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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น 

ความเป็นมา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเป้าประสงค์เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นน าจากต่างประเทศทั่วโลก ศูนย์กิจการนานาชาติซึ่งมีหน้าที่

หลักในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นนานาชาติได้รับมอบนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีข้อตกลงความ

เข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding/ Memorandum of Agreement) 

กับมหาวิทยาลัยและสถาบันคู่ความร่วมมือในต่างประเทศจ านวนมากที่ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรม ผู้อ านวยการ

ศูนย์ ศาสตราจารย์ ดร. ยูเป็ง แยน จึงมีความคิดริเริ่มที่จะด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรม

ระยะสั้น กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือที่ได้มีการลงนามข้องตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหว่างกัน โดยมีการวางแผนงาน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือเป็นล าดับขั้นตอน และได้รับ

ความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1. Suranaree University of Technology and Hunan University of Humanities, Science 

and Technology Student Exchange Program  

2. Suranaree University of Technology and Zhejiang Gongshang University Student 

Exchange Program  

 

 

  



 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น รับเข้า (Short-term Inbound) 
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ขั้นตอนการเตรียมการ 

การด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางระยะวัฒนธรรมระยะสั้น (รับเข้า) 

1. ก าหนดระยะเวลาโครงการฯ ประมาณสองสัปดาห์โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ก าหนด

ช่วงเวลาด าเนินโครงการที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาระหว่างภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา

และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าชั้นเรียน และเรียนรู้เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยตามสภาพความเป็นจริง 

2. ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ โดยการด าเนิน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นนั้น สามารถรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประมาณ 

10-15 คน ในการนี้มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมที่พักให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์ตามความเหมาะสม 

 2.1 จัดที่พักให้คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วนกิจการนักศึกษาเพ่ือจัด

ห้องพักในหอพักนักศึกษาให้พักร่วมกันนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย แบ่งตามหอพักชายและหอพักหญิง 

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ใช้ชีวิตกับนักศึกษาไทยก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมตามธรรมชาติ  

 2.2 จัดให้อาจารย์ผู้น าคณะพักกับนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีสัญชาติ

เดียวกัน เพ่ือให้ได้รับความสะดวกสบายและได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยจากมุมมองของนักศึกษา

โดยตรง 

3. ก าหนดกิจกรรมโครงการฯโดยค านึงถึงการที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยคู่ความ

ร่วมมือในต่างประเทศได้รู้จัก เรียนรู้ เข้าใจ จนก่อให้เกิดความประทับใจในเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ

วัฒนธรรมไทย เพ่ือนกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยกิจกรรมจะเน้นทางด้านวัฒนธรรมและเสริมด้าน

การเรียนรู้ทางวิชาการอีกด้วย กิจกรรมประกอบด้วย 

 3.1 เมื่อคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาถึงประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสม จัดให้คณะไปเยี่ยมชม

สถานที่ส าคัญต่างๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวัง 

 3.2. เมื่อคณะเดินทางถึงมหาวิทยาลัยแล้ว วันท าการ จันทร์-ศุกร์ ก าหนดให้คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  

  3.2.1 การต้อนรับอย่างเป็นทางการและเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

  3.2.2 การปฐมนิเทศโดยผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่

  จ าเป็นแก่คณะแลกเปลี่ยน 
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  3.2.3 เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ อาคารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการ ทัวร์รอบ 

  มหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์

  บรรณสารและสื่อการศึกษา สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หอดูดาวเฉลิมพระ

  เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 

  3.2.4 ก าหนดให้คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  แบ่งตามสาขาวิชาของนักศึกษาแลกเปลี่ยน และจัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าเรียนวิชา 

  ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาไทยอีกด้วย  

  3.2.5 ชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จัดชั้นเรียนพิเศษให้กับคณะนักศึกษา 

  แลกเปลี่ยน ได้แก่ ชั้นเรียนร าไทย ชั้นเรียนมวยไทย และชั้นเรียนภาษาไทย ชั้นเรียน 

  ท าอาหารไทย 

4. ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จัดให้คณะนักศึกษาได้เดินทางศึกษาวัฒนธรรมนอกพ้ืนที่ ได้แก่ สักการระ

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นและการประกอบ

อาชีพ ณ ชุมชมเครื่องปั้นดินเผาด่วนเกวียน และหมู่บ้านสวนหอม อ าเภอปักธงชัย เป็นต้น 

5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้นักศึกษาไทยทราบและรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินการโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาทางระยะวัฒนธรรมระยะส้ัน (รับเข้า) 

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ภายใต้งบประมาณท่ีจัดสรรไว้ 

2. ส่งหนังสือเชิญคณะนักศึกษาและอาจารย์ของมหาลัยคู่ความร่วมมือที่ก าหนด 

3. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- ติดต่อประสานงานหน่วยยานพาหนะจัดรถรับ-ส่งส าหรับกิจกรรมตลอดโครงการ 

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวัง และมัคคุเทศน์ภาษาอังกฤษ 

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี 

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ

มหาชน)  

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

นครราชสีมา 

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักวิชาที่เกี่ยวข้องให้จัดชั้นเรียนส าหรับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพ่ือร่วมเรียนกับนักศึกษาไทยตามสาขาวิชาของนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดชั้นเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพ่ือร่วมเรียนกับนักศึกษาไทย 

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วนกิจการนักศึกษาจัดชั้นเรียนร าไทย และชั้น

เรียนมวยไทย  

- ติดต่อประสานงานและจัดหาผู้สอนชั้นเรียนภาษาไทย และชั้นเรียนท าอาหารไทย 

- ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

- ประสานให้นักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ 

4. ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ตามกิจกรรมที่ก าหนดตามล าดับ 

5. เสร็จสิ้นกิจกรรม 
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6. ประเมินผลความพึงพอใจหลังกิจกรรม ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยน เพ่ือปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในโอกาสต่อไป 

  



 

 

 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ส่งออก (Short-term Outbound) 



 

 

 

 

 




