิหมต่ดิตอ่กับสโมสรนักศกึษาและกลุ่มทาง สงัคม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กับสมาคมนักศ◌กึษาตา่งชาต ิ

 

ความสําเร็จในการช ่วยเหล ือนักศ ึกษาต ่างชาต ิในการตั ้งถ ิ ่นฐานท ี ่ 
มหาว ิทยาลัยสงขลานคร ินทร ์ ยังรวมถงึการชว่ยเหลอืนักศกึษาในการเปิดบัญชธีนาคาร 
ตรวจดแูลใหแ้น่ใจวา่นักศกึษามปีระกันสขุภาพที ่ เหมาะสม 
สือ่สารกบัสถานกงสลุ/สถานทตูในพืน้ทีข่องนักศกึษาต่างชาต ิ เป็นตน้ การสนับสนุนเพิม่เตมิใน 
มหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย 

• ป้ายบอกทางรอบมหาว◌ทิยาลัยเป◌น็ภาษาอ◌งักฤษ 

• โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหนั้กศ◌กึษาตา่งชาตเิดนิทางไปต◌า่งประเทศ (เชน่ 
ผ่านเครอืขา่ยสถาบันอ◌ดุมศ◌กึษา) 

• การมสีว่นร่วมใน FRIENDS Teahouse และศูนยน์านาชาต ิในมหาวทิาลัยสงขลานครนิทร ์(เชน่ 
ศนูยอ์าเซยีน อเมรกิันคอรน์เนอร ์อนิเดยีคอรน์เนอร ์เป็นตน้) 

 

การสนบัสนุนขอ้ม◌ลู 

ชอ่งทางแรกในการถา่ยทอดขอ้มลูสูช่มุชนนานาชาต ิ คอื เว็บไซตภ์าษาองักฤษของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
นอกจากนี้ แตล่ะคณะหรอืวทิยาลัยไดจั้ดเตรยีมเว็บไซตใ์นเวอรช์นัภาษาองักฤษซึง่มขีอ้มลูทางวชิาการทีจํ่าเป็น 
สําหรับนักศกึษาตา่งชาต ิ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรยั์งมชีอ่งทางการสือ่สารเฉพาะสําหรับนักศกึษาตา่งชาต ิ เชน่ 
รายชือ่อเีมล กลุ่ม Facebook หรอืกลุ่ม Line ซึง่ทัง้หมดน้ีใหบ้รกิารเป็นภาษาอังกฤษ 
ชอ่งทางการสือ่สารหลาย  
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ภาษาเป็นขอ้ดสํีาหรับมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ ชอ่งทางเหล่านี้ใชเ้พือ่แจง้ใหนั้กศกึษาต่างชาตทิราบเกีย่วกบั 
ประเด็นทางว◌ชิาการและประเด◌น็ทางสังคมต◌า่ง ๆ รวมถ◌งึก◌จิกรรมและงานพ◌เิศษต่าง ๆ 
ทีจ่ะเกดิข◌◌ึน้ ข◌อ้ม◌ลูท◌ีส่◌ําค◌ญั 
ทีส่ดุอย่างหนึง่ทีช่ว่ยสนับสนุนสําหรับนักศกึษาต่างชาตเิกีย่วกบัคําแนะนําสําหรับขัน้ตอนการยา้ยถิน่ฐาน 
ดังนัน้  

 

เจ◌า้หน◌า้ท◌◌ีห่ร◌อืหน◌ว่ยงานท◌◌ีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งจะต◌อ้งแจ◌ง้ให◌น้◌กัศ◌กึษาต◌า่งชาต◌ทิร
าบอย 

◌า่งสม◌◌่ําเสมอ เก◌◌ีย่วก◌บักฎการเข◌า้เม◌อืง ครัง้แรกและประกาศอ◌◌ืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การช่วยเหลอืกอ่นออกจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

เจา้หนา้ทีห่รอืสําน◌กังานท◌ีไ่ดร้◌บัมอบหมายใหช้◌ว่ยเหล◌อืนักศ◌กึษาตา่งชาต◌จิะช◌ว่ยน◌กัศกึษาต◌า่ง
ชาต◌ใินการเตร◌ยีมการ 
ท◌◌ีจ่◌ําเป◌น็และจ◌ดัเตร◌ยีมเอกสารท◌◌ีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งและจ◌ดัการเร◌◌ือ่งในท◌อ้งถ◌◌ิน่ท◌◌ีร่
อด◌ําเน◌นิการก◌อ่นท◌◌ีพ่วกเขาจะเด◌นิทางออก จากประเทศไทยหลังจากสําเร็จการศกึษา 
ในการดําเนนิการดังกล่าวจะมกีารกําหนดระยะเวลาผ่อนผันหนึง่เดอืน กอ่นทีจ่ะมกีารยกเลกิวซีา่ภาคบังคับ 
นอกจากน้ีมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรส์นับสนุนใหนั้กศกึษาศษิยเ์กา่ 
นานาชาตเิขา้รว่มชอ่งทางการสือ่สารเฉพาะสําหรับศษิยเ์กา่ 

 

4. บทสรุป 

รูปแบบการบูรณาการสําหรับการดูแลและใหค้วามชว่ยเหลอืนักศกึษาต่างชาตน้ีิ มจุีดมุง่หมายเพือ่ชีใ้หเ้ห็นวา่ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรส์ามารถปรับตัวเพือ่รองรับนักศกึษาต่างชาตไิดอ้ย่างไรและสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ทาง การศกึษาและการใชช้วีติทีอ่บอุน่ เป็นมติรและใหก้ารสนับสนุนดา้นการศกึษาในทัง้ 5 วทิยาเขต 
ประเด็นสําคญที ่
นํามาอภ◌ปิรายในบทความน้ีเกีย่วขอ้งก◌บันโยบายและกฎระเบยีบทีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งกบัการด◌แูลและการสนั
บสนุนน◌กัศ◌กึษา 



This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 

 

ตา่งชาตทิีม่หาวทิยาลัยสงขลานครนิทรแ์ละเรือ่งเฉพาะซึง่ตอ้งไดรั้บการพจิารณาเพือ่เสนอการดแูลและการ 
สนับสนุนทีม่คีุณภาพแก◌นั่กศ◌กึษาต่างชาต ิ เช◌น่ การสนับสนุนดา้นว◌ชิาการ การดแูลสขุภาพ 
(รวมถงึส◌ขุภาพจ◌ติและ การใหคํ้าปรกึษา) การผสมผสานทางวัฒนธรรมและสังคม ชวีติในมหาวทิยาลัย 
(รวมถงึสิง่อํานวยความสะดวกและ ทีพั่ก) ตลอดจนงานบรกิาร (รวมถงึการทําวซีา่ 
เรือ่งการตรวจคนเขา้เมอืงและการสนับสนุนดา้นขอ้มลูต่าง ๆ) 
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ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2 

CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION 

Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to 
Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home 

(FRIENDS) 
 
 

HOME AWAY FROM HOME PROGRAMME 
 
 

1. Introduction 
The FRIENDS project is funded under the Erasmus+ Programme for Capacity Building in Higher 
Education. It combines the efforts of 12 Asian Partner Country Higher Education Institutions 
(HEIs) and four Programme Country HEIs from Europe. FRIENDS is built around the concept of 
internationalisation at home and aims to build capacities for it across the five Partner Countries 
involved, namely Bhutan, Cambodia, Malaysia, the Philippines and Thailand. 

 
 

The Home Away From Home Programme is designed to meet the needs of international 
students and students with diverse cultural background studying at the 12 Partner Country 
HEIs. The Programme offers an integrated model for student care and support, in order to co- 
create a study experience that is welcoming, friendly and supportive for international students, 
as detailed in this document. This model has been formulated following the discussions and 
brainstorming sessions organized during the Home Away From Home Virtual Tea Party held on 
8 October 2020, which engaged 49 staff and executive members from across the FRIENDS 
consortium. 

 
The guidelines for international student care and support outlined in this document are to be 
endorsed and further adjusted by each of the 12 Asian HEIs involved to reflect their local 
context and specific needs. 
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2. Policies and Regulations at PSU 
It is important to emphasize that it is the responsibility of PSU to provide international students 
with a safe, secure and caring environment that supports and nurtures them as they strive to 
achieve their best during their studies. 

 
2.1. PSU policy 
The policy at PSU covers the support and assistance to be provided to international students, 
including pre-departure assistance, arrival and on-campus support as well as preparation for 
returning home after completion of the planned study period. 

 
2.2. Designated staff or office 
PSU has a special designated team, office or staff member to offer support and guide 
international students. The staff members are available during working hours. They handle 
welfare and safety matters with regards to international students, and can be reached via 
telephone, social media and/or other means of communication. 

 
 

2.3. Emergency hotline 
PSU has a dedicated staff member or team reachable in case of emergency situations involving 
international students. In such cases, welfare and security staff are within reach in 20 minutes. 

 
 

2.4. Educational visa 
International students need to obtain the required educational visa before departing for study 
in another country. PSU provides assistance, support, and necessary official documents to 
international students for the process of visa application or extension, and for managing other 
immigration procedures required by the national law. 

 
2.5. Health and accident insurance 
PSU provides international students with a basic accident insurance. International students are 
responsible for contracting and maintaining their health and accident insurance coverage 
throughout the period of their studies. In addition, PSU provides information and support to 
international students for obtaining a new coverage or for extending their existing medical 
insurance. 

 
2.6. Rights and obligations of the international students 
All rights and obligations pertaining to local students also apply to international students. 
International students must follow all the academic regulations (e.g. cheating, plagiarism 
and/or copyright etc.). PSU ensures that international students are appropriately informed 
about all academic and non-academic rules and regulations applying at the institution. 
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3. International Student Care and Support 

 
3.1. Academic support 
Pre-arrival guidance 
PSU offers an English-language online guidebook, handbook, specific website or an English- 
language centre, which includes useful information about preparing for studying abroad and 
what to expect when on-site, including academic requirements and support. International 
students are provided with e-counselling prior to arrival, to inform them about their academic 
programme, department specializations, and other important details to be taken care of in 
advance. 

 
Orientation programme 
PSU provides an orientation programme to introduce international students to its academic 
services (e.g. library, information technology, academic and student services departments) and 
social and recreational activities; to facilitate initial academic advice; to inform international 
students about PSU’s rules and regulations; and highlight the plan of study and the academic 
requirements for each level. The orientation may include tours of the campus and facilities, 
visits to the local area, and so on. PSU advises its new international students to arrive a few days 
earlier in order to leave themselves ample time for settling in before their classes start. 

 
 

Academic mentors/ advisors 
PSU ensures that there is an academic advisor or a designated staff member accessible to 
students on a daily basis, who can assist and advise international students in matters related to 
their studies. Additionally, faculty can consult and share issues with the international office in 
order to provide guidance and support to international students. The academic mentors/ 
advisors also monitor international students’ academic performance, their GPA and attendance, 
both to ensure that international students maintain satisfactory course progress and to provide 
support in a timely manner if necessary. 

 
 

Language support 
A large number of international students are non-native English speakers and although they 
submit evidence of English language proficiency for admission purposes, many of them struggle 
with their studies in English and have difficulties in passing the English Exit Exam, which is 
required at PSU. This greatly affects both their academic and social adjustment. Therefore, PSU 
provides academic English support in the form of self-study online language software, and as 
specialized English language courses or tutoring sessions, including intensive test-focused 
classes available to the international students at request. In addition, PSU provides basic Thai 
language classes to international students in order for them to be able to “survive” outside the 
classroom or campus. 

 
 

Recognition of credits 
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PSU supports the transfer of credits for exchange students via established credits systems such 
as ACTS or ECTS. 

 
3.2. Health Care, including Mental Health and Counselling 
Health and accident insurance 
International students are required to maintain health and accident insurance coverage for the 
duration of their studies. However, PSU provides a basic accident insurance to international 
students included in the tuition fee, if such is due. PSU also provides information on the 
available reasonably-priced health insurance coverage for international students that its 
partner insurance companies may offer. 

 
On-campus health facilities 
PSU includes on-campus hospitals and clinic ready to offer medical assistance to international 
students. English-speaking certified nurses or medical doctors are on duty. Ambulance services 
are available 24/7 to operate in case of emergency. PSU also contains pharmacies, a dental 
clinic, and the department of mental health. 

 
 

Guidance and counselling 
PSU has welfare officers or professional counsellors ready to help and advise the international 
students encountering difficulties. The related department takes supportive action and 
facilitates the psychological care. They also offer webinars on mental health and well-being. PSU 
operates systems to identify at-risk students, such as communication between the faculty and 
the International Relations Office, and a buddy system to inform privately about potential cases 
during regular meetings or once there is a special case. Related units may create class chat 
groups who can take care or give moral support to a sick or hospitalized student. Faculty may 
also observe the international students in class and give recommendations to the office 
involved in counselling if needed. They can look for signs like frequently missing class. 
Furthermore, particular needs may arise from events happening in the home or host country of 
the international student, therefore PSU ensures that support is available during difficult times 
and throughout special circumstances, such as the COVID-19 pandemic. International students 
need to be duly informed and supported during challenging situations when education is 
disrupted, and travel restrictions come into force. Online support for education and guidance or 
counselling for international students is available when necessary. 

 
 

3.3 Cultural and Social Integration 
Buddy system 
PSU arranges student ambassadors and/or buddy programmes to assist international students. 
Local students offer hospitality, arrange campus tours and organize visits around the city for 
the international students but also help with practical issues like opening a bank account. 
International students may meet their buddies during an orientation or even before they arrive 
at PSU via online communication. Buddies present the local 
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cultures to their foreign friends and help them with the smooth adjustment to the new 
environment. 

 
Orientation and welcoming events 
During the orientation programme, local cultures are presented and international students are 
introduced to the social aspects of PSU besides its academic side. The orientation also 
introduces students to the rules and policies that can help them stay safe. A variety of events are 
held to orient and welcome the new students. A social event is arranged in order for the new 
international students to meet with their seniors and get acquainted with their new classmates. 

 
 

Joint activities - local and international students 
PSU integrates international students in all extracurricular activities for local students, like 
camps, seminars, volunteer activities. International students are invited to join various student 
clubs and societies available at PSU, such as International Students Association, sport clubs, and 
volunteer unions. International students have also the opportunity to be involved, together with 
the local students, in activities to connect and engage in the local communities doing social 
responsibility projects and community services. Their involvement in community activities also 
supports their cultural immersion. 

 
 

Connect with PSU staff 
It is important to connect the international students with the related staff and offices, like 
international relations, student affairs division or other units related to their stay at PSU. In this 
way, the international students will know who they can contact in case of social integration 
difficulties during their studies. International students may also get the opportunity do 
internships at various offices, like international relations, library, or computer labs. 

 
 

Cultural activities 
PSU regularly arranges cultural activities and events for international students to mingle with 
the local students and share their own culture. The cross-cultural activities include 
international days or festivals and integrate cooking, singing and dancing. The multicultural 
events also encourage diversity on campus and offer the opportunity for international students 
to share their own traditions. PSU also involves international students in the national 
traditional festivals and other religious festivals. Some of the cultural activities arranged by PSU 
to celebrate the cultural diversity on campus may be: Erasmus Day, International Day, 
Multicultural Night, Independence days (of other countries), Chinese New Year, International 
Students Evening, International Food Festival, Valentine’s Day, Yoga Day, Cooking Fests and 
Competitions, etc. Moreover, the diversity of cultures on campus may be also displayed during 
an International Sports Day or Competition, which gathers local and international students to 
compete in traditional and regular sports. The activity can be conducted as cooperation 
between various student clubs at PSU and may also include animated traditional games. 
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3.4 Campus Life, including Facilities and Accommodation 
PSU aims to support international students on campus enjoy the best student living experience 
by providing quality facilities, as well as comfortable accommodations, to help them get the best 
out of campus life. Reliable on-campus management and maintenance services should also be 
available. Besides the good quality of teaching and learning facilities, PSU also ensures that 
international students can easily access medical and dental facilities, food courts and sport 
complex etc. The following facilities to support students’ life on campus are available: 

 
• FRIENDS Teahouse 
• full medical and dental facilities: hospital, clinic, dental clinic 
• on-campus accommodation/ residence/ dormitories (online reservation system) 
• canteens/ food courts/ restaurants (reasonable prices and food for all religions) 
• fully-equipped sport complex (including swimming pool, fitness center) 
• prayer rooms for Muslims/multi-faith rooms 
• libraries offering online books and academic journals 
• English speaking zones/ other foreign language speaking zones 
• banks and post office 
• student clubs and societies 
• free campus-wide Wi-Fi 
• free campus bus service 
• campus stores and book shops 
• childcare services (nurseries) 
• laundry services 
• cultural center 

 
Further on-campus support may be offered by the International Relations Office, Student Affairs 
Office, Graduate School and international relations staff at each faculty or college. Finally, the 
on-campus accommodation for international students should have designated supervisors able 
to speak English. The campus compound is under constant security surveillance, with regular 
security patrols around the campus and accommodation blocks. 

 
 

3.5 Services, including Visa, Immigration Issues, and Information Support 
Pre-arrival support 
Once an international student’s application has been successful, PSU’s related department or 
office informs them about the necessary immigration procedures, such as study visa and other 
arrangements to be taken care of before their departure. PSU staff also sends the link for the 
online English guidebook or handbook containing useful information about preparing for 
studying abroad and what to expect when on-site, including accommodation, medical insurance, 
visa requirements, budgeting for living expenses, advice on what to bring along, information 
about the university and how things work here, common cultural expressions in local language, 
online resources, administrative departments and 
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campus facilities etc. This online publication is a valuable guidance for international students, 
detailing on useful information both academically and socially at PSU and in Thailand. 

 
 

It is important to communicate with the incoming international students days or even weeks 
before they take a flight to PSU. The e-counselling or online meetings (e.g. Skype, Zoom) with 
them can facilitate the communication process and ensure good pre-departure arrangements, 
including securing accommodation. The related office or staff provides the new international 
students with necessary documents for processing the appropriate visa in their own country 
before coming to study at PSU. 

 
On-arrival reception 
The related department or office at PSU or the faculty arranges airport pick-up service for the 
incoming international students. They also assist the students to check-in at their 
accommodation. If the local student buddy was already assigned, they can also accompany the 
staff to the airport for the pick-up service. Ideally, upon arrival the incoming international 
students are provided with an “orientation package” comprising a small guidebook with basic 
information, campus and city maps, telephone numbers and survival expressions in the local 
language. 

 
 

On-campus assistance 
PSU has a designated department or office to support the international students during their 
studies (e.g. International Relation Office, Student Affairs Unit and One-Stop Service). One of the 
major kinds of assistance offered to international students is that related to the Bureau of 
Immigration. Therefore, a staff member or a visa unit is assigned to offer guidance and 
assistance to international students for visa and other immigration matters. During Orientation, 
qualified staff may be invited to speak on the immigration procedures and to answer to 
eventual questions from international students. PSU may arrange regular visits by immigration 
officers to offer services on campus for PSU’s international students and staff. 

 
 

The designated office also coordinates with other concerned units (e.g. student welfare services 
and registrar’s department) in order to help international students take care of various matters 
related to their studies and stay at PSU. They also assist the new international students connect 
with student clubs and societies, especially with the International Students Association. 

 
 

Successfully helping international students to settle at PSU also involves assisting them to set 
up a bank account, ensure that they hold appropriate health insurance, communicate with their 
local consulate /embassy etc. Additional on-campus support may consist of: 

 
• signs around the campus in English language 
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• projects offering opportunities for international students to go abroad (e.g. via 
institutional network) 
• involvement in the FRIENDS Teahouse and the international centers at PSU (e.g. ASEAN 
Center, American Corner, India Corner etc.) 

 
Information support 
The first channel for conveying information towards the international community is PSU’s 
English-language website. In addition, each faculty or college may provide an English version of 
their website containing essential academic information for international students. PSU also 
provides dedicated communication channels for its international students, such as group 
emailing lists, Facebook or LINE groups, all being provided in English language. Multilingual 
communication channels are a great plus for PSU. These channels are used to inform 
international students on various academic and social matters, including upcoming activities 
and events. One of the most important information supports for international students concerns 
the guidance for immigration procedures. Therefore, the related staff or unit must keep 
international students regularly informed on new immigration rules and other related 
announcements. 

 
Assistance before leaving PSU 
The staff or offices designated to assist international students will help them to make the 
necessary arrangements and prepare related documents, and to manage any pending local 
matters before their departure from the host country after graduation. To do so, a one-month 
leniency period is provided before mandatory visa cancellation. In addition, PSU encourages its 
international alumni to join a specific communication channel dedicated to alumni. 
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4. Conclusions 
This integrated model for international student care and support aims to point out how PSU can 
adapt to successfully support international students, and create a welcoming, friendly and 
supportive educational and living environment on all of its five campuses. The key points 
brought into discussion in this paper concern the policies and regulations related to 
international student care and support at PSU, and the specific matters, which must be 
considered in order to offer quality care and support to international students, such as 
academic support, health care (including mental health and counselling), cultural and social 
integration, campus life (including facilities and accommodation), as well as services (including 
visa, immigration issues, and information support). 
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