
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 
 
สำนักงานกิจการตางประเทศ 

สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 
 

สำนักงานกิจการตางประเทศ 

สำนักงานอธิการบดี 

โทร/โทรสาร: 02-329-8140 

e-mail: inter@kmitl.ac.th 

Website: https://oia.kmitl.ac.th 

 

ช่ือกระบวนงาน :  

งานนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเภทขาเขา  

(Inbound Students) 

 

 

 

แบบฟอรม  SLA 2 
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จัดทำโดย ตรวจสอบโดย อนุมัติโดย 

 

  
 

(ชื่อ   นางสาวประณิตา แกวเกิด ) 

ตำแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

 

วันที่      สิงหาคม 2564 

 

 
(ชื่อ     นางลลิตา วิศิษฏอนุพงษ    ) 

ตำแหนง ผูอำนวยการ 

สำนักงานกจิการตางประเทศ 

วันที่      สิงหาคม 2564 

 

 
 

(ชื่อ   ผศ.ดร.ชยัยันต เจตนาเสน   ) 

ตำแหนง ผูชวยอธิการบด ี

ฝายตางประเทศ 

วันที่      สิงหาคม 2564 

 

 

ประวัติการแกไข  :  

วันที่บังคับใช แกไขคร้ังที ่ รายละเอยีดการแกไข 

วัน/เดอืน/ป 00 เอกสารออกใหม 

10 กันยายน 2564 01 แกไขครัง้ที่ 1 

21 กันยายน 2564 02 แกไขครัง้ที่ 2 
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1. วัตถุประสงค (Objective) : 

1.1 เพื่อเปนสวนกลางสรางความเขาใจในการดำเนินงานประสานงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเขาทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขต ใหมีขั้นตอนเดียวกัน มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเปนไปดวย

ความเรียบรอย 

1.2 เพื่อเปนสวนกลางของสถาบันในการประสานงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนประเภทขาเขา และสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)  

1.3 เพื่อเปนศูนยกลางในการใหขอมูลขาวสาร จัดกิจกรรม และใหความชวยเหลือนักศึกษาแลกเปล่ียนขาเขา 

1.4 เพื่อเปนสวนกลางในการรวบรวมขอมูล นักศึกษาแลกเปลี่ยน และวิเคราะหการดำเนินงานใหสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรสถาบัน 

 

2. ขอบเขต (Scope) : 

สำนักงานกิจการตางประเทศ เปนศูนยกลางในการดำเนินการ อำนวยความสะดวก และประสานงานกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาขาเขาทุกระดับ ทุกประเภท เชน Semester Exchange, Research/Internship และ Short 

Visits ระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีและไมมี

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งแตขั้นตอนแรกจนส้ินสุดชวงระยะเวลาการแลกเปล่ียน  

 

3. คำนิยาม (Definition) :  

3.1  สวนงาน  หมายถงึ คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิชาการ ภายในสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

3.2 OIA หมายถงึ สำนักงานกจิการตางประเทศ (Office of International Affairs) 

3.3 Partners หมายถงึ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ  

ซึ่งมีที่ตัง้องคกรภายนอกประเทศไทย 

3.4 MOU หมายถงึ Memorandum of Understanding 

3.5 Semester Exchange หมายถงึ นักศึกษาแลกเปล่ียนประเภทภาคการศึกษาที่ลงทะเบยีนเรยีน 

ในระบบของสำนักทะเบียนฯ ทัง้ปริญญาตรี ปรญิญาโท 

และปริญญาเอก 

3.6 Research/Internship 

Exchange 

หมายถงึ นักศึกษาแลกเปล่ียนที่มีจุดประสงคเพื่อเขารวมการทำงานวจิยั  

หรือฝกงานในหองปฏิบัติการ 

3.7 Short Visits หมายถงึ นักศึกษาแลกเปล่ียนซึ่งมีเปาหมายเพื่อเยี่ยมชมสถาบัน  

หรือทำกิจกรรมรวมกับสถาบัน และนักศึกษาของสถาบันระยะส้ัน 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) : 

4.1 ผูชวยอธิการบดีฝายตางประเทศ มีหนาที่ มอบหมาย และลงนามใหดำเนินการตามเสนอ 

4.2 ผูอำนวยการสานักงานกิจการตางประเทศ มีหนาที่ พิจารณาใหมอบหมายสงตอไปยังคณะ/ วิทยาลัย ตามความ

เหมาะสม 

4.3 นักวิเทศสัมพันธคณะ/วิทยาลัย มีหนาที่ ประสานงาน และดำเนินการตอจากสำนักงานกิจการตางประเทศ เพื่อ

แจงภาควิชาพิจารณาจัดหาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อแจงผลการพิจารณามายังสำนักงานกิจการตางประเทศเพื่อ

ดำเนินการตอไป และเปนผูประสานงานระหวางภาควิชา และสำนักงานกิจการตางประเทศ 

4.4 นักวิเทศสัมพันธสานักงานกิจการตางประเทศ มีหนาที่ ประสานงานกลางเรื่องการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/ หนวยงาน

ตางประเทศ ตั้งแตกระบวนการแรก จะส้ินสุดระยะเวลาการแลกเปล่ียนใหถูกตองและเปนไปดวยความเรียบรอย 
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5. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : 

• ความหมายของเคร่ืองหมายตางๆ ในการจัดทำผงักระบวนงาน 

  

เครื่องหมาย ความหมาย เครื่องหมาย ความหมาย 

 

 

เริ่มตน/ส้ินสุด (Start/Finish)  ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow) 

 

 

พิจารณา (Decision)   

เชน อนุมัติ/ไมอนุมัต ิ

 จุดเชื่อมตอการดำเนินงาน (Connection) 

 

 

ดำเนินการ (Activity)  ส่ือสาร เชน เจาหนาที่ตองหารอื ผอ.  

กอนการดำเนินการ / โทรศัพทแจงผูรับบรกิาร 

 

• ผังกระบวนงาน (Workflow)  

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.1  20 นาที 1.รับเรื่องขอสงนักศึกษาจาก

ตางประเทศ 

2.สงรายละเอียดเอกสารท่ีตองใช

ในการสมัคร 

3.รอรับเอกสารการสมัครท้ังหมด 

แบบฟอรม

ออนไลน 

Email 

นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.2  

 

 

10 นาที ทำหนังสือแจงคณะ/ วิทยาลัยเพ่ือ

จัดหาอาจารยท่ีปรึกษา 

 

E-Office นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.3  

 

 

 

 

 

2 สัปดาห คณะ/ วิทยาลัยจัดหาอาจารยท่ี

ปรึกษา และแจงผลการพิจารณา

กลับมายังสำนักงานกิจการ

ตางประเทศ 

 

E-Office คณะ/ วิทยาลัย 

 

รับเรื่องขอสงนักศึกษา

จากตางประเทศ 

 

ทำหนังสือแจงคณะ/ 

วิทยาลัยเพ่ือจัดหาอาจารย

ที่ปรึกษา 

คณะ/ วิทยาลัย 

แจงผลการ

พิจารณา 

 

No 

Yes 

https://oia.kmitl.ac.th/exchange-application-form
https://oia.kmitl.ac.th/exchange-application-form
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ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.4  

 

 

 

15 นาที จัดทำหนังสือตอบรับเพ่ือสงกลับ

ไปตางประเทศท้ังทาง Email และ 

ไปรษณีย 

 

Acceptance 

Letter 

นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.5  10 นาที ตางประเทศแจงขอมูลเพ่ิม 

เติม/แจงเท่ียวบิน หรือขอใหจัดหา

ท่ีพัก 

E-mail นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.6  20 นาที 1. ประสานงานสำนักงานบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือขอ

รถรับ-สง 

2. ทำหนังสือไปยังสำนักงาน

ทรัพยสินเพ่ือขออนุเคราะหหอพัก

นักศึกษา หรือประสานหอพัก

ภายนอก 

1. ขอรถผาน

ระบบ 

 2. ขอหอพัก 

 ผาน E-office 

นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.7  10 นาที จัดทำหนังสือไปยังสำนักทะเบียน

และประมวลผล เพ่ือขอยกเวน

คาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน 

สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประเภท Semester Exchange 

ภายใต MOU 

 

E-office นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

สำนกัทะเบียนและ

ประมวลผล 

5.8  10 นาที จัดทำหนังสือไปยังสำนักทะเบียน

และประมวลผล เพ่ือขอออกบัตร

ประจำตัวสำหรับนักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

E-office นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

สำนกัทะเบียนและ

ประมวลผล 

จัดทำหนังสือตอบรับเพื่อ

สงกลับไปตางประเทศ 

ประสานงานตางประเทศ

ขอขอมูลเพ่ิมเติม/แจง

เที่ยวบิน หรือที่พัก 

จัดทำหนังสือขอ

ยกเวนคาธรรมเนียม

ลงทะเบียนเรียน 

จัดทำหนังสือขอ

อนุเคราะหออกบัตร

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

ประสานงานเพ่ือขอ

รถรับ-สง  

และหอพัก 
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ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.9  10 นาที จัดทำหนังสือไปยังสำนักบริการ

คอมพิวเตอร แนบเอกสารท่ีจำเปน

สำหรับการขอ account สถาบัน

เพ่ือใชงานอินเทอรเน็ต 

E-office นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

สำนกับริการ

คอมพิวเตอร 

5.10  3 ชั่วโมง รับนักศึกษาท่ีสนามบิน และแจง

สำนักงานทรัพยสินเพ่ือสง

นักศึกษาเขาหอพัก/ คอนโด 

สถาบัน 

 

 นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

5.11  1 ชั่วโมง จัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา

แลกเปลี่ยน, แจงขอมูลท่ีควร

ทราบ และ พา Campus Tour  

จองหองประชุม นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

5.12  1 ชั่วโมง ประสานงานนัดหมายเพ่ือสงมอบ

นักศึกษาไปยังคณะ/ วิทยาลัยท่ี

รับผิดชอบ 

 นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.13  1 วัน ทำหนังสือขอไปเย่ียมชม ประสาน

ขอรถ และพานักศึกษาไปทัศน

ศึกษาสถานท่ีสำคัญตางๆ 

หนังสือราชการ

ภายนอก 

ขอรถผานระบบ 

นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.14  20 นาที จัดทำ Certificate สำหรับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

Certificate นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 

 

จัดทำ Certificate 

พาไปทัศนศึกษา

สถานท่ี 

สำคัญตางๆ 

สงมอบตัวนักศึกษา

ใหอาจารยทีค่ณะ/ 

วิทยาลัย 

 

รับนักศึกษาที่

สนามบิน 

และสงเขาหอพัก 
 

จัดทำหนังสือขออนุเคราะห 

account สถาบันเพ่ือใช

งานอินเทอรเน็ต 
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ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.15  30 นาที จัดปจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา

แลกเปลี่ยน และเชิญผูบริหารมอบ 

Certificate 

จองหองประชุม นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.16  30 นาที ประเมินความพึงพอใจ 

ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน ท้ังใน

รูปแบบ personal report และ 

Google form 

 

Personal 

Report 

นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.17  2 ชั่วโมง สงนักศึกษาท่ีสนามบิน ขอรถผานระบบ นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.18  20 นาที ประสานงานสำนกัทะเบียนรับ 

transcript และสงใหนักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

E-mail นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

สำนกัทะเบียนและ

ประมวลผล 

5.19  1 ชั่วโมง จัดเก็บขอมูล/รายงานผล  

จำนวนนักศึกษา ทุกไตรมาส 

 

แบบฟอรม นักวิเทศสัมพันธ 

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

  

จัดพิธีมอบ 

Certificate 

ประเมินความพึงพอใจ 

ของนักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

จัดเก็บขอมูล/

รายงานผล 

ประสานงานเพ่ือขอ

รถรับ-สง สนามบิน 

ประสานงานติดตาม

ผลการศึกษา 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work manual) รหัส : W-OIA2-002 

ชื่อกระบวนงาน : งานนกัศึกษาแลกเปล่ียนประเภทขาเขา  

(Inbound Students) 

เร่ิมใช :  01/10/2563 

แกไขคร้ังที่ :  02 

สวนงานที่รับผดิชอบ : สำนกังานกิจการตางประเทศ Page    9    of    12 

 

 

 

รายละเอยีดระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : 

5.1 OIA รับเรื่องขอสงนักศึกษาจากมหาวทิยาลัยตางประเทศ ภายใต MOU 

5.1.1 สงรายละเอียดเอกสารทีต่องใชในการสมัคร 

5.1.2 ตรวจสอบเอกสารการสมัครทั้งหมด 

5.2 OIA ทำหนงัสือ พรอมแนบเอกสารการสมคัร แจงคณะ/วทิยาลัยเพือ่พิจารณาตอบรับ 

5.2.1 คณะ/วทิยาลัยพิจารณา ประสานจัดหาอาจารยที่ปรกึษาดูแล 

5.2.2 หากคณะ/ วิทยาลัยที่ปฏิเสธ OIA ทำหนงัสือแจงคณะ/วทิยาลัยอื่นที่ใกลเคียงเพื่อพิจารณา 

แจง/จดัสงผลการพิจารณากลับมายัง OIA 

5.3 คณะ/ วทิยาลัยแจง/จดัสงผลการพิจารณากลับมายัง OIA 

5.4 OIA จัดทำหนังสือตอบรับภายนอกภาษาอังกฤษ (Acceptance Letter) และเอกสารจำเปนที่นักศึกษาตอง

ใชประกอบการขอ VISA สงกลับไปยังมหาวทิยาลัยตนสังกัดทาง Email และทางไปรษณีย รวมทั้งแจงขอมูลที่จำเปน 

แนวทางสำหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน ซึ่งสามารถดูไดจากเวปไซต: https://oia.kmitl.ac.th/inbound/exchange-

programs  

5.5 รอรับแจงขอมูลการเดินทาง และรายละเอยีดที่พกั 

5.6 จองรถผานระบบสำนักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดลอม เพื่อขอรถรับ-สง สนามบินสุวรรณภูมิ-สถาบันฯ 

และหากนักศึกษามีความประสงคเขาพกัในหอพักของสถาบัน OIA ทำหนังสือไปยังสำนักงานทรัพยสินเพื่อขออนุเคราะห

หอพักนกัศึกษา หรือ ชวยนักศึกษาประสานหอพักภายนอก 

5.7 OIA จัดทำหนังสือพรอมทัง้แนบเอกสารการสมัครทัง้หมดของนกัศึกษาแลกเปล่ียน ไปยงัสำนักทะเบยีนและ

ประมวลผล เพื่อขอยกเวนคาธรรมเนยีมลงทะเบียนเรยีน สำหรับนักศึกษาแลกเปล่ียนประเภท Semester Exchange 

ภายใต MOU และหลังจากจบชวงเพิ่ม/ ถอนรายวิชา ใหคณะ/ วิทยาลัย ทำหนงัสือแจงรายวิชาที่นักศึกษาแลกเปล่ียน

ลงทะเบียนเรียนไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล 

5.8 OIA จัดทำหนังสือไปยงัสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอออกบตัรประจำตัวสำหรบันักศึกษาแลกเปล่ียน  

5.9 จัดทำหนังสือไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร แนบเอกสารที่จำเปนสำหรบัการขอ account สถาบันเพือ่ใช

งานอินเทอรเนต็ เอกสารที่ตองใชประกอบการขอ Account สำหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน 

5.9.1 สำเนา Passport 

5.9.2 รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5.9.3 Email นกัศึกษาแลกเปล่ียน 

5.10 นัดหมายและรับนักศึกษาที่สนามบิน พรอมทัง้แจงสำนกังานทรัพยสินลวงหนาเพือ่สงนักศึกษาเขาหอพัก/ 

คอนโดสถาบันฯ เปนตน 

5.11 นัดหมายจัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน, แจงขอมูลที่ควรทราบ และพา Campus Tour 

ประสานงานนักวิเทศสัมพันธผูดูแลดานการเงนิดำเนินการทำอนุมัติจัดเล้ียง 

5.12 ประสานงานนัดหมายเจาหนาที่เพือ่สงมอบนักศึกษาไปยงัคณะ/ วทิยาลัยที่รับผิดชอบ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work manual) รหัส : W-OIA2-002 

ชื่อกระบวนงาน : งานนกัศึกษาแลกเปล่ียนประเภทขาเขา  

(Inbound Students) 

เร่ิมใช :  01/10/2563 

แกไขคร้ังที่ :  02 

สวนงานที่รับผดิชอบ : สำนกังานกิจการตางประเทศ Page    10    of    12 

 

 

 

5.13 จดักิจกรรมสำหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน และนักศึกษาของสถาบัน 

5.13.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญ จะจัดชวงเมื่อมจีำนวนนักศึกษาแลกเปล่ียนในสถาบันมาก 

เชน ชวงเดือน กุมภาพันธ และ สิงหาคม เปนตน โดยทำหนงัสือขอเขาเยีย่มชม ประสานขอรถ และประสานงาน

นักวิเทศสัมพันธผูดูแลดานการเงินดำเนินการทำอนุมัติจดัเล้ียงอาหารกลางวนั อาหารวาง และคาเขาสถานที่  

(ถาม)ี 

5.13.2 ทำโครงการขออนุมัติคาใชจายสำหรับกิจกรรมที่จัดสำหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน และนักศึกษาของ

สถาบัน 

5.14 จดัทำ Certificate สำหรบันักศึกษาแลกเปล่ียน ลงนามโดยผูชวยอธกิารบดีฝายตางประเทศ 

5.15 จดัปจฉิมนิเทศสำหรับนกัศึกษาแลกเปล่ียน และเชิญผูบริหารมอบ Certificate 

5.16 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแลกเปล่ียน ทั้งในรูปแบบ personal report และ Google form 

5.17 ดูแลประสานงานนัดหมายสงคืนกุญแจหอพัก และขอรถเพื่อสงนักศึกษาไปยังสนามบนิสุวรรณภูม ิ

5.18 ประสานงานคณะ/ วิทยาลัย ติดตามการสงผลการศึกษาไปยังสำนักทะเบียนเพื่อออก Transcript เมื่อไดรับ 

Transcript แลวจึงจดัสงใหนักศึกษาทัง้ทาง Email และไปรษณีย 

5.19 จดัเก็บขอมูล/รายงานผล จำนวนนักศึกษาทุกไตรมาส 

 

6. เอกสารอางอิง (Reference Document) :  -  
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7. แบบฟอรมที่ใช (Form) (แนบตารางควบคุมแบบฟอรม) : 

- Accetance Letter 
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- Online Application Form  

ลงทะเบียนออนไลนผานเวปไซต: https://oia.kmitl.ac.th/exchange-application-form 

 

 


