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รายงานผลการศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2558
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน เพื่อดำเนินโครงกำรตำมนโยบำย
รัฐบำลประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว ได้จัดสรรให้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดค่ำยภำษำและ
วัฒนธรรมให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ในกลุ่มประเทศอำเซียน ซึ่งจำก
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรจัดทำค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ทั้งหมด 2 ครั้ง มีนักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยในภูมิภำคอำเซียนเข้ำร่วมทั้งหมด จำนวน 28 คน นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ยังมีนักศึกษำต่ำงชำติ
ที่มำศึกษำตำมคณะต่ำงๆ เช่น คณะศิลปศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ คณะบริหำรศำสตร์ และคณะ
เกษตรศำสตร์
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรศึกษำกระบวนกำร ระเบียบ และขั้นตอนกำรดำเนินงำนในกำรรับนักศึกษำ
ต่ำงชำติ และกำรบริหำรจัดกำรตลอดจนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับนักศึกษำต่ำงชำติ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จึงจัดให้มี
กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำนำนำชำติในสถำบันอุดมศึกษำจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อจะได้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติของมหำวิทยำลัยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำแนวปฏิบัติในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ
2. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยทั้ง 4 แห่ง
3. เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสถำบัน
งบประมาณในการดาเนินการ
1. งบประมำณแผ่นดิน โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน กิจกรรมหลัก : พัฒนำศักยภำพ
และเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำและบุคลกำรเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน จำนวน 66,120 บำท (หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
บำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ก. หมวดค่ำตอบแทน
--ไม่มี—
ข. หมวดค่ำใช้สอย
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1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง อัตรำ 240 บำท × 3 วัน × 21 คน
เป็นเงิน 15,120 บำท
2. ค่ำที่พัก อัตรำ 1,500 บำท × 2 วัน × 12 ห้อง
เป็นเงิน 36,000 บำท
3. ค่ำยำนพำหนะ
3.1 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง จ. อุบลฯ-จ. สกลนครเป็นเงิน 15,000 บำท
จ.อุดรธำนี-จ. ขอนแก่น-จ. มหำสำรคำม-จ. อุบลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 66,120 บำท (หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบำทถ้วน)
ผู้ร่วมเดินทำง : ในกำรเดินทำงไปรำชกำรครั้งนี้มีผู้แทนจำกมหำวิทยำลัยรวม 21 คน ได้แก่
1. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและวิเทศสัมพันธ์
2. ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรพิเศษ
3. นำยนันทพงษ์ บุญป้อง
อำจำรย์คณะบริหำรศำสตร์
4. นำยอิทธิพล จึงวัฒนำวงค์
อำจำรย์คณะรัฐศำสตร์
5. นำยชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ
อำจำรย์คณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ
6. นำยจักรภพ เสำเวียง
อำจำรย์คณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ
7. นำงอมร วิชัยวงศ์
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
8. นำงสำวกิตติยำ พรหมพำ
นักวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศำสตร์
9. นำงสำวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยำศำสตร์
10. นำงสำวสิริอนงค์ แสงกระจ่ำง
ผู้ปฏิบัติงำนวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศำสตร์
11. นำงสำวนำตยำ ศรีดำ
นักวิชำกำรศึกษำและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
12. นำยปริวัฒน์ จันทร์ทรง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป คณะนิติศำสตร์
13.นำงสำวดำรุณี นำมห่อ
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะเภสัชศำสตร์
14. นำงสำวเบญชญำ คุณละทิ
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
15. นำยปกรณ์ชัย เผิ่งจันดำ
นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ (งำนทะเบียน)
16. นำยชำญวิทย์ ส่งเสริม
นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ (งำนทะเบียน)
17. นำงสำวพัชรินทร์ ดั่งฐำกูร
นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
18. นำงภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข
นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
19. นำยธนำวุฒิ ภักดียำ
นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
20. นำงสำวกำญจนำ มะโนมัย
นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
21. นำงสำวนพวรรณ เขียวหวำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่ำงวันที่ 22-24 เมษำยน 2558
กิจกรรมวันที่ 22 เมษำยน 2558
07.30 น.
คณะออกเดินทำง
14.00 น.
ศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
16.00 น.
เดินทำงไปยังจังหวัดอุดรธำนี/เข้ำที่พัก ณ จังหวัดอุดรธำนี
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กิจกรรมวันที่ 23 เมษำยน 2558
09.00 น.
11.00 น.
14.00 น.
16.30 น.
กิจกรรมวันที่ 24 เมษำยน 2558
07.30 น.
09.00 น.
12.00 น.

ศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
เดินทำงไปยังมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เข้ำที่พัก ณ จังหวัดขอนแก่น
เดินทำงไปยังจังหวัดมหำสำรคำม
ศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
เดินทำงกลับ

ผลการศึกษาดูงาน
ในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนในครั้งนี้ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้เข้ำศึกษำดูงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์และกำรศึกษำ
นำนำชำติในสถำบันอุดมศึกษำจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มีรำยละเอียดดังต่อนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งำนวิเทศสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสถำบันภำษำ ศิลปวัฒนธรรม มี
ผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมด จำนวน 4 คน ได้แก่ หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์ กรรมกำรงำนวิเทศสัมพันธ์ (อำจำรย์) นักวิเทศสัมพันธ์
และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนวิเทศสัมพันธ์ มีภำระงำนที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป ด้ำนควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ ด้ำนกำรประชุม สัมมนำ อบรมดูงำนในต่ำงประเทศ ด้ำนจัดทำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำน
บริกำรแหล่งทุนศึกษำต่อและฝึกอบรม และด้ำนบริกำรนักศึกษำต่ำงชำติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
งำนวิเทศสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี มีหน้ำที่เป็นฝ่ำยประสำนงำนกับกิจกำรต่ำงประเทศของ
มหำวิทยำลัย มีภำระงำนที่รับผิดชอบได้แก่ กำรจัดประชุม สัมมนำ อบรมภำษำให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและนอก
มหำวิทยำลัย และงำนด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองวิเทศสัมพันธ์ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นมีผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมด จำนวน 10 คน ได้แก่ นักวิเทศสัมพันธ์ 7 คน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 คน พนักงำนธุรกำร 1 คน นักสำรสนเทศ 1 คน มีภำระงำนหลักที่รับผิดชอบทั้งหมด 4
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป ด้ำนงำนบริกำรนักศึกษำนำนำชำติ ด้ำนงำนควำมร่วมมือนำนำชำติ และด้ำนงำน
กิจกำรนำนำชำติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งำนวิเทศสัมพันธ์หรืองำนกิจกำรต่ำงประเทศ ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมรวมอยู่ในกองประชำสัมพันธ์และกิจกำร
ต่ำงประเทศ มีเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด 14 คน ภำระงำนหลักของงำนกิจกำรต่ำงประเทศมี 3 ด้ำนได้แก่ ด้ำนกำรส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ด้ำนกำรรับนิสิตและบุคลำกรชำวต่ำงประเทศ และด้ำนกิจกำรนิสิต บุคลำกร และ
อำสำสมัคร ชำวต่ำงประเทศ
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ผลการศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาจานวน 4 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำกกำรศึกษำดูงำนจำกสถำบันอุดมศึกษำทั้ง 4 แห่ง สำมำรถแบ่งได้ 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.ราชภัฏสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนครมีนักศึกษำต่ำงชำติ
ทั้งหมด 80 คน ได้แก่
1. นักศึกษำลำว จำนวน 44
คน
- ปริญญำตรี จำนวน 2 คน
- ปริญญำโท จำนวน 31
ม.ราชภัฏสกลนคร
2. นักศึกษำเวียดนำม
จำนวน 36 คน
- อยู่ระหว่ำงเรียนปรับ
พื้นฐำนภำษำไทย จำนวน 9
คน
- ปริญญำตรี จำนวน 25 คน
- ปริญญำโท จำนวน 1 คน
- ปริญญำเอก จำนวน 1 คน
** นักศึกษาส่วนใหญ่มาจาก
เวียดนาม
การรับนักศึกษาและการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติ
1. คุณสมบัตินักศึกษำ
1.1 นักศึกษำต้องสำเร็จ
กำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ป.ตรี
โดยมีใบประกำศนียบัตรจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรของ

ม.ราชภัฏอุดรธานี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
มีนักศึกษำต่ำงชำติทั้งระดับ
ปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำทั้งหมด 150
คน นอกจำกนี้ มีนักศึกษำ
ต่ำงชำติเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรภำษำไทย ปีละ 35
คน
ม.ราชภัฏอุดรธานี
** นักศึกษาส่วนใหญ่มาจาก
เวียดนาม

ม.ขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่นมี
นักศึกษำต่ำงชำติทั้งหมด 860
คน ได้แก่
- ปริญญำตรี จำนวน 582 คน
- ปริญญำโท จำนวน 202
- ปริญญำเอก จำนวน 76 คน
นอกจำกนี้
มหำวิทยำลัยขอนแก่นมี
ม.ขอนแก่น
วิทยำลัยนำนชำติ ซึ่งเป็น
หน่วยงำนเอกเทศ โดยมี
อำนำจในกำรบริหำรจัดกำร
ของตนเอง

ม.มหาสารคาม
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมมี
นักศึกษำต่ำงชำติประมำณ
200 คน ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษำทุนชำวกัมพูชำ

การรับนักศึกษาและการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติ
1. คุณสมบัตินักศึกษำ
1.1 นักศึกษำต้องสำเร็จ
กำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ป.ตรี
โดยมีใบประกำศนียบัตรจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรของ

การรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษาต่างชาติ
1. คุณสมบัตินักศึกษำ
1.1 นักศึกษำต้องสำเร็จ
กำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ป.ตรี
โดยมีใบประกำศนียบัตรจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรของ

การรับนักศึกษาและการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติ
1. คุณสมบัตินักศึกษำ
1.1 นักศึกษำต้องสำเร็จ
กำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ป.
ตรี โดยมีใบประกำศนียบัตร
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร

ม.มหาสารคาม
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ประเทศนั้นๆ รับรอง และมี
พำสปอร์ตถูกต้องตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
1.2 นักศึกษำต้องได้รับกำร
คัดเลือกจำกมหำวิทยำลัยที่มี
กำรลงนำมบันทึกควำม
ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร กรณีนักศึกษำ
มำจำกหน่วยงำนอื่น จะต้อง
ติดต่อผ่ำนสถำนทูตหรือ
สถำนกงสุลไทยในประเทศ
นั้นๆ
1.3 นักศึกษำต้องผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรภำษำไทย
ที่มหำวิทยำลัยจัดอบรมให้
หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
ภำษำไทยจำกมหำวิทยำลัย
อื่นในประเทศไทยมำก่อน

ประเทศนั้นๆ รับรอง และมี
พำสปอร์ตถูกต้องตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
1.2 นักศึกษำต้องผ่ำนกำร
เรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรภำษำไทยสำหรับชำว
ต่ำงชำติที่มหำวิทยำลัยเปิด
สอนให้
** การตรวจสอบ/เทียบวุฒิ
การศึกษา มหาวิทยาลัยไม่ได้
ส่งไปตรวจที่ สกอ.

ประเทศนั้นๆ รับรอง และมี
พำสปอร์ตถูกต้องตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
1.2 นักศึกษำผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกคณะ/หน่วยงำน

ของประเทศนั้นๆ รับรอง
และมีพำสปอร์ตถูกต้องตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
1.2 นักศึกษำผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกคณะ/
หน่วยงำน

ม.ราชภัฏอุดรธานี
2. ขั้นตอนกำรรับนักศึกษำ
2.1 นักศึกษำสำมำรถมำ
สมัครเรียนด้วยตนเอง โดย
กรอกใบสมัครได้ที่สำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์ หรือติดต่อผ่ำน
สถำนทูตหรือสถำนกงสุลไทย
ในประเทศนั้นๆ
2.2 นักศึกษำเข้ำเรียน
หลักสูตรประกำศนียบัตร
ภำษำไทยสำหรับ
ชำวต่ำงชำติ เป็นเวลำอย่ำง
น้อย 8 เดือน

ม.ขอนแก่น
2. ขั้นตอนกำรรับนักศึกษำ
2.1 คณะต้นสังกัดทำหนังสือ
แจ้งกำรรับเข้ำนักศึกษำมำยัง
กองวิเทศสัมพันธ์
2.2 กองวิเทศสัมพันธ์
ดำเนินกำรออกหนังสือตอบ
รับเข้ำศึกษำ หนังสือรับรอง
กำรรับเข้ำ และหนังสือขอรับ
กำรตรวจลงตรำ Visa
ประเภท Non-immigrant
2.3 กองวิเทศสัมพันธ์ส่ง
หนังสือทั้ง 3 ฉบับให้กับคณะ

ม.มหาสารคาม
2. ขั้นตอนกำรรับนักศึกษำ
2.1 นักศึกษำติดต่อ/
สอบถำมข้อมูลกำรสมัครกับ
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัย
2.2 สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
แจ้งคณะเพื่อพิจำรณำ และ
รวบรวมเอกสำรเพื่อส่งให้
คณะ
2.3 คณะแจ้งผลกำร
พิจำรณำมำยังสำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์

** การตรวจสอบ/เทียบวุฒิ
การศึกษา มหาวิทยาลัยไม่ได้
ส่งไปตรวจที่ สกอ.

ม.ราชภัฏสกลนคร
2. ขั้นตอนกำรรับนักศึกษำ
2.1 หน่วยงำนของรัฐส่ง
รำยชื่อนักศึกษำที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกในกำรเข้ำศึกษำ
ต่อมำยังมหำวิทยำลัย หรือ
นักศึกษำสำมำรถมำยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง ที่
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
2.2 นักศึกษำเข้ำรับกำร
อบรมหลักสูตรภำษำไทย
เป็นเวลำอย่ำงน้อย 9 เดือน
2.3 สอบวัดผลและ
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ประเมินผลนักศึกษำที่เข้ำรับ
กำรอบรมหลักสูตรภำษำไทย
2.4 นักศึกษำสมัครเข้ำเรียน
ในคณะ/สำขำวิชำที่สนใจ
โดยมีคณะกรรมกำรจำก
คณะเป็นผู้คัดเลือก
2.5 นักศึกษำลงทะเบียน
เรียนตำมที่หลักสูตรกำหนด
โดยในชั้นปีที่ 1 เจ้ำหน้ำที่/
นักศึกษำรุ่นพี่จะช่วย
นักศึกษำในกำรดำเนินกำร
เกีย่ วกับกำรลงทะเบียนเรียน
หลังจำกนั้น นักศึกษำ
ดำเนินกำรด้วยตนเอง
** ไม่มีประกาศเรื่องการรับ
นักศึกษาต่างชาติ

2.3 สอบวัดผลและ
ประเมินผลนักศึกษำที่เข้ำ
เรียนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรภำษำไทย
สำหรับชำวต่ำงชำติ
2.4 นักศึกษำสมัครเข้ำเรียน
ในคณะ/สำขำวิชำที่สนใจ
โดยมีคณะกรรมกำรจำก
คณะเป็นผู้คัดเลือก
2.5 นักศึกษำลงทะเบียน
เรียนตำมที่หลักสูตรกำหนด
โดยในชั้นปีที่ 1 เจ้ำหน้ำที่/
นักศึกษำรุ่นพี่จะช่วย
นักศึกษำในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียน
หลังจำกนั้น นักศึกษำ
ดำเนินกำรด้วยตนเอง
2.6 นักศึกษำต้องกรอก
ข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูล
ของมหำวิทยำลัย

ต้นสังกัดของนักศึกษำเพื่อส่ง
หนังสือให้นักศึกษำต่อไป
2.4 คณะทำหนังสือนำเรื่อง
ขออนุมัติรับเข้ำและขึ้น
ทะเบียนนักศึกษำต่ำงชำติ
มำยังกองวิเทศสัมพันธ์
2.5 กองวิเทศสัมพันธ์
ประสำนงำนกับฝ่ำยทะเบียน
ประวัติ เพื่อดำเนินกำร
รำยงำนตัวขึ้นทะเบียน
นักศึกษำ

2.4 สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
แจ้งผลกำรพิจำรณำกับ
ผู้สมัคร
2.5 เมื่อผู้สมัครเดินทำง
มำถึงมหำวิทยำลัย คณะ
เป็นผู้ดูแลเรื่องกำรขึ้น
ทะเบียนนักศึกษำ/กำร
ลงทะเบียนเรียน และกำรใช้
ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย

** มีประกาศเรื่องการรับนักศึกษา
ต่างชาติ

** ไม่มีประกาศเรื่องการรับ
นักศึกษาต่างชาติ

3. กำรประกันสุขภำพ
3. กำรประกันสุขภำพ
- นักศึกษำทุกคนต้องซื้อ
- นักศึกษำทุกคนต้องซื้อ
ประกันสุขภำพ ซึ่งค่ำประกัน ประกันสุขภำพ
ซึ่งค่ำประกันสุขภำพจะ
รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียม
ม.ราชภัฏสกลนคร
ม.ราชภัฏอุดรธานี
กำรศึกษำ/ค่ำลงทะเบียน
เรียน

3. กำรประกันสุขภำพ
- นักศึกษำทุกคนต้องซื้อ
ประกันสุขภำพก่อนเข้ำมำ
ศึกษำที่มหำวิทยำลัย
ม.ขอนแก่น

3. กำรประกันสุขภำพ
- นักศึกษำทุกคนต้องซื้อ
ประกันสุขภำพ

ม.มหาสารคาม

7

4. หอพักนักศึกษำ
4.1 นักศึกษำต่ำงชำติอยู่
ร่วมกับนักศึกษำไทย ซึ่ง
ห้องพักแต่ละห้อง พักได้ 2-3
คน
4.2 นักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำ

4. หอพักนักศึกษำ
4.1 นักศึกษำต่ำงชำติอยู่
หอพักเดียวกันกับนักศึกษำ
ไทย แต่อยู่เฉพำะกลุ่มของ
นักศึกษำต่ำงชำติ
4.2 นักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำ

ในปีกำรศึกษำแรก (อบรม

ในปีกำรศึกษำแรก (อบรม

หลักสูตรภำษำไทย) ต้องเข้ำ หลักสูตรภำษำไทย) ต้องเข้ำ

4. หอพักนักศึกษำ
4. หอพักนักศึกษำ
- มหำวิทยำลัยมีหอพักสำหรับ - มหำวิทยำลัยมีหอพัก
นักศึกษำต่ำงชำติของวิทยำลัย สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ
นำนชำติ นอกจำกนี้ ยังมี
หอพักของแต่ละคณะ เพื่อ
รองรับนักศึกษำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับควำมสมัครใจของ
นักศึกษำ

พักหอพักนักศึกษำใน

พักหอพักนักศึกษำใน

มหำวิทยำลัย หลังจำกนั้น

มหำวิทยำลัย หลังจำกนั้น

นักศึกษำสำมำรถพักหอพัก

นักศึกษำสำมำรถพักหอพัก

นอกมหำวิทยำลัยได้

นอกมหำวิทยำลัยได้

5. Visa
- นักศึกษำดำเนินกำรเรื่อง
Visa และ 90 days
reporting เอง โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ์ให้คำแนะนำ
6. หลักสูตรภำษำไทย
6.1 มีระยะเวลำในกำรอบรม
อย่ำงน้อย 9 เดือน หรือ 1 ปี
ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ภำค
กำรศึกษำ เรียนวันละ 6
ชั่วโมง
6.2 นักศึกษำทุกคนต้อง
ได้รับกำรวัดผล ประเมินผล
หลังเข้ำรับกำรอบรม ในแต่
ละภำคกำรศึกษำ
6.3 หำกนักศึกษำไม่ผ่ำนกำร
วัดผล ประเมินผล หลังจำก
เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
ภำษำไทย นักศึกษำจะไม่มี
สิทธิ์สมัครเข้ำเรียน

5. Visa
- เจ้ำหน้ำที่ช่วยประสำนงำน
เรื่องเอกสำรในกำรทำ Visa
และ 90 days reporting

5. Visa
- เจ้ำหน้ำที่ช่วยประสำนงำน
เรื่องเอกสำรในกำรทำ Visa
และ 90 days reporting

5. Visa
- เจ้ำหน้ำที่ช่วยประสำนงำน
เรื่องเอกสำรในกำรทำ Visa
และ 90 days reporting

6. หลักสูตรภำษำไทย
6.1 มีระยะเวลำในกำรเรียน
อย่ำงน้อย 8 เดือน ซึ่งจะ
แบ่งเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ
เรียนเดือนละ 1 วิชำหรือ 9
หน่วยกิต/ภำคกำรศึกษำ
ชั่วโมงเรียนขึ้นอยู่กับหน่วย
กิต ของแต่ละรำยวิชำ
6.2 นักศึกษำทุกคนต้อง
ได้รับกำรวัดผล ประเมินผล
หลังเข้ำรับกำรอบรม ในแต่
ละภำคกำรศึกษำ
6.3 หำกนักศึกษำไม่ผ่ำนกำร
วัดผล ประเมินผล หลังจำก
เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร

6. หลักสูตรภำษำไทย
6.1 นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ รับกำรอบรมฟรี
เป็นระยะเวลำ 3 เดือน
6.2 นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำขึ้นไป ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย
6.3 กรณีนักศึกษำ ป.ตรี/
หลักสูตรอื่นๆ กำรเรียนปรับ
พื้นฐำนจะบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรนั้นๆ อยู่แล้ว

6. หลักสูตรภำษำไทย
- มหำวิทยำลัยจัดหลักสูตร
ปรับพื้นฐำนให้กับนักศึกษำ
เป็นเวลำ 1 ปี
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ม.ราชภัฏสกลนคร

ม.ราชภัฏอุดรธานี

ม.ขอนแก่น

ม.มหาสารคาม

6.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
แบ่งเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ
ภำคกำรศึกษำละ 6,000
บำท

ภำษำไทย นักศึกษำจะไม่มี
สิทธิ์สมัครเข้ำเรียน
6.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
แบ่งเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ
ภำคกำรศึกษำละ 10,000
บำท

7. อื่นๆ
7.1 ศูนย์บริกำรนักศึกษำ จะ
ทำหน้ำที่อำนวยควำม
สะดวก และประสำนงำน
เรื่องเอกสำรในกำรต่อ Visa
ตลอดจนให้คำปรึกษำ
แนะนำด้ำนกำรดำเนินชีวิต
และด้ำนกำรเรียน
7.2 มหำวิทยำลัยจะจัด
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
สังคม และด้ำนอื่นๆ ในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ ของไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
7.3 กำรให้ทุนกำรศึกษำ
ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของ
อธิกำรบดีและกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย
8. ปัญหำในกำรบริหำร
จัดกำร
- ไม่มี

7. อื่นๆ
1. ศูนย์เวียดนำมศึกษำ/
สมำคมชำวเวียดนำม/
เจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้ดูแล และ
คอยให้คำปรึกษำด้ำนกำรใช้
ชีวิต และด้ำนกำรเรียนกับ
นักศึกษำ
2. มหำวิทยำลัยจะจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษำเรียนวัฒนธรรม
และแนะนำให้นักศึกษำเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ทั้ง
ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม

7. อื่นๆ
- มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรม
สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ เช่น
นำนำชำติสัมพันธ์
(International Night)

8. ปัญหำในกำรบริหำร
จัดกำร
1. นักศึกษำมีปัญหำควำม
ขัดแย้งด้ำนวัฒนธรรม
เนื่องจำก นักศึกษำแต่ละ
ชำติมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
กัน

8. ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร 8. ปัญหำในกำรบริหำร
- ไม่มี
จัดกำร
- ไม่มี

7. อื่นๆ
- มหำวิทยำลัยจะจัด
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้
นักศึกษำมีส่วนร่วม และมี
โอกำสได้เรียนรู้ภำษำและ
วัฒนธรรมให้มำกที่สุด
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2. นักศึกษำขำดกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงิน
วิธีแก้ปัญหำของมหำวิทยำลัย

- เดินทำงไปประชุมและร่วม
หำรือกับผู้ปกครองหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดของ
นักศึกษำ
2. การจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.ราชภัฏสกลนคร
ม.ราชภัฏอุดรธานี
1. จัดวันหยุดยำวให้สำหรับ 1. จัดกำรอบรมกำรใช้ชีวิตใน
เทศกำลสำคัญๆ ของ
ประเทศไทย สำหรับ
ประเทศบ้ำนเกิด ในปีแรก นักศึกษำต่ำงชำติ
เท่ำนั้น หลังจำกนั้นนักศึกษำ
สำมำรถหยุดได้ตำมวันหยุด
ไทย
2. จัดงำน ให้ตำมเทศกำล
ของไทยและประเทศของ
นักศึกษำ ตำมสมควร
3. เปิดโอกำสให้นักศึกษำ
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัย เช่น ประกวด
นำงสงกรำนต์ เปิดโอกำสให้
ขำยของในเทศกำลต่ำง ๆ
4. มีคณะกรรมกำรนักศึกษำ
ต่ำงชำติ โดยนักศึกษำ
ต่ำงชำติเป็นผู้จัดตั้งเอง เพื่อ
บริหำรจัดกำรและจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

ม.ขอนแก่น
กองวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นคน
จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้กับ
นักศึกษำต่ำงชำติเอง เช่น
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษำนำนำชำติ
2. งำนเทศกำลอำหำรและ
วัฒนธรรมนำนำชำติ
3. กิจกรรมวันอำเซียน
4. กิจกรรมวันนักศึกษำ
นำนำชำติสัมพันธ์
5. มีกำรต้อนรับนักศึกษำ
ต่ำงชำติของโครงกำร CIEE
ทุกปี
6. มีกำรจัดโครงกำร
Cultural Trip
7. มีกำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำ
ต่ำงชำติ

ม.มหาสารคาม
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ได้
จัดทำโครงกำรต่ำงๆ ให้กับ
นักศึกษำต่ำงชำติ ดังต่อไปนี้
1. โครงกำร Global
Connection Week
2. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
3. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรนักวิเทศสัมพันธ์
มืออำชีพสู่อำเซียน
4. โครงกำรผู้นำเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงอำเซียน
5. โครงกำรทูตนิสิตและ
นักศึกษำอำเซียน P2A
6. โครงกำรปฐมนิเทศนิสิต
นำนำชำติ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
7. โครงกำรเรียนภำษำไทย
เบื้องต้นสำหรับนิสิตต่ำงชำติ
8. โครงกำรสัมมนำและ
อบรม
เชิง
ปฏิบัติกำรนำนำชำติเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะและควำมรู้
ทำงด้ำนกำรสอน
ภำษำอังกฤษและกำรทำ
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กิจกรรมอื่นๆ
1. จัดให้มีอำจำรย์
ชำวต่ำงชำติเพื่อสอน
พนักงำนโดยเฉพำะ โดยให้
เวียนสอน Speaking ในแต่
ละหน่วยงำน เป็นกำรสร้ำง
ควำมคุ้นชิน และโอกำส
เรียนรู้ภำษำอังกฤษให้กับ
พนักงำน
ม.ราชภัฏสกลนคร
2. โครงกำรพี่สอนน้อง โดย
ให้รุ่นพี่จับคู่บัดดี้กับ
นักศึกษำรุ่นน้องเพื่อสอน
ภำษำไทยให้และมี
ค่ำตอบแทนกำรสอนให้เป็น
รำยชั่วโมง
โครงกำรแลกเปลี่ยนกับ
ประเทศเวียดนำม โดยส่ง
นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยไปเรียนภำษำ
เวียดนำมที่ประเทศ
เวียดนำม
3. โครงกำรฝึกงำนที่
ต่ำงประเทศ โดยกำรทำ
ควำมร่วมมือกับ CP SCG
ให้หน่วยงำนของ
ต่ำงประเทศรับรองกำร
ฝึกงำน
4. จัดค่ำยเยำวชน 3
ประเทศ ไทย ลำว เวียดนำม
โดยกิจกรรมในค่ำยจะพำ
นักศึกษำไปเรียนรู้ภำษำและ

กิจกรรมอื่นๆ

ม.ราชภัฏอุดรธานี

วิจัย (ESAN TO ASEAN)
8. ค่ำยพัฒนำผู้นำเยำวชน
อำเซียน
กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมอื่นๆ
1. ตั้งเป้ำหมำยเป็น 1 ใน 400 1. โครงกำร Student
ของโลก
Ambassador
2. มหำวิทยำลัยให้
2. โครงกำรค่ำยเตรียมควำม
ควำมสำคัญกับงำนวิเทศ
พร้อมและฝึกทักษะสำหรับ
สัมพันธ์ เทียบเท่ำด้ำนวิจัย
MSU Student
และวิชำกำร
Ambassadors
3. โครงกำร International 3. โครงกำร Global
Food Fair
Leadership Camp
ม.ขอนแก่น
ม.มหาสารคาม
4. สร้ำงบรรยำกำศ
มหำวิทยำลัย ให้มีควำมเป็น
International มำกขึ้น เช่น
เพิ่มภำษำอังกฤษในป้ำยต่ำง
ๆ ของมหำวิทยำลัย
มีชมรมนักศึกษำนำนำชำติ

4. มี Facebook page:
MSU Oversea
5. โครงกำรทูตนิสิตและ
นักศึกษำอำเซียน P2A
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วัฒนธรรมทั้งสำมประเทศ
และจัดค่ำยภำษำและ
วัฒนธรรมใน 3 ประเทศ
ดังกล่ำว โดยจะมีกำรจัดค่ำย
ในแต่ละประเทศ ซึง่ แต่ละ
ค่ำยจะเชิญ อำจำรย์และ
นักศึกษำจำกประเทศนั้นๆ
มำจัดกิจกรรมฐำนโดยมี
นักศึกษำไทยเข้ำร่วมด้วย
5. มีกลุ่ม facebook
เครือข่ำยวิเทศสัมพันธ์ไว้
คอยช่วยเหลือและ
ประสำนงำนกัน
6. มหำวิทยำลัยมีศูนย์ไทย
ศึกษำ ลำวศึกษำ เวียดนำม
ศึกษำ และจีนศึกษำ
3. ระบบงานทะเบียนเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ
ม.ราชภัฏสกลนคร

ม.ราชภัฏอุดรธานี

ม.ขอนแก่น

ม.มหาสารคาม

- นักศึกษำลงทะเบียนแบบ
เดียวกันกับนักศึกษำไทยทุก
อย่ำง โดยเจ้ำหน้ำที่จะ
แนะนำและพำลงทะเบียน
เฉพำะปีแรกเท่ำนั้น
ค่ำลงทะเบียนเรียน/
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
เท่ำกันกับนักศึกษำไทยทุก
รำยกำร

- นักศึกษำลงทะเบียนเรียน/

- นักศึกษำลงทะเบียนเรียน/
กรอกระเบียนประวัติลง
ฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย
เหมือนนักศึกษำไทยทุก
ประกำรแต่นักศึกษำต่ำงชำติ
ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำแพงกว่ำนักศึกษำ
ไทย

- นักศึกษำลงทะเบียนเรียน/
กรอกระเบียนประวัติลง
ฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย
เหมือนนักศึกษำไทยทุก
ประกำร และนักศึกษำ
ต่ำงชำติจ่ำยค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำเท่ำกับนักศึกษำ
ไทยทุกรำย

กรอกระเบียนประวัติลง
ฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย
เหมือนนักศึกษำไทยทุก
ประกำร

12

4. ความร่วมมือทางวิชาการ
ม.ราชภัฏสกลนคร

ม.ราชภัฏอุดรธานี

ม.ขอนแก่น

ม.มหาสารคาม

1. มีควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรกับมหำวิทยำลัยใน
สำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม จำนวน 5 แห่ง
ได้แก่
1.1 มหำวิทยำลัยดำนัง
1.2 มหำวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์เว้
1.3 มหำวิทยำลัยป่ำไม้เว้
1.4 มหำวิทยำลัยกวำงบิ่งห์
1.5 วิทยำลัยครูกวำงตรี
2. มีควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรกับสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
2.1 มหำวิทยำลัยครูสะหวัน
นะเขต
2.2 มหำวิทยำลัยสะหวันนะ
เขต และ
2.3 วิทยำลัยสุขภำพสะหวัน
นะเขต
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยมี
ศูนย์ไทยศึกษำ ณ วิทยำลัย
ครูกวำงตรี
กิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือ
ภำยใต้ควำมร่วมมือฯ
ดังกล่ำว มีโครงกำร
แลกเปลี่ยนบุคลำกร และ
นักศึกษำ ไปหำประสบกำรณ์
ระยะสั้น ณ สำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม (SNRU

1. มีควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรกับ
สถำบันอุดมศึกษำใน
ต่ำงประเทศ กับสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว
(ม.หลวงพระบำง และ ม.สุ
พำนุวงศ์) และสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยมี
ควำมสนใจที่จะทำควำม
ร่วมมือฯ กับ
สถำบันอุดมศึกษำในประเทศ
ไต้หวัน
ขั้นตอนการดาเนินการ
จัดทาความร่วมมือฯ
- ต้องดำเนินกิจกรรมกับ
สถำบันฯ นั้นอย่ำงน้อย
ติดต่อกันเป็นระยะเวลำ 2 ปี
จึงรวบรวมข้อมูลกิจกรรม
และเสนอขอควำมเห็นชอบ
จำกคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยได้

1. มีควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรกับ
สถำบันอุดมศึกษำใน
ต่ำงประเทศ จำนวนทั้งสิ้น
224 แห่ง ซึ่งมี
สถำบันอุดมศึกษำ 35 แห่ง
ในจำนวนนี้ติดอันดับ 500
QS World Ranking และ
73 แห่ง เป็นควำมร่วมมือกับ
สถำบันอุดมศึกษำในอำเซียน
ซึ่งเน้นหนักที่ประเทศ
อินโดนีเซีย (48 แห่ง)
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยมี
ศูนย์ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งได้รับ
งบประมำณสนับสนุนให้จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมงำน
วิชำกำรมำกมำย อำทิ กำร
จัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ

1. มีควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรกับ
สถำบันอุดมศึกษำใน
ต่ำงประเทศจำนวนทั้งสิ้น 65
แห่ง จำก 23 ประเทศทั่วโลก
ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน
กัมพูชำ แคนำดำ จีน เดน
มำร์ค ฝรั่งเศส เยอรมัน
อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น
ลำว มำเลเซีย พม่ำ เนปำล
ปำกีสถำน ฟิลิปปินส์ รัสเซีย
อัฟริกำใต้ เกำหลีใต้ ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกำ และเวียดนำม

กิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือ
ภำยใต้ควำมร่วมมือฯ
ดังกล่ำว มีกิจกรรมร่วมกับ
สถำบันคู่สัญญำ เช่น
กิจกรรมภายใต้ความ
โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร
ร่วมมือ
และนิสิตระยะสั้น (1-2
ภำยใต้ควำมร่วมมือฯ
เทอม) โดยยกเว้น
ดังกล่ำว มีกิจกรรมร่วมกับ ค่ำลงทะเบียน และกิจกรรม
สถำบันคู่สัญญำ เช่น
เชื่อมควำมสัมพันธ์ คือ
โครงกำรแลกเปลี่ยน
Global Leadership Camp
นักศึกษำและบุคลำกร เพื่อ และ เปิดประสบกำรณ์ให้
ศึกษำระยะสั้น และร่วมทำ นักศึกษำในสังกัดOversea
วิจัย
Experience Program (1-2
ขั้นตอนการดาเนินการ
สัปดำห์)
จัดทาความร่วมมือฯ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก จัดทาความร่วมมือฯ
คณะกรรมกำรบริหำร
- ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
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ม.ราชภัฏสกลนคร

ม.ราชภัฏอุดรธานี

International Exchange
Program 2015) และจัด
โครงกำรค่ำยเยำวชน GMS
ไทย-ลำว-เวียดนำม
ปัจจุบันกำลังดำเนินกำร
ขยำยขอบเขตควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรไปยัง
สถำบันอุดมศึกษำใน
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
มีขั้นตอนการดาเนินการ
จัดทาความร่วมมือฯ
- ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยก่อนดำเนินกำร

ม.ขอนแก่น

ม.มหาสารคาม

มหำวิทยำลัยและสภำฯ ก่อน คณะกรรมกำรบริหำร
ดำเนินกำร
มหำวิทยำลัยและสภำฯ ก่อน
ดำเนินกำร

5. กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับอาเซียน
ม.ราชภัฏสกลนคร

ม.ราชภัฏอุดรธานี

1. มหำวิทยำลัยมีศูนย์ไทย - มหำวิทยำลัยมีศูนย์
ศึกษำ ลำวศึกษำ เวียดนำม ภำษำไทยอยู่ประเทศ
ศึกษำ และจีนศึกษำ
เวียดนำม
2. มหำวิทยำลัยจัดอบรม
ภำษำให้หน่วยงำนภำยนอก
โดยศูนย์ภำษำเป็นผู้จัดกำร
อบรม

ม.ขอนแก่น

ม.มหาสารคาม

มหำวิทยำลัยก่อตั้งสถำบัน
ภำษำ ศูนย์อำเซียนศึกษำ
ศูนย์ภำษำอำเซียน และศูนย์
ลำวศึกษำ

มหำวิทยำลัยจัดโครงกำร
ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. โครงกำรอบรมพัฒนำ
ภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำม
พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
2. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
วิเทศสัมพันธ์สำหรับผู้บริหำร
(สัมมนำวิเทศสัมพันธ์สำหรับ
ผู้บริหำร)
3. โครงกำรค่ำยภำษำสัญจร

จำกผลสรุปกำรศึกษำดูงำนที่สรุปในตำรำงข้ำงต้น สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ คือ
1. บุคลกรของมหำวิทยำลัยได้รับควำมรู้ด้ำนกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ
2. บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกำรทำงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัย
3. บุคลำกรมีเครือข่ำยในกำรติดต่องำนระหว่ำงมหำวิทยำลัย
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ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลำกรบำงส่วนไม่ได้ร่วมเดินทำงในกำรศึกษำครั้งนี้ (กำรรับเข้ำ)
2. ระบบของมหำวิทยำลัยแต่ละมหำวิทยำลัยมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏกับมหำวิทยำลัยมีระบบ
กำรรับเข้ำ กำรดำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. หำกมีโอกำสในกำรจัดโครงกำรอีกครั้งควรศึกษำดูงำนเฉพำะระบบของมหำวิทยำลัย
2. ควรใช้เวลำในกำรศึกษำดูงำนของแต่ละมหำวิทยำลัยนำนกว่ำนี้ เช่น มหำวิทยำลัยละ 1 วัน เป็นต้น

15

ภาคผนวก

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครกล่ำวต้อนรับ
คณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

เจ้ำหน้ำที่งำนวิเทศสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
นำเสนอระบบกำรดำเนินงำนของสำนักงำน

คณะศึกษำดูงำนกำลังสอบถำมนักศึกษำเวียดนำมเกี่ยวกับ นักศึกษำเวียดนำมบอกเล่ำควำมรู้สึกที่ได้เข้ำศึกษำใน
กำรศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
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ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและวิเทศสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีร่วมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนีและรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและวิเทศสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ

อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนีนำเสนอกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรดูแลนักศึกษำต่ำงชำติ
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ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนีและรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและวิเทศสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
แลกเปลี่ยนของที่ระลึก

ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนีและมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีร่วมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก

20

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่นกล่ำวต้อนรับ
คณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

เจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นนำเสนอกระบวนกำร
และระบบกำรดำเนินงำน

ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีแลกเปลี่ยนของที่ระลึก

คณะศึกษำดูงำนเยี่ยมชมสำนักงำนกองวิเทศสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น
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ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีร่วมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม กล่ำวต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมและมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีแลกเปลี่ยนของที่ระลึก

ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมและมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีร่วมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก

