ERASMUS+, KEY ACTION 2
การสร้างสมรรถนะในระดับอุดมศกึ ษา
การเพิม่ สมรรถนะด้านความสมั พันธ◌์ระหว◌่างประเทศและการม◌ีสว่ นร่วมระหว◌่างว◌ัฒนธรรม
เพือ่ สง่ เสริมความหลากหลายของวิทยาเขตและเพือ่ สนับสนุนความเป็ นนานาชาติในสถาบัน
(FRIENDS)

โครงการ HOME AWAY FROM HOME
1. บทนํา
โครงการ FRIENDS ได้รับทุนภายใต้โครงการ Erasmus + สําหรับการเสริมสร้างสมรรถนะในระดับอุดมศกึ ษา ซงึ่
เป็ นการร่วมมือของ 12 สถาบันอุดมศกึ ษาในประเทศเพือ่ นสมาชกิ ในเอเชยี (HEIs) และประเทศโปรแกรม HEIs
จากยุโรป
4
ประเทศ
FRIENDS
สร◌า้ งข◌ึ◌ ้นจากแนวคิดเรือ่ งความเป็ นสากลทีบ่ ◌ ้านและมีเป้ าหมายทีจ่ ะสร◌ ้างสมรรถนะ
ให ้กับประเทศผูเข
้ ้าร่วมโครงการ 5 ประเทศทีเ่ กีย่ วข ้อง ไดแ้ ก่ ประเทศภูฏาน ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซยี ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และประเทศไทย

โครงการ
Home
Away
From
Home
ได ้รับการออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองความต ้องการของนักศกึ ษาต่างชาติ
และนักศกึ ษาไทยทีม่ พี นื้ ฐานทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายซงึ่ กําลังศกึ ษาอยู่ทสี่ ถาบันอุดมศกึ ษาของประเทศ
ผูเ้ ข้าร่วม
12
ประเทศ
โครงการนีไ้ ด้นําเสนอร◌ูปแบบบูรณาการส◌ํหา รับการดูแลนักศ◌ึกษาและการสน◌ับสน◌ุนเพ◌ื◌อ่ ร◌่วม
สร้างประสบการณ์การศกึ ษาเรียนรูท้ อี่ บอุน่ เป็ นมิตรและให ้การสนับสนุนสําหรับนักศกึ ษาต่างชาติ ตาม
รายละเอียดในเอกสารนี้
แบบจําลองนีไ้ ด ้ถูกกําหนดขึน้ ตามการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและการประชุม
ระดมความคิดทีจ่ ัดขึน้ ในกิจกรรม Home Away From Home Virtual Tea Party ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
ซงึ่ มี เจ้าหน้าทีแ่ ละคณะผูบ้ ริหาร 49 คน จากกลุ่มสมาชกิ โครงการ FRIENDS ทัง้ หมด
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แนวทางส◌ํหา ร◌ับการด◌ูแลและสน◌ับสน◌ุนน◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิท◌ี◌ร่ ะบ◌ุไว◌ ้ในเอกสารน◌ี◌ ้จะ
ต◌ ้องได◌ ้ร◌ับการร◌ับรองและปร◌ับ ปรุง เพิม่ เติมโดยสถาบันอุดมศกึ ษาจากเอเชยี ทัง้ 12 สถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทในท้องถิน่ และความ ต ้องการเฉพาะของแต่ละสถาบัน
2. นโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงิ่ สําคัญคือตอ้ งเน้นยํ้าคือ ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการจัดหาสภาพแวดล ้อมที่
ปลอดภัยมั่นคงและเอาใจใสใ่ ห้กบั นักศกึ ษาต่างชาติ
ทีจ่ ะสามารถสนับสนุนและดูแลนักศกึ ษาในขณะทีพ่ วกเขา
มุง่ มั่นไปสูค่ วามสําเร็จอย่างดีทสี่ ดุ ในระหว่างการศกึ ษา
2.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครอบคลุมถึงการสนับสนุนและความชว่ ยเหลือทีจ่ ะให ้กับนักศกึ ษา
ต่างชาติ
ซงึ่ รวมถึงความชว่ ยเหลือก่อนออกเดินทาง
การมาถึงและการชว่ ยเหลือในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการ เตรียมตัวกลับบา้ นหลังจากเสร็จส◌ิ◌ ้นช◌่วงเวลาของการศ◌ึกษาทีว่ างแผนไว◌ ้
2.2 เจ้าหน้าทีห่ รือสํานักงานทีจ่ ดั ไว้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มที มี งาน
สํานักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ดร้ ับมอบหมายเป็ นพิเศษ
เพือ่ ให ้การสนับสนุน และแนะนําน◌ักศ◌ึกษาต่างชาติ เจ้าหน◌ ้าทีพ่ ร ้อมให◌ ้บร◌ิการในช◌่วงเวลาท◌ํงาาน
ซงึ่ จัดการดูแลเรื◌อ่ งสว◌ัสด◌ิการและความ
ปลอดภัยเกีย่ วกับนักศกึ ษาต่างชาติ
และสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ สอื่ สงั คมออนไลน์และ/หรือชอ่ งทางสอื่ สาร อ◌ื◌น่ ๆ
2.3 สายด่วนฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มเี จ้าหน้าทีเ่ ฉพาะหรือทีมทีส่ ามารถเข ้าถึงไดใ้ นกรณีฉุกเฉินทีเ่ กีย่ วข ้องกับนักศ ึ
ต่างชาติ
ในกรณีเชน่ นี้เจ้าหน้าทีส่ วัสดิการและรักษาความปลอดภัย
กษา
พร้อมให้การดูแลโดยใชเ้ วลาเดินทางมาถึงจุด เกิดเหตุไม่เกิน 20 นาที
2.4 ว◌ีซ่าสําหรับการศ◌ึกษา
นั ก ศ ึก ษาต่า งชาติจํ า เป็ นต อ้ งได ร้ ั บ วีซ ่า สํ า หรั บ การศ ึก ษาก่อ นที ่จ ะเดิน ทางไปศ ึก ษาต่อ ในประเทศอื ่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให ้ความชว่ ยเหลือ
การสนับสนุนและเตรียมเอกสารทางราชการทีจ่ ําเป็ นแก่นักศกึ ษา
ต่างชาติ
สําหรับขัน้ ตอนการขอวีซา่ หรือต่ออายุวซี า่ และสําหรับการจัดการขัน้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมืองอืน่
ๆ ที่
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กฎหมายกําหนด
2.5 ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทําประกันอุบัตเิ หตุเบือ้ งตน้ ให ้กับนักศกึ ษาต่างชาติ
นักศกึ ษาต่างชาติมหี น้าที่
รับผิดชอบในการทําสัญญาและรักษาไว ้ซงึ่ การประกันสุขภาพและประกันอุบัตเิ หตุตลอดระยะเวลาการศกึ ษา
นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังให ้ข ้อมูลและสนับสนุนนักศกึ ษาต่างชาติในการได ้รับความคุม้ ครองใหม่
หรือการต่ออายุประก◌ันส◌ุขภาพท◌ี◌ม่ อี ยู◌เ่ ดิม

2.6 สทิ ธิและหน้าทีข่ องนักศกึ ษาต่างชาติ
สทิ ธ◌ิและหน้าที◌ท่ ั◌ ้งหมดทีเ่ ก◌ี◌ย่ วข◌อ้ งกับนักศ◌ึกษาในพื◌ ้นทีม่ ผี ลบ◌ังคับใชกั้ บน◌ักศ◌ึกษาต่างชาติดว้
ย นักศ◌ึกษาต่างชาต◌ิต◌ ้อง ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของงานวิชาการทัง้ หมด (เชน่
การโกง
การลอกเลียนแบบและ/หรือเรือ่ งลิขสทิ ธิ์
เป็ นตน้ )
มหาว◌ิทยาลัยสงขลานครินทร◌์ช◌่วยให้มั่นใจได ้ว◌่านั กศกึ ษาต◌่างชาติจะได้รับทราบเป็ นอย◌่างดีเกีย่ วก◌ับ
กฎและข◌อ้ บ◌ังค◌ับ ทางวิชาการและทีไ่ ม่ใชท่ างวิชาการทัง้ หมดทีส่ มัครเข ้าศกึ ษาในสถาบัน

3. การดูแลและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ
3.1 การสนับสนุนทางวิชาการ
ข้อแนะนําก่อนเด◌ินทางมาถึง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหี นังสอื คูม่ อื ออนไลน์ภาษาอังกฤษ คูม่ อื เว็บไซต์เฉพาะ หรือศูนย์ภาษาอังกฤษซงึ่
รวมถึงข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เกีย่ วกับการเตรียมตัวสําหรับการศกึ ษาต่อในต่างประเทศและสงิ่ ทีค่ าดหวังเมือ่ อ
ยูใ่ น
พืน้ ทีจ่ ริง
รวมถึงข ้อกําหนดทางวิชาการและการสนับสนุน
นักศกึ ษาต่างชาติจะได ้รับการให ้คําปรึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกสก์ อ่ นเดินทางมาถึง
เพือ่ แจ้งให้พวกเขาทราบเกีย่ วกับหลักสูตรการศกึ ษา
ความเชยี่ วชาญพิเศษของ
ภาควิชาและรายละเอ◌ียดสําคัญอ◌ื◌น่ ๆ ทีจ่ ะได ้รับการดูแลล◌่วงหน้า
โปรแกรมปฐมนิเทศ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการปฐมนิเทศเพือ่ แนะนํ านักศกึ ษาต่างชาติให ้รูจ้ ักกับงานบริการวิชากา
ร (เช◌่น ห◌ ้องสม◌ุด เทคโนโลย◌ีสารสนเทศ แผนกว◌ิชาการและบร◌ิการน◌ักศ◌ึกษา)
และก◌ิจกรรมเพ◌ื◌อ่ ส◌ังคมและส◌ันทนาการ เพือ่ อํานวยความสะดวกให ้คําแนะนํ าทางวิชาการเบือ้ งตน้
เพือ่ แจ้งให ้นักศกึ ษาต่างชาติทราบเกีย่ วกับกฎ ระเบียบ และข ้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และเน้นแผนการเรียนและข ้อกําหนดทางวิชาการสําหรับแต่ละ
ระดับ
การปฐมนิเทศอาจรวมถึงการเยีย่ มชมวิทยาเขตและสงิ่ อํานวยความสะดวกการเยีย่ มชมพืน้ ทีใ่ นท ้องถิน่ และ
อืน่ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแนะนํ าให้นักศกึ ษาต่างชาติใหม่ ให้มาถึงเร็วก่อน 2 - 3 วันเพือ่ ให้ตัวเองมี
เวลาเหลือเฟื อในการเตรียมตัวก่อนเริม่ ชนั ้ เรียน

ทีป่ รึกษาทางวิชาการ/อาจารย์ทปี่ รึกษา
มหาว◌ิทยาลัยสงขลานครินทร◌์ให้ความมั่นใจได ้ว่าม◌ีทปี่ ร◌ึกษาดา้ นว◌ิชาการหร◌ือเจ◌ ้าหน้าที◌ท่ ไี่ ด้ร◌ับม
อบหมายซงึ่ สามารถ
เข้าถึงนักศกึ ษาได้ทกุ วัน
ซงึ่ สามารถชว่ ยเหลือและให้คําแนะนํ านักศกึ ษาต่างชาติในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการศกึ ษา
ของนักศกึ ษาได้
นอกจากนี้คณาจารย์สามารถปรึกษาและแบ่งปั นปั ญหากับสํานักงานวิเทศสัมพันธ์เพือ่ ให้
คําแนะนํ าและการสนับสนุนแก่นักศกึ ษาต่างชาติ
ทีป่ รึกษาทางวิชาการ/อาจารย์ทปี่ รึกษายังคอยเฝ้ าตรวจสอบผล
การเรียนเกรดเฉลีย่ และการเข ้าชนั ้ เรียนของนักศกึ ษาต่างชาติ
เพือ่ ให ้แน่ใจว่านักศกึ ษาต่างชาติจะมีความก ้าวหน้า
ในหลักสูตรอย่างเป็ นทีน่ ่าพอใจและให ้การสนั บสนุนอย่างทันท่วงทีในกรณีจําเป็ น

การสนับสนุนด้านภาษา
นักศ◌ึกษาต◌่างชาติจ◌ํนา วนมากไม◌่ได◌ ้ใชภ้ าษาอ◌ังกฤษเป็ นภาษาแม◌่และแม◌ ้ว◌่าพวกเขาจะสง่ หล◌ักฐา
ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์ในการรับเข ้าเรียน
นความสามารถทาง
แต่หลายคนก็ยังมีปัญหากับการเรียนเป็ นภาษาอังกฤษและมี ป◌ัญหาในการสอบผ◌่าน English Exit
ซ◌ึ◌ง่ จ◌ํเาป◌็นต◌ ้องใช◌ ้ที◌ม่ หาว◌ิทยาล◌ัยสงขลานคร◌ินทร์
ส◌ิ◌ง่ น◌ี◌ ้ส◌่งผลต◌่อการปร◌ับต◌ัวทัง้
ดา้ นว◌ิชาการและส◌ังคมของพวกเขาอย่างมาก
ดังนัน้
มหาว◌ิทยาลัยสงขลานครินทร◌์จ◌ึงให◌ก้ ารสน◌ับสนุนภาษาอ◌ังกฤษ
เชงิ วิชาการในรูปแบบของซอฟต์แวร์ภาษาแบบออนไลน์สําหรับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและในรูปแบบหลักสูตร
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ภาษาอังกฤษเฉพาะทางหรือการสอนพิเศษ
รวมถึงชนั ้ เรียนทีเ่ น้นการทดสอบแบบเร่งรัดสําหรับนักเรียนต่างชาติ
ตามคําขอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังจัดสอนภาษาไทยขัน้ พืน้ ฐานให้กบั นักศกึ ษาต่างชาติ
พวกเขาสามารถ“ดํารงช◌ีว◌ิตอยู◌”่ นอกห ้องเรียนหร◌ือในมหาวิทยาล◌ัยได้

นอกจากนี้
เพือ่ ให้

การยอมรับหน่วยกิต
มหาว◌ิทยาลัยสงขลานครินทร◌์สนับสนุนการโอนหน◌่วยกิตสําหร◌ับนักศกึ ษาแลกเปลีย่ นผ◌่านระบบหน◌่ว
ยก◌ิตที◌จ่ ◌ัดตั◌ ้งขึ◌น้ เชน่ ACTS หรือ ECTS

3.2.

การดูแลสุขภาพ

สุขภาพจิตและการให้คําปรึกษา
ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ
นักศ◌ึกษาต่างชาต◌ิจะต◌ ้องร◌ักษาความค◌ุ◌ ้มครองประกันสุขภาพและอ◌ุบัต◌ิเหต◌ุตลอดระยะเวลากา
อย◌่างไรก◌็ตาม
รศ◌ึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดทําประกันอุบัตเิ หตุขนั ้ พืน้ ฐานให ้กับนักศกึ ษาต่างชาติทรี่ วมอยูใ่ นค่าเล่าเรี
ยน หากถึงกําหนดชําระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังให ้ข ้อมูลเกีย่ วกับความคุม้ ครองประกันสุขภาพราคา
สมเหตุสมผลส◌ําหรับนักศ◌ึกษาต่างชาติทบี่ ริษัทประก◌ันภ◌ัยทีเ่ ป็ นพ◌ันธมิตรจะเสนอให◌ท้ ํา
สงิ่ อํานวยความสะดวกด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัย
มหาว◌ิทยาล◌ัยสงขลานคร◌ินทร◌์ม◌ีโรงพยาบาลและคล◌ิน◌ิกในมหาว◌ิทยาล◌ัยท◌ี◌พ่ ร◌ ้อมให◌ ้ค
วามช◌่วยเหล◌ือทางการแพทย◌์แก◌่
นักศกึ ษาต่างชาติ
พยาบาลหรือแพทย์ทไี่ ดร้ ับการรับรองทีพ่ ูดภาษาอังกฤษทีก่ ําลังปฏิบัตหิ น้าที่ มีบริการ รถพยาบาลตลอด 24
ชวั่ โมงทุกวัน เพือ่ ดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีรา้ นขายยา คลินกิ ทันตกรรม
และแผนกบริการสุขภาพจิต

การแนะแนวและการให้คําปรึกษา
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มเี จ้าหน้าทีส่ วัสดิการหรือทีป่ รึกษามืออาชพี ทีพ่ ร้อมให ้ความชว่ ยเหลือและให ้
คําแนะนําแก◌่นักศ◌ึกษาต่างชาติท◌ี ป่ ระสบปั ญหา
ฝ่ ายทีเ่ ก◌ี◌ย่ วข้องดําเนินการสนับสนุนและอ◌ํานวยความสะดวกในการ
ดูแลดา้ นสุขภาพจิต
นอกจากนีย้ ังมีการจัดสัมมนาผ่านอินเตอร์เน็ตเกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพจิตและความเป็ นอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดําเนินระบบเพือ่ ระบุตัวนักศกึ ษาทีม่ คี วามเสยี่ ง
เชน่
ส◌ํนา ◌ักงานว◌ิเทศส◌ัมพ◌ันธ◌์และระบบเพ◌ื◌อ่ น
การสอื่ สารระหว่างคณะและ
เพ◌ื◌อ่ แจ◌ ้งให◌ท้ ราบเป◌็นการสว่ นต◌ัวเก◌ี◌ย่ วก◌ับกรณ◌ีท◌ี◌อ่ าจเก◌ิดข◌ึ◌ ้นในระหว◌่างการ
ประชุมตามปกติหรือเมือ่ มีกรณีพเิ ศษ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข ้องจะสร้างกลุ่มสนทนาในชนั ้ เรียนทีส่ ามารถดูแลหรือให ้
การสนับสนุนทางศลี ธรรมแก่นักศกึ ษาทีป่ ่ วยหรือเข ้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
คณาจารย์จะสังเกตนักศกึ ษา
ต◌่างชาต◌ิในช◌ั◌ ้นเร◌ียนและให◌ ้ค◌ํแานะน◌ํแาก◌่ส◌ํนา◌ักงานท◌ี◌เ่ ก◌ี◌ย่ วข◌ ้องก◌ั บการให◌ ้ค◌ํปา ร◌ึ
กษาหากจ◌ํเาป◌็น โดยอาจารย◌์สามารถ สงั เกตจากสัญญาณต่าง ๆ เชน่ การขาดชนั ้ เรียนบ่อยครัง้
นอกจากนีค้ วามตอ้ งการเฉพาะอาจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์
ทีเ่ ก◌ิดขึน้ ในบ้านเกิดของนักศ◌ึกษาหร◌ือในประเทศที◌ต่ งั ้ ของมหาว◌ิทยาลัย
ดังนัน้ มหาว◌ิทยาลัยสงขลานครินทร◌์จ◌ึงมั◌น่ ใจ
ได้วา่ มีการชว่ ยเหลือในชว่ งเวลาทีย่ ากลําบากและตลอดสถานการณ์พเิ ศษ เชน่ การระบาดของโรค COVID-19
นักเรียนต่างชาติตอ้ งได ้รับการแจ้งและสนับสนุนอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทที่ ้าทาย
เมือ่ มีประกาศให ้หยุดการ
เรียนการสอนและมีผลบังคับใช ้
ข ้อจํากัดในการเดินทาง
มีการสนับสนุนทางออนไลน์สําหรับการศกึ ษาและ
คําแนะนํ าหรือการให ้คําปรึกษาสําหรับนั กศกึ ษาต่างชาติในกรณีเมือ่ มีความจําเป็ น

3.3
การบูรณาการทางวัฒนธรรมและสงั ค
มระบบเพือ่ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทูตนักศกึ ษาและ/หรือโครงการบัดดีเ้ พือ่ ชว่ ยเหลือนักศกึ ษาต่างชาติ นักศกึ ษาไทย
ในพืน้ ทีไ่ ม่เพียงแค่ให้การต้อนรับจัดเยีย่ มชมในมหาวิทยาลัยและการเยีย่ มชมรอบ ๆ เมืองให้กบั นักศกึ ษาต่างชาติ
เท◌่าน◌ั◌ ้น แต◌่ย◌ังช◌่วยในเร◌ื◌อ่ งท◌ี◌เ่ ป◌็นประโยชน◌์อ◌ื◌น่
ๆ ด◌ ้วย เช◌่น
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การเป◌ิดบ◌ัญช◌ีธนาคาร
น◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิอาจได◌ ้พบเพ◌ื◌อ่ น
บัดดีใ้ นระหว่างการปฐมนิเทศหรือก่อนทีน่ ักศกึ ษาจะมาถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผ่านการสอื่ สารออนไลน์
เพือ่ นบัดดีจ้ ะชว่ ยนํ าเสนอวัฒนธรรมท ้องถิน่ แก่เพือ่ นชาวต่างชาติและชว่ ยปรับตัวให ้เข ้ากับสภาพแวดลอ้ มให
ม่ได ้ อย่างราบรืน่
งานปฐมนิเทศและต้อนรับ
ในระหว◌่างโครงการปฐมน◌ิเทศจะม◌ีการน◌ํเาสนอว◌ัฒนธรรมท◌ ้องถ◌ิ◌น่ และน◌ักศ◌ึกษาต◌่างชา
ต◌ิจะได◌ ้ร◌ับการแนะน◌ํใาห◌ ้ร◌ ้◌ูจัก
กับสงั คมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกเหนือจากดา้ นวิชาการ
การปฐมนิเทศยังแนะนํ านักศกึ ษาให ้รูจ้ ัก กฎระเบียบและนโยบายทีส่ ามารถชว่ ยให ้พวกเขาอยูอ่ ย่างปลอดภัย
ต้อนรับน◌ักศ◌ึกษาใหม่
มีการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ
เพือ่ ปฐมนิเทศและ
มีการจ◌ัดกิจกรรมทางสังคมเพ◌ื◌อ่ ให◌น้ ักศ◌ึกษาต่างชาติใหม◌่ได◌ ้พบปะกับรุน่ พ◌ี◌แ่ ละทําความคุ◌ ้นเคย
กับเพือ่ นร่วมชนั ้ เรียนใหม่
กิจกรรมร่วม - นักศกึ ษาในประเทศและต่างประเทศ
มหาว◌ิทยาลัยสงขลานครินทร◌์รวมนักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิไว◌ ้ในกิจกรรมนอกหล◌ักสูตรด ้วยกันก◌ับนั กศกึ ษ
าไทยในพ◌ื◌ ้นที่
เช◌่น
กิจกรรมค่าย
สัมมนา
กิจกรรมอาสาสมัคร
ิ ให ้เข ้าร่วมชมรมนักศกึ ษาและกลุม่ ชุมนุม ต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชน่
นักศกึ ษาต่างชาติได ้รับเชญ
สมาคมนักศกึ ษาต่างชาติ
ชมรมกีฬา
และกลุ่มอาสาสมัคร
นักศกึ ษา
ต่างชาติยังมีโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมร่วมกับนักศกึ ษาไทยในพืน้ ทีใ่ นกิจกรรมเพือ่ เชอื่ มต่อและมีสว่ นร่วมในชุมช
น
ท ้องถิน่ ทีด่ ําเนินโครงการดา้ นความรับผิดชอบต่อสงั คมและบริการชุมชน
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชนยัง สน◌ับสน◌ุนการเรียนร◌ู◌ ้กับวัฒนธรรมของนักศ◌ึกษาอ◌ีกดว้ ย

การติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป◌็นส◌ิ◌ง่ ส◌ํคา◌ัญในการเช◌ื◌อ่ มโยงน◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิก◌ับเจ◌ ้าหน◌ ้าท◌ี◌แ่ ละส◌ํนา ◌ักงาน
ท◌ี◌เ่ ก◌ี◌ย่ วข◌ ้อง เช◌่น งานว◌ิเทศส◌ัมพ◌ันธ◌์ ฝ◌่าย กิจการนักศกึ ษาหร◌ือหน่วยงานอ◌ื◌น่ ๆ
ทีเ่ ก◌ี◌ย่ วข้องก◌ับการอยู◌ ่อาศัยที◌ม่ หาว◌ิทยาลัยสงขลานคร◌ินทร์
ด◌ ้วยว◌ิธ◌ีน◌ี ้น◌ักศ◌ึกษา
ต่างชาติจะรูว้ ◌่าพวกเขาสามารถติดต่อใครได้บ้างในกรณ◌ีทเี่ ก◌ิดป◌ัญหา
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มีการรวมตัวทางสงั คมในระหว่างทีก่ ําล◌ังศ◌ึกษา
อยู่
นักศกึ ษาต่างชาติจะมีโอกาสในการฝึ กงานในสํานักงานต่าง ๆ เชน่ สํานักงานวิเทศสมั พันธ์ ห ้องสมุดหรือ
ห ้องปฏิบัตกิ ารคอมพ◌ิวเตอร์

กิจกรรมทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานต่าง ๆ เป็ นประจําเพือ่ ให ้นักศกึ ษาต่างชาติได ้
พบปะกับนักศกึ ษาไทยในพืน้ ทีแ่ ละร่วมแบ่งปั นวัฒนธรรมของตนเอง
กิจกรรมข ้ามวัฒนธรรม ได ้แก่
วันนานาชาติ หรือเทศกาลสากลและผสมผสานการทําอาหาร การร้องเพลงและการเตน้ รําเข ้าดว้ ยกัน
กิจกรรมทีม่ คี วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมยังสง่ เสริมความหลากหลายในมหาวิทยาลัยและเปิ ดโอกาสให้นักศกึ ษาต่างชาติได้
แบ◌่งป◌ันประเพณ◌ีของตนเอง
มหาว◌ิทยาล◌ัยสงขลานคร◌ินทร◌์ย◌ังม◌ีน◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิเข◌ ้าร◌่วมในงานเทศกาลประจําชาติ
และเทศกาลทางศาสนาอ◌ื◌น่
ๆ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมบางสว่ นทีม่ หาว◌ิทยาลัยสงขลานครินทร◌์จ◌ัดขึน้ เพ◌ื◌อ่ เฉล◌ิมฉลอง
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในมหาวิทยาลั ย ได้แก่ วัน Erasmus Day วันนานาชาติ คํ่าคืนแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
วันประกาศอิสรภาพ
(ของประเทศอืน่
ๆ)
วันตรุษจีน
งานเลีย้ งสังสรรค์ของนักศกึ ษา ต่างชาติ เทศกาลอาหารนานาชาติ วันวาเลนไทน์ วันโยคะ
เทศกาลการทําอาหารและการแข่งขันต่าง
ๆ
ฯลฯ
นอกจากนีย้ ังมีการแสดงความหลากหลายของวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยในระหว่างวันกีฬาสากลหรือการแข่
งขัน
ซงึ่ รวบรวมนักศ◌ึกษาทัง้ ในและต่างประเทศเพ◌ื◌อ่ แข◌่งขันก◌ีฬาแบบดัง้ เดิมและกีฬาทั่วไป
กิจกรรมนี้สามารถดําเนินการ
ได ้โดยความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศกึ ษาต่าง
ทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจรวมเอาการละเล่น ดัง้ เดิมทีเ่ ป็ นภาพเคลือ่ นไหว

ๆ

3.4 การใชช้ วี ◌ิตในมหาวิทยาลัย สงิ่ อ◌ํนา วยความสะดวกและท◌ี◌พ่ กั
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มงุ่ สนับสนุนให ้นักศกึ ษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยได ้รับประสบการณ์การใชช้ วี ติ
ทีด่ ี
ทีส่ ดุ โดยการจัดหาสงิ่ อํานวยความสะดวกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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รวมถึงทีพ่ ักทีส่ ะดวกสบายเพือ่ ชว่ ยให ้นักศกึ ษาได ้รับ
ประโยชน์สงู สุดจากชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
นอกจากนีย้ ังควรมีบริการจัดการและบํารุงรักษาในมหาวิทยาลัยทีเ่ ชอื่ ถือ
ได้
นอกจากคุณภาพการเรียนการสอนทีด่ แี ล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังชว่ ยให้นักศกึ ษาต่างชาติสามารถ
เข ้าถึงสงิ่ อํานวยความสะดวกทางการแพทย์และทันตกรรม ศูนย์อาหารและศูนย์กฬี า เป็ นตน้ สงิ่ อํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ นี้ เพือ่ สนับสนุนชวี ติ ความเป็ นอยูข่ องนักศกึ ษาในมหาวิทยาลัยโดยจัดมีให ้บริการ ดังต่อไปนี้
• FRIENDS Teahouse
• สงิ่ อํานวยความสะดวกทางการแพทย์และทันตกรรมเต็มรูปแบบ เชน่ โรงพยาบาล คลินกิ คลินกิ ทันตกรรม
• ที◌พ่ ◌ักในมหาว◌ิทยาลัย/บ ้านพ◌ักอาศ◌ัย/หอพ◌ัก (ระบบจองออนไลน์)
• โรงอาหาร/ศูนย์อาหาร/ร้านอาหาร (ราคาทีเ่ หมาะสมและอาหารสําหรับทุกศาสนา)
• ศูนย์กฬี าทีม่ อี ปุ กรณ์ครบครัน (สระว่ายนํ้ า ศูนย์ออกกําลังกาย)
• ห ้องละหมาดสําหรับชาวมุสล◌ิม/ห้องปฏ◌ิบัตศิ าสนากิจสําหรับทุกความเชอื่
• หอ้ งสมุดท◌ี◌ใ่ ห ้บริการหน◌ังสอื ออนไลน์และวารสารว◌ิชาการ
• พ◌ื◌ ้นที◌ท่ พี่ ◌ูดภาษาอ◌ังกฤษ/พ◌ื◌ ้นทีท่ ◌ี พ่ ◌ูดภาษาต◌่างประเทศอ◌ื◌น่ ๆ
• ธนาคารและท◌ี◌ท่ ําการไปรษณ◌ีย์
• ชมรมนักศ◌ึกษาและกลุม่ ทางสงั คมต่าง ๆ
• อินเทอร์เน็ ตไร้สายฟรีทั่วทัง้ มหาวิทยาลัย
• บริการรถบัสรับ-สง่ ภายในมหาวิทยาลัยฟรี
• ร้านค ้าในมหาวิทยาลัยและร้านหนังสอื
• บริการดูแลเด็ก (สถานรับเลีย้ งเด็ก)
• บริการซักรีด
• ศูนย์วัฒนธรรม
สํานักงานวิเทศสมั พันธ์ กองกิจการนักศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าทีว่ เิ ทศสมั พันธ์ในแต่ละคณะหรือ
ว◌ิทยาลัยอาจให้ความช◌่วยเหล◌ือเพ◌ิ◌ม่ เติมได้
สุดท้ายทีพ่ ◌ักในมหาว◌ิทยาลัยส◌ําหรับน◌ักศ◌ึกษาต่างชาต◌ิควรมีหัวหน◌ ้างานที่
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สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
บริเวณมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การเฝ้ าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งโดยมีการ
ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยรอบ ๆ มหาว◌ิทยาลัยและอาคารทีพ่ ◌ัก

3.5

บริการต่าง

ๆ

ว◌ีซ่า

เร◌ื◌อ่ งการตรวจคนเข้าเมืองและการสนับสนุนข้อม◌ูล
การสนับสนุนก่อนมาถึง
เมือ่ การสมัครเข ้าศกึ ษาของนักเรียนต่างชาติประสบความสําเร็จแลว้ หน่วยงานหรือสํานักงานทีเ่ กีย่ วข ้องของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะแจ้งให ้นักศกึ ษาทราบเกีย่ วกับขัน้ ตอนการเข ้าเมืองทีจ่ ําเป็ น
เชน่
วีซา่ การศกึ ษา
และการเตรียมการอืน่
ๆ
ทีจ่ ะได ้รับการดูแลก่อนออกเดินทาง
เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะสง่
ลิงค์สําหรับคู่มอื หรือหนังสอื คู่มอื ภาษาอังกฤษออนไลน์ทมี่ ขี ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เกีย่ วกับการเตรียมตัวสําหรั
บ การศ◌ึกษาต่อในต◌่างประเทศและสงิ่ ทีจ่ ะเก◌ิดขึ◌ ้นในสถานที่ ซงึ่ รวมถ◌ึง ทีพ่ ◌ัก ประก◌ันส◌ุขภาพ
ข้อกําหนดในการขอว◌ีซ◌่า
งบประมาณสําหรับค่าครองชพี
คําแนะนํ าเกีย่ วกับสงิ่ ทีค่ วรนํ าไปดว้ ย
ทํางานทีน่ ี่
การแสดงออกทางวัฒนธรรมทั่วไปในภาษาท้องถิน่
ข ้อมูลเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยและวิธกี าร
แหล่งข้อมูลออนไลน์ ฝ่ ายธุรการและสงิ่ อํานวย ความสะดวกภายในวิทยาเขต

เป็ นต้น สงิ่ พิมพ์ออนไลน์นี้เป็ นแนวทางทีม่ ปี ระโยชน์สําหรับนักศกึ ษาต่างชาติ โดย

ให ร้ ายละเอียดข อ้ มูลที ่เ ป็ นประโยชน์ทั ง้ ในด า้ นวิช าการและส ังคม
ในมหาวิทยาลั ย สงขลานครินทร์แ ละ ภายในประเทศไทย
เป็ นสงิ่ สําคัญในการสอื่ สารกับนักศกึ ษาต่างชาติทจี่ ะเข้ามาเป็ นหลายวันหรือหลายสปั ดาห์กอ่ นทีพ่ วกเขาจะโดยสาร
เครือ่ งบินมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การให ้คําปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกสห์ รือการประชุมออนไลน์
(เชน่
Skype,
Zoom)
กับพวกเขาสามารถอํานวยความสะดวกในกระบวนการสอื่ สารและทําให ้มั่นใจว่ามีการเตรียมการ
ก◌่อนออกเด◌ินทางท◌ี◌ด่ ี
รวมถ◌ึงการร◌ักษาความปลอดภ◌ัยท◌ี◌พ่ ◌ัก
ส◌ํนา ◌ักงานหร◌ือเจ◌ ้าหน◌ ้าท◌ี◌ท่ ◌ี◌เ่ กี◌ ่ยวข◌ ้องจ◌ัดเตรียมเอกสารที่
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จําเป็ นให ้กับนักศกึ ษาต่างชาติใหม่สําหรับการดําเนินการขอวีซา่ ทีเ่ หมาะสมในประเทศของตนก่อนทีจ่ ะมาเรี
ยนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนกต้อนรับสว่ นหน้า
หน◌่วยงานท◌ี◌เ่ ก◌ี◌ย่ วข◌ ้องหร◌ือส◌ํนา ◌ักงานที◌ ่มหาว◌ิทยาล◌ัยสงขลานคร◌ินทร์
หร◌ือคณะจ◌ัดบร◌ิการร◌ับ - ส◌่งท◌ี◌ส่ นามบ◌ินสําหรับ น◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิท◌ี เ่ ข◌ ้ามา
นอกจากน◌ี◌ ้ย◌ังช◌่วยน◌ักศ◌ึกษาในการเช◌็คอ◌ินท◌ี◌ท่ ◌ี พ่ ◌ักของพวกเขา
หากเพ◌ื◌อ่ นน◌ักศ◌ึกษาไทยใน
พนทีไ่ ด้รับมอบหมายแล้วพวกเขาสามารถติดตามเจ้าหน้าทีไ่ ปยังสนามบินเพือ่ รับบริการรับสง่ ได้ ตามหลักการแล้ว
เม◌ื◌อ่ เด◌ินทางมาถ◌ึงน◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิท◌ี◌เ่ ข◌ ้ามาจะได◌ ้ร◌ับ "แพ◌็คเกจปฐมน◌ิเทศ"
ซ◌ึ◌ง่ ประกอบด◌ ้วยหน◌ังส◌ือค◌ู◌ม่ ◌ือเล◌่มเล◌็กท◌ี◌ม่ ี ข้อมูลพืน้ ฐาน แผนทีม่ หาวิทยาลัยและเมือง
หมายเลขโทรศพั ท์และสํานวนสําหรับใชด้ ํารงชวี ติ ในภาษาท้องถิน่

ความช่วยเหลือในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหี น่วยงานหรือสํานักงานทีก่ ําหนดไว ้รองรับนักศกึ ษาต่างชาติระหว่างการศกึ ษ
า (เชน่
สําน◌ักงานว◌ิเทศสัมพันธ์ กองก◌ิจการนั กศ◌ึกษา
และจุดบริการแบบครบวงจร)
ความช◌่วยเหล◌ือทีส่ ําคัญอย่างหนึ◌ง่
ท◌ี◌ม่ อบให◌ ้ก◌ับน◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาติ
ค◌ือ
ความช◌่วยเหล◌ือท◌ี◌เ่ ก◌ี◌ย่ วข◌ ้องก◌ับส◌ํนา ◌ักงานตรวจคนเข◌ ้าเม◌ือง
ด◌ังน◌ั◌ ้นเจ◌ ้าหน◌ ้าท◌ี◌ห่ รือ

หน่วยวีซา่ จึงได ้รับมอบหมายให ้ให ้คําแนะนํ าและความชว่ ยเหลือแก่นักศกึ ษาต่างชาติในเรือ่ งวีซา่ และเรือ่ งก
ารยา้ ย ถิน่ ฐานอืน่

ๆ
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ในระหว่างการปฐมนิเทศเจ้าหน◌า้ ทีท่ ◌ี◌ม่ คี ◌ุณสมบัตเิ หมาะสมอาจได ้รับเช◌ิญให◌พ้ ◌ูดคุยเกีย่ วกับขัน้ ตอนก
าร ตรวจคนเข้าเมืองและเพือ่ ตอบคําถามจากนักศกึ ษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจจัดให้มเี จ้าหน้าที่
ตรวจคนเข ้าเมืองเข ้ามาเป็ นประจําเพือ่ ให ้บริการในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศกึ ษาต่างชาติและเจ้าหน้าทีข่ อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สํานักงานทีไ่ ดร้ ับมอบหมายยังประสานงานกับหน่วยงานอืน่
ๆ
ทีเ่ กีย่ วข ้อง
(เชน่
และหน่วยทะเบียน)
เพือ่ ชว่ ยนักศกึ ษาต่างชาติดแู ลเรือ่ งต่าง
ๆ
ฝ่ ายบริการสวัสดิการนักศกึ ษา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนและการใชช้ วี ติ อยู่ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนีย้ ังชว่ ยให้นักศกึ ษาต่างชาติใหม่ตดิ ต่อกับสโมสรนักศกึ ษาและกลุ่มทาง
สงั คม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสมาคมนักศ◌ึกษาต่างชาติ

ความส ํ า เร็ จ ในการช ่ ว ยเหลื อ นั ก ศ ึก ษาต่ า งชาติใ นการตั ้ง ถิ ่น ฐานที ่
มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ยังรวมถึงการชว่ ยเหลือนักศกึ ษาในการเปิ ดบัญชธี นาคาร
ตรวจดูแลให ้แน่ใจว่านักศกึ ษามีประกันสุขภาพที่
เหมาะสม
สอื่ สารกับสถานกงสุล/สถานทูตในพืน้ ทีข่ องนักศกึ ษาต่างชาติ
เป็ นตน้
การสนับสนุนเพิม่ เติมใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด ้วย
• ป้ ายบอกทางรอบมหาว◌ิทยาลัยเป◌็นภาษาอ◌ังกฤษ
• โครงการทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นักศ◌ึกษาต่างชาติเดินทางไปต◌่างประเทศ
ผ่านเครือข่ายสถาบันอ◌ุดมศ◌ึกษา)

(เชน่

• การมีสว่ นร่วมใน FRIENDS Teahouse และศูนย์นานาชาติ ในมหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ (เชน่
ศูนย์อาเซยี นอเมริกันคอร์นเนอร์ อินเดียคอร์นเนอร์ เป็ นตน้ )

การสนับสนุนข้อม◌ูล
ชอ่ งทางแรกในการถ่ายทอดข้อมูลสูช่ มุ ชนนานาชาติ คือ เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้
แต่ละคณะหรือวิทยาลัยได้จัดเตรียมเว็บไซต์ในเวอร์ชนั ภาษาอังกฤษซงึ่ มีขอ้ มูลทางวิชาการทีจ่ ําเป็ น
สําหรับนักศกึ ษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีชอ่ งทางการสอื่ สารเฉพาะสําหรับนักศกึ ษาต่างชาติ เชน่
รายชอื่ อีเมล กลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม Line ซงึ่ ทัง้ หมดนีใ้ ห ้บริการเป็ นภาษาอังกฤษ
ชอ่ งทางการสอื่ สารหลาย
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้ อ่ แจ้งให้นักศกึ ษาต่างชาติทราบเกีย่ วกับ
ภาษาเป็ นข้อดีสําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชอ่ งทางเหล่านี้ใชเพื
ประเด็นทางว◌ิชาการและประเด◌็นทางสังคมต◌่าง ๆ รวมถ◌ึงก◌ิจกรรมและงานพ◌ิเศษต่าง ๆ
ทีจ่ ะเกิดข◌ึ◌ ้น
ข◌อ้ ม◌ูลที◌ส่ ◌ํคา◌ัญ
ทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนสําหรับนักศกึ ษาต่างชาติเกีย่ วกับคําแนะนํ าสําหรับขัน้ ตอนการยา้ ยถิน่ ฐาน
ดังนัน้

เจ◌ ้าหน◌ ้าท◌ี◌ห่ ร◌ือหน◌่วยงานท◌ี◌เ่ ก◌ี◌ย่ วข◌ ้องจะต◌ ้องแจ◌ ้งให◌ ้น◌ักศ◌ึกษาต◌่างชาต◌ิทร
าบอย
◌่างสม◌่◌เําสมอ เก◌ี◌ย่ วก◌ับกฎการเข◌ ้าเม◌ือง ครัง้ แรกและประกาศอ◌ื◌น่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การช่วยเหลือก่อนออกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจ้าหน้าทีห่ รือสําน◌ักงานที◌ไ่ ด ้ร◌ับมอบหมายให้ช◌่วยเหล◌ือนั กศ◌ึกษาต่างชาต◌ิจะช◌่วยน◌ักศกึ ษาต◌่าง
ชาต◌ิในการเตร◌ียมการ
ท◌ี◌จ่ ◌ํเาป◌็นและจ◌ัดเตร◌ียมเอกสารท◌ี◌เ่ ก◌ี◌ย่ วข◌ ้องและจ◌ัดการเร◌ื◌อ่ งในท◌ ้องถ◌ิ◌น่ ท◌ี◌ร่
อด◌ํเาน◌ินการก◌่อนท◌ี◌พ่ วกเขาจะเด◌ินทางออก
จากประเทศไทยหลังจากสําเร็จการศกึ ษา
ในการดําเนินการดังกล่าวจะมีการกําหนดระยะเวลาผ่อนผันหนึง่ เดือน ก่อนทีจ่ ะมีการยกเลิกวีซา่ ภาคบังคับ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนให ้นักศกึ ษาศษิ ย์เก่า
ิ ย์เก่า
นานาชาติเข ้าร่วมชอ่ งทางการสอื่ สารเฉพาะสําหรับศษ

4. บทสรุป
รูปแบบการบูรณาการสําหรับการดูแลและให ้ความชว่ ยเหลือนักศกึ ษาต่างชาตินี้ มีจุดมุง่ หมายเพือ่ ชใี้ ห ้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถปรับตัวเพือ่ รองรับนักศกึ ษาต่างชาติไดอ้ ย่างไรและสร้างสภาพแวดลอ้ ม
ทาง การศกึ ษาและการใชช้ วี ติ ทีอ่ บอุน่ เป็ นมิตรและให ้การสนับสนุนดา้ นการศกึ ษาในทัง้ 5 วิทยาเขต
ประเด็นสําคญที่
นํามาอภ◌ิปรายในบทความนี้เกีย่ วข้องก◌ับนโยบายและกฎระเบียบทีเ่ ก◌ี◌ย่ วข◌อ้ งกับการด◌ูแลและการสนั
บสนุนน◌ักศ◌ึกษา
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ต่างชาติทมี่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเรือ่ งเฉพาะซงึ่ ตอ้ งได ้รับการพิจารณาเพือ่ เสนอการดูแลและการ
สนับสนุนทีม่ คี ุณภาพแก◌่นักศ◌ึกษาต่างชาติ เช◌่น การสนับสนุนด้านว◌ิชาการ การดูแลสุขภาพ
(รวมถึงส◌ุขภาพจ◌ิตและ การให ้คําปรึกษา) การผสมผสานทางวัฒนธรรมและสังคม ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
(รวมถึงสงิ่ อํานวยความสะดวกและ
ทีพ่ ัก)
ตลอดจนงานบริการ
(รวมถึงการทําวีซา่
เรือ่ งการตรวจคนเข ้าเมืองและการสนับสนุนดา้ นข ้อมูลต่าง 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 cocreate 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 Englishlanguage 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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