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จัดทำโดย ตรวจสอบโดย อนุมัติโดย 

 

 
 

(ชื่อ  นางสาวธญัญารัตน จันทรนุช  ) 

ตำแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

 

วันที่  2 สิงหาคม 2564 

 

 
(ชื่อ     นางลลิตา วิศิษฏอนุพงษ    ) 

ตำแหนง ผูอำนวยการ 

สำนักงานกจิการตางประเทศ 

วันที่  2 สิงหาคม 2564 

 

 
 

(ชื่อ   ผศ.ดร.ชยัยันต เจตนาเสน   ) 

ตำแหนง ผูชวยอธิการบด ี

ฝายตางประเทศ 

วันที่  2 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 เพื่อใหสำนกังานกิจการตางประเทศ สำนักงานอธิการบด ีเปนศูนยกลางในการชี้แจงแนวทางขอปฏิบัติ  

คำแนะนำ และการดำเนินงานงานวีซานักศึกษาตางชาติ (Visa for International Students) โดยมคูีมือการปฏิบัติงาน 

(WorkManual) แสดงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมและกระบวนการตางๆ ของสวนงานเปนลาย

ลักษณอกัษรอยางชัดเจน เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานมุงไปสูการบรหิารคุณภาพทั่วทัง้องคกรอยางมีมาตรฐาน และ

เกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย 

1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถายทอดใหกับผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชน

จากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ  

1.3 เพื่อใหสำนักงานกิจการตางประเทศ สำนักงานอธิการบดี เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะห

การดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับและไดรับ

การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในระดับสากล 

 

2. ขอบเขต (Scope) : 

ขอบเขตที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินงานดานวีซานักศึกษาตางชาติ (Visa for International Students) แสดง

ขั้นตอนการจัดทำหนังสือนำตออายุวีซาสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศที่เขามาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังในทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต

การรับเรื่องขอหนังสือตออายุวีซาสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จนถึงการจัดเก็บขอมูล และการติดตามผล การตออายุ

วีซาของนักศึกษาชาวตางประเทศ รวมทั้งการใหขอมูลแกผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบในระดับคณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน

วิชาการตางๆ ภายในสถาบันฯ ตลอดจนจัดทำแบบฟอรม และแนวทางการแกไขปญหาที่อาจพบไดจากการดำเนินงาน 

 

3. คำนิยาม (Definition) : 

3.1 สวนงาน หมายถงึ คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิชาการ  

ภายในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3.2 OIA หมายถงึ สำนักงานกจิการตางประเทศ (Office of International Affairs) 

3.3 หนังสือนำตออายุวีซา   หมายถงึ หนังสือราชการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

ซึ่งลงนามโดยผูบริหารผูมีอำนาจการลงนาม (ผูชวยอธกิารบดีฝายตางประเทศ 

ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี) สงถึงสำนักงานตรวจคนเขาเมอืง  

เพื่อขอความอนเุคราะหในการตออายุวีซาใหแกนักศึกษาชาวตางประเทศ 

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3.4 หนังสือเดินทาง

(Passport) 

หมายถงึ เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลสำหรบัยืนยันตัวบุคคล 

ในการเดินทางระหวางประเทศ 

3.5 ต.ม.7 (T.M.7) หมายถงึ แบบฟอรมคำขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวตอไป 
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3.6 ต.ม. 30  (T.M.30) หมายถงึ แบบฟอรมแจงชาวตางดาวเขาพักอาศัยจากเจาของบานหรือผูใหเชา 

3.7  วีซา (Visa) หมายถงึ  เอกสารที่ผานการตรวจสอบแลว เปนเอกสารซึง่ประเทศใดประเทศหนึ่งได 

ออกใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใตการพิจารณาของประเทศนั้นๆ  

แตเพียงผูเดียว เพื่อเปนการแสดงวาไดอนุญาตใหตางดาวบุคคลนั้น 

สามารถเดินทางเขาประเทศผูไดออกตรวจลงตรานั้นได  

ภายในชวงระยะเวลาและขอบเขตของจดุประสงคที่ไดกำหนดไว 

ในการยื่นคำรองขอรบัการตรวจลงตรา เพื่อใชแสดงตอเจาหนาที ่

ตรวจคนเขาเมอืงขณะเดินทางเขาประเทศ 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) : 

4.1 ผูขวยอธิการบดีฝายตางประเทศ มีหนาที่ ตรวจสอบและลงนามเอกสาร 

4.2 ผูอำนวยการสำนักงานกิจการตางประเทศ มีหนาที่ ตรวจสอบเอกสารและลงนามกำกับ 

4.3 นักวเิทศสัมพันธคณะ/วทิยาลัย มีหนาที่ ประสานงานกับนกัศึกษา ตรวจสอบเอกสาร และทำบันทึกนำเสนอ 

4.4 นักวเิทศสัมพันธสำนักงานกิจการตางประเทศ มีหนาที่ ตรวจสอบเอกสาร เสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชา 

และจัดทำเอกสารตออายุวีซา 

 

5. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : 

• ความหมายของเคร่ืองหมายตางๆ ในการจัดทำผงักระบวนงาน 
 

เคร่ืองหมาย ความหมาย เคร่ืองหมาย ความหมาย 

 

 

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

 

 

พิจารณา (Decision)   

เชน อนุมัติ/ไมอนุมัต ิ

 จุดเชื่อมตอการดำเนินงาน (Connection) 

 

 

ดำเนินการ (Activity)  ส่ือสาร เชน เจาหนาที่ตองหารอื ผอ.  

กอนการดำเนินการ / โทรศัพทแจงผูรับบรกิาร 
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• ผังกระบวนงาน (Workflow) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.1  กอนวีซา

หมดอายุ1 

เดือน 

นักศึกษาติดตอ คณะ/

วิทยาลัย/หนวยงาน

วิชาการ เพ่ือย่ืนความ

จำนงดำเนินการ  

ดานวีซา 

คำรองขอหนังสือนำ 

ตออายุวีซา (Request 

Form for a Letter of 

Visa Matters) 

นักวิเทศสัมพันธ

คณะ/วิทยาลัย 

5.2  1 สัปดาห คณะ/วิทยาลัย สง

เอกสาร ขอตออายุ/

เปลี่ยนประเภท/ยกเลิก

วีซา มายัง OIA  พรอม

แนบไฟลเอกสาร

ประกอบผานระบบ e-

office 

แบบฟอรมขอตออายุ 

OIA1_VISA, แบบฟอรม

ขอเปลี่ยนประเภทวีซา 

OIA2_VISA, แบบฟอรม

ยกเลิกวีซา OIA3_VISA 

นักวิเทศสัมพันธ

คณะ/วิทยาลัย 

5.3  5 นาที สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ ตรวจสอบ

เอกสาร 

- นักวิเทศสัมพันธ

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

5.4  

 

 

1-2 วันทำ

การ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน

กิจการตางประเทศ

จัดทำเอกสารเสนอ

ผูอำนวยการสำนักงาน

กิจการตางประเทศ 

- นักวิเทศสัมพันธ

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

5.5  

 

 

1-2 วันทำ

การ 

ผูอำนวยการสำนักงาน

กิจการตางประเทศ

ตรวจสอบ 

- นักวิเทศสัมพันธ

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

คณะสงเอกสาร 

มายัง OIA 

ตรวจสอบ 

จัดทำเอกสาร 

ตรวจสอบ 

นักศึกษาย่ืนเรื่อง 

งานดานวีซา 

Yes 

No 

No Yes 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work manual) รหัส : W-OIA3-003 

ชื่อกระบวนงาน : งานวีซานักศึกษาตางชาต ิ

(Visa for International Students) 

เร่ิมใช :  01/10/2563 

แกไขคร้ังที่ :  02 

สวนงานที่รับผดิชอบ : สำนกังานกิจการตางประเทศ Page    6    of    10 

 

 

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.6  

 

 

3 วัน 

ทำการ 

เสนอหนังสือไปยัง 

ผูมีอำนาจลงนามและ 

ออกเลขท่ีเอกสาร

ภายนอก 

- นักวิเทศสัมพันธ

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

5.7  

 

 

 

10 นาที คณะ/วิทยาลัย รับ

หนังสือและนำเอกสาร

ใหนักศึกษาดำเนินการ

เรื่องในลำดับถัดไป  

ณ กองบังคับการ 

ตรวจคนเขาเมือง 1  

ศูนยราชการเฉลิม 

พระเกียรติ 

- นักวิเทศสัมพันธ

คณะ/วิทยาลัย 

5.8  

 

 

 

 

20 นาที จัดเก็บขอมูล 

ในระบบ E-office 

- นักวิเทศสัมพันธ

สำนักงานกจิการ

ตางประเทศ 

 

  

เสนอลงนาม 

OIA สงเอกสารเพ่ือให

คณะ/วิทยาลัย

ดำเนินการ 

OIA  

จัดเก็บขอมูล 

Yes 
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• รายละเอยีดระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure): 

5.1 นักศึกษาตดิตอ คณะ/วทิยาลัย/หนวยงานวิชาการ เพื่อยืน่ความจำนงดำเนินการดานวีซา ไดแก 

ขอวีซาเพื่อเขามาศึกษา/ขอตออายุ/การเปล่ียนประเภท/การยกเลิกวีซา พรอมเอกสาร ดังนี้ 

5.1.1 แบบฟอรมคำรองขอหนงัสือนำดำเนินการวีซา (Request Form for a Letter of Visa Matters ) 

 5.1.2 เอกสารพาสปอรตตัวจรงิ พรอมสำเนา 1 ฉบับ ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

 5.1.3 เอกสารบตัรขาเขา (Departure Card) / ตม.6 (T.M.6) ตัวจรงิ พรอมสำเนา 1 ฉบับ  

                   ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถกูตอง 

 5.1.4 เอกสารแบบฟอรมขอตออายุ OIA1_VISA, แบบฟอรมขอเปล่ียนประเภทวีซา OIA2_VISA,   

          แบบฟอรมยกเลิกวีซา OIA3_VISA จากคณะ/วทิยาลัย ที่ลงนามโดยคณบดี 

 5.1.5 สำเนาหลักฐานทางการศึกษา เชน ใบเสร็จคาเทอม ใบรบัรองผลการศึกษา บัตรนกัศึกษา  

         หนังสือตอบรับการเขาศึกษา ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

 5.1.6 สำเนาเอกสารตอบรับแจงทีพ่ักจากเจาของบาน ตม.30 (T.M. 30) ทีย่ื่นแจงเรียบรอยแลว 

5.2 คณะ/วทิยาลัย/หนวยงานวิชาการ สงเอกสารแจงความประสงค ขอวีซา/ ขอตออายุ/ การเปล่ียนประเภท/ 

การยกเลิกวีซา มายัง OIA พรอมแนบสำเนาเอกสารประกอบ 5.1.1 - 5.1.6 ผานระบบ e-office 

และจัดเก็บเอกสารฉบับจริงไวเพื่อสงคืนใหนกัศึกษาเมื่อนกัศึกษามารับเอกสารดำเนินการดานวีซา 

5.3 OIA ดำเนนิการตรวจสอบเอกสารประกอบ 5.1.1 - 5.1.6  

5.3.1 กรณีเอกสารถูกตอง ดำเนินการจดัทำหนังสือตออายุวีซา  

5.3.2 กรณีเอกสารไมถูกตองดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติมจาก คณะ/วทิยาลัย/หนวยงานวชิาการ   

5.4 นักวเิทศสัมพันธสำนักงานกิจการตางประเทศ จัดทำหนังสือนำตออายวุีซาเสนอผูอำนวยการสำนักงาน 

กิจการตางประเทศ และผูชวยอธิการบดีฝายตางประเทศลงนาม  

5.5 ผูอำนวยการสำนักงานกิจการตางประเทศ ตรวจสอบและลงนามกำกับ  

5.5.1 กรณีเอกสารถูกตอง นำเสนอผูชวยอธิการบดีฝายตางประเทศลงนาม  

5.5.2 กรณีเอกสารไมถูกตอง สงใหนกัวิเทศสัมพันธ สำนักงานกิจการตางประเทศ ดำเนินการแกไข 

5.6 ผูชวยอธกิารบดีฝายตางประเทศ ลงนามหนัังสือนำตออายวุีซา นักวิเทศสัมพันธ สำนักงานกิจการตางประเทศ 

นำตนฉบัับหนังสือนำตออายวีซาที่ผูบริหารลงนามแลวพรอมสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ 

เพื่อขอออกเลขที่หนังสือราชการสงออกภายนอก จากงานสารบรรณ สำนกังานบริหารงานทัว่ไปและประชาสัมพันธ 

5.7 นักวเิทศสัมพันธ สำนักงานกิจการตางประเทศ สแกนเอกสารและสงหนังสือนำวีซา (ตวัจรงิ) สงใหคณะ/วทิยาลัย/ 

หนวยงานวิชาการ ผานทางคนเดินหนังสือ เพื่อให คณะ/วทิยาลัย/หนวยงานวชิาการ นำเอกสารใหนกัศึกษาดำเนินเรื่อง 

ในลำดับถัดไป ณ กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง 1 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี (ชัน้ 2 ดานทิศใต)  

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
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5.8 นักวเิทศสัมพันธสำนักงานกิจการตางประเทศจัดเก็บไฟลสแกนเอกสารแนบในเรือ่งที่ไดรบัจาก 

คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิชาการ ในระบบ e-office 

 

6. เอกสารอางอิง (Reference Document) :  -  

 

7. แบบฟอรมที่ใช (Form) (แนบตารางควบคุมแบบฟอรม) : 

 7.1  แบบฟอรมขอตออายุวีซา (OIA1_VISA)  
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7. แบบฟอรมที่ใช (Form) (ตอ) (แนบตารางควบคุมแบบฟอรม) : 

 7.2  แบบฟอรมขอเปล่ียนประเภทวีซา (OIA2_VISA)  
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7. แบบฟอรมที่ใช (Form) (ตอ) (แนบตารางควบคุมแบบฟอรม) : 

 7.3 แบบฟอรมขอยกเลิกวีซา (OIA3_VISA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


