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  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างประเทศ ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้นเพ่ือถ่ายทอดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งผู้ปฏิบัติงานเดิม ผู้ปฏิบั ติงานใหม่ 
ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการค้นคว้า และสามารถปฏิบัติงานได้  
อย่างถูกต้อง ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนในกรณีติดภารกิจหรือมีการปรับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ หากเกิด  
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ผู้จัดทำใคร่ขอน้อมรับและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คู่มือการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ต่อไป 
          

         ลัลน์ลภัฏ ชื่นอารมณ์ 
         กรกฎาคม 2564 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน/กระบวนการต่างๆในการขอวีซ่าให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่จะช่วย
พัฒนางานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทราบและเข้าใจลำดับ
การปฏิบัติงานทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอรับการบริการที่ตรงกับความต้องการ  
 
ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 
บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ลักษณะงานมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่  1 ก่อนการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa)  
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) และขั้นตอนที่ 3 หลังการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa)  
 
คำจำกัดความ 
 วีซ่า (Visa) คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้สามารถเข้า
ประเทศผู้ออกตรวจลงตราได้ ภายในระยะเวลาหรือจุดประสงค์ที่บุคคลนั้นยื่นคำร้องขอ ไว้ใช้แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้ ปกติแล้วจะมีการประทับตราลงหนังสือเดิ นทาง 
(passport) อาจเป็นสติกเกอร์ หรือ ตราประทับ 
 การขอวีซ่า (Visa) หมายถึง การยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ 
การเดินทางไปในแต่ละประเทศก่อนทำการเดินทาง โดยการอนุมัติวีซ่านั้นอยู่ในดุลพินิจของสถานทูตของ
ประเทศปลายทาง ซึ่งงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่อำนวย
ความสะดวกในการยื่นเอกสารขอวีซ่าให้แก่นักศึกษาและบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในต่างประเทศ
ผ่านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือขอให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพิจารณาให้
สามารถเข้าประเทศปลายทางได้ โดยทำการยื่นขอที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ อีกทั้งยังมีหน้าที่อำนวย 
ความสะดวกในการออกหนังสือตอบรับเข้าทำงาน และหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตไทย 
ในการขอรับการตรวจลงตรา สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางมา
ปฏิบัติงานในประเทศไทยด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง 
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ความรับผิดชอบ 
 1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่  นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาติ ในการดำเนินการ 
ด้านเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

2. คณะ สำนัก/สถาบัน ทำหน้าที่คัดเลือกและส่งรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการในต่างประเทศ และทำหน้าที่ส่งรายชื่ออาจารย์ชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาติ ผู้ขอรับบริการ มีหน้าที่กรอกข้อมู ลและจัดเตรียม
เอกสารส่วนตัวเพ่ือการยื่นขอวีซ่า 

4. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำหน้าที่ตรวจสอบตารางสอนของบุคลากรผู้ประสงค์เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการในต่างประเทศ 

5. งานบริหารบุคคล ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอัตราเงินเดือนและการปฏิบัติราชการของบุคลากรผู้ยื่น
ขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนและการรับรองการปฏิบัติราชการฉบับภาษาอังกฤษ 

6. อธิการบดี มีอำนาจหน้าที่ลงนามหนังสือราชการที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า 
 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการยื่นขอวีซ่า (Visa) ไม่เกิน 21 วัน 
2. เกณฑ์     เวลา 49 วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
      เวลา 35 วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

       เวลา 21 วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
       เวลา 14 วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
       เวลา   7 วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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สำรวจ 
ความต้องการ 

 

ประสานงานกับบริษัท
ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 

รวบรวมและตรวจทาน 
ความถูกต้องของเอกสารสำคัญ 
เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า 

ประสานงานกับหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 

จัดทำหนังสือขอเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

เขียนโครงการและ
ดำเนินการขออนุมัติ 

 ดำเนินการยื่น
เอกสารขอวีซ่า 
 

ติดตามผลการอนุมัติวีซ่า 
และเข้ารับหนังสือเดินทางกลับคืน 

แจ้งให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
ปลายทางทราบถึงสถานะการอนุมัติวีซ่า 

และรายละเอียดการเดินทาง 

ติดต่อนักศึกษา 
ใหเ้ข้ารับหนังสือเดินทางกลับคืนและ 
อธิบายถึงข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไป 

ประชุมทีมงาน 
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การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 
 เมื่องานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการประสานงานจากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศถึงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา จะทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางอีเมลและระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument) ไปยังคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอให้ทางคณะวิชา
สำรวจความต้องการของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม สรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตาม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร และส่งรายชื่อนักศึกษาและข้อมูลประจำตัวนักศึกษามาที่งานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือจะสามารถดำเนินการใดๆในขั้นตอนต่อไป โดยนักศึกษาผู้ได้รับเลือกต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
ในกรณีที่ประเทศปลายทางกำหนดให้ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่า 

- หนังสือเดินทาง (ตัวจริง และ สำเนา) 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน  
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไม่ตรงกับในทะเบียน

บ้าน) 
- รายการเดินบัญชี (Bank statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ของนักศึกษาหรือของบิดา-

มารดา (หากใช้ของบิดา-มารดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดาด้วย) 
- ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 โหล 

    - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ 
    - หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ  
  ปลายทาง 
- กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ 
- เอกสารอื่นๆ ตามท่ีผู้จัดกิจกรรมกำหนด 
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2. ประชุมทีมงานผู้เกี่ยวข้อง 
2.1 มีการวางแผนการดำเนินการกิจกรรมโครงการอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย  

- กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 
- วัน เวลา และสถานที่ในการเข้าร่วมโครงการ 
- การยื่นขอวีซ่า (Visa) 
- การจองตั๋วเครื่องบิน 
- งบประมาณค่าใช้จ่าย  
- เงื่อนไขอ่ืนๆ 

2.2 รายละเอียดด้านการบริหารและธุรการต่างๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ ประกาศ 
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการด้านการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปร่วมกิจกรรมใน
ต่างประเทศ 

2.3 จัดทําร่างเสนอโครงการและขอความเห็นชอบจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศ
สัมพันธ์ และรอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์  หากผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าศูนย์
พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ และรอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์  จึงขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณต่อไป 
 

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
3.1 หัวหน้าหน่วยงาน 
3.2 หวัหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
3.3 หัวหน้างานบริหารพัสดุ 
3.4 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.5 รอง/ผู้ช่วยอธิการบดทีี่ควบคุมดูแลงบประมาณ 
3.6 อธิการบดี 
 

4. โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อย นักวิเทศสัมพันธ์จะต้องดำเนินการดังนี้  
4.1 จัดทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ (Letter of Request) โดยระบุรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน

การสรรหาจากคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง และลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แล้วจัดส่งหนังสือ
ขอเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยผู้จัดกิจกรรมพร้อมด้วยเอกสารสำคัญของนักศึกษา
ดังต่อไปนี้ เพ่ือขอรับหนังสือเชิญ/ตอบรับ (Invitation/Acceptance Letter) จากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวในการใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า 

- สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
- ประวัติย่อ (Resume/CV) พร้อมด้วยรูปถ่ายล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน 
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- ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ  
- หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ  
- แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
- เอกสารอื่นๆ ตามท่ีผู้จัดกิจกรรมกำหนด 
4.2 ส่งข้อมูลหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของนักศึกษาให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋ว

เครื่องบิน เพ่ือขอให้ทางบริษัทเสนอราคาตั๋วเครื่องบิน และเอกสารรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) ของตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินโครงการเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า 

4.3 ขออนุมัติการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยหรือขออนุมัติเช่ารถในกรณีที่รถยนต์ของ
มหาวิทยาลัยไม่ว่าง เพ่ือใช้ในการเดินทางไปยื่นขอวีซ่า 

4.4 จัดทำเอกสารเพ่ือขอไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นขอวีซ่า 
เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถ(กรณีที่รถยนต์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าง) เป็นต้น 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 

1. รวบรวมและตรวจทานความถูกต้องของเอกสารสำคัญทั้งหมดของนักศึกษาแต่ละคนเพ่ือใช้
ประกอบการยื่นขอวีซ่า ดังนี้ 

 - หนังสือเดินทาง (ตัวจริง และ สำเนา) 
   - สำเนาบัตรประชาชน 
   - สำเนาทะเบียนบ้าน  
   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไม่ตรงกับในทะเบียน  
     บ้าน) 
   - รายการเดินบัญชี (Bank statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ของนักศึกษาหรือของบิดา-มารดา  
     (หากใช้ของบิดา-มารดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดาด้วย) 
   - ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1-2 นิ้ว 1 โหล 

- ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 
- หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 
- หนังสือเชิญ/ตอบรับ (Invitation/Acceptance Letter) จากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

                     ปลายทาง 
- เอกสารรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) ของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
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2. กรอกข้อมูลการยื่นขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาแต่ละคนบนเว็ปไซต์ของสถานทูตหรือกรมการกงสุลของ
ประเทศปลายทาง 
  3. พิมพ์แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (แบบทางการ) พร้อมติดรูปของนักศึกษาลงบน
แบบฟอร์มดังกล่าว 
  4. นำเอกสารทั้งหมดข้างต้นไปดําเนินการยื่นเอกสารเพ่ือขอวีซ่า ณ สถานทูตของประเทศปลายทาง 
  5. ติดตามผลการอนุมัติและเข้ารับหนังสือเดินทางของนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติวีซ่าแล้วคืนกลับมา
ตามกำหนดการที่นัดหมายโดยสถานทูต ประมาณ 3 วันทำการ หากไม่ผ่านการอนุมัติให้นำเอกสารมา
ตรวจทานความถูกต้องและยื่นเอกสารใหม่ตามคำแนะนำของทางสถานทูต 
 6. ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือเดินทางที่ได้รับคืนมาในหน้าที่ได้รับการประทับตราวีซ่า 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา 
  1. หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติการให้วีซ่าโดยสถานทูตแล้ว งานความร่วมมือระหว่างประเทศต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยผู้จัดกิจกรรมให้ทราบถึงสถานะการอนุมัติการให้วีซ่าและ
รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลนักศึกษาและกำหนดการเดินทางเพ่ือให้ทาง
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยดังกล่าวสามารถวางแผนการไปรับ-ส่งนักศึกษาที่สนามบินในประเทศนั้นๆได้อย่าง
ราบรื่น 
  2. งานความร่วมมือระหว่างประเทศติดต่อให้นักศึกษาเข้ารับหนังสือเดินทางที่ได้รับการประทับตรา
อนุมัติวีซ่าแล้วกลับคืนไปและย้ำเตือนให้นักศึกษาพกหนังสือเดินทางติดตัวในวันเดินทางเพ่ือใช้แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศปลายทาง จนถึงวันเดินทางกลับประเทศไทย 
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การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สำรวจ 
ความต้องการ 

 

ประสานงานกับบริษัทตัวแทน
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 

รวบรวมและตรวจทาน 
ความถูกต้องของเอกสารสำคัญ 
เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า 

ประสานงานกับหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 

จัดทำหนังสือขอเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

เขียนโครงการและ
ดำเนินการขออนุมัติ 

 ดำเนินการยื่น
เอกสารขอวีซ่า 
 

ติดตามผลการอนุมัติวีซ่า 
และเข้ารับหนังสือเดินทางกลับคืน 

แจ้งให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
ปลายทางทราบถึงสถานะการอนุมัติวีซ่า 

และรายละเอียดการเดินทาง 

ติดต่อบุคลากร 
ใหเ้ข้ารับหนังสือเดินทางกลับคืน 

และอธิบายถึงข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไป 

ประชุมทีมงาน 

จัดทำหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน
และรับรองการปฏิบัติราชการ 
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การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 

 1. ประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 
      เมื่องานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการประสานงานจากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศถึงการจัดกิจกรรมสำหรับอาจารย์หรือบุคลากร จะทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางอีเมล
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument) ไปยังหน่วยงานหรือคณะวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอให้ทางหน่วยงานหรือคณะวิชาสำรวจความต้องการของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม  
สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร และส่งรายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของ
บุคลากรมายังงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือจะสามารถดำเนินการใดๆในขั้นตอนต่อไป โดยบุคลากร 
ผู้ได้รับเลือกต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ประเทศปลายทางกำหนดให้ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่า 

- หนังสือเดินทาง (ตัวจริง และ สำเนา) 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน  
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไม่ตรงกับในทะเบียน

บ้าน) 
- รายการเดินบัญชี (Bank statement) ย้อนหลัง 6 เดือน  
- ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 โหล 

    - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ 
    ปลายทาง 
- กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ 
- กรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนและรับรองการปฏิบัติราชการ ฉบับ

ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ 
- เอกสารอื่นๆ ตามท่ีผู้จัดกิจกรรมกำหนด 
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2. ประชุมทีมงานผู้เกี่ยวข้อง 
2.1 มีการวางแผนการดำเนินการกิจกรรมโครงการอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย  

- กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 
- วัน เวลา และสถานที่ในการเข้าร่วมโครงการ 
- การยื่นขอวีซ่า (Visa) 
- การจองตั๋วเครื่องบิน 
- งบประมาณค่าใช้จ่าย  
- เงื่อนไขอ่ืนๆ 

2.2 รายละเอียดด้านการบริหารและธุรการต่างๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ ประกาศ 
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการด้านการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการใน
ต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

2.3 จัดทําร่างเสนอโครงการและขอความเห็นชอบจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศ
สัมพันธ์ และรอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ หากผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าศูนย์
พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ และรอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จึงขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณต่อไป 
 

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
3.1 หัวหน้าหน่วยงาน 
3.2 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
3.3 หัวหน้างานบริหารพัสดุ 
3.4 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.5 รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีที่ควบคุมดูแลงบประมาณ 
3.6 อธิการบดี 
 

4. โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อย นักวิเทศสัมพันธ์จะต้องดำเนินการดังนี้  
4.1 แจ้งความคืบหน้าให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ

นั้นทราบเพื่อการเตรียมการใดๆต่อไป  
4.2 ประสานให้อาจารย์ผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนถึงแผนการจัดการเรียนการสอนชดเชยในกรณีที่มีตารางสอนตรงกับวันและเวลาที่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมในต่างประเทศดังกล่าว และส่งตารางสอนเพ่ือการยืนยันว่าไม่มีตารางสอนตรงกับช่วงเวลาดังกล่าว 
หรือแผนการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่ผ่านการรับรองจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล้วมายัง 
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งานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบในการขออนุมัติการออกหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน
และรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือประกอบการยื่นขอวีซ่าในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศครั้งนี้ต่อไป 

4.3 ประสานให้อาจารย์หรือบุคลากรกรอกแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนและ
รับรองการปฏิบัติราชการ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยขอให้งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
อัตราเงินเดือนและประวัติการปฏิบัติราชการ จากนั้นงานความร่วมมือระหว่างประเทศร่างหนังสือรับรองอัตรา
เงินเดือนและรับรองการปฏิบัติราชการเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ลงนาม 

4.4 จัดทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ (Letter of Request) โดยระบุรายชื่อบุคลากรที่ผ่าน
การคัดเลือกจากหน่วยงานหรือคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง และลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
แล้วจัดส่งหนังสือขอเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยปลายทางพร้อมด้วยเอกสารสำคัญของ
บุคลากรดังต่อไปนี้ เพ่ือขอรับหนังสือเชิญ/ตอบรับ (Invitation/Acceptance Letter) จากหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวในการใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าต่อไป 

  - สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
  - หนังสือรับรองอัตราเงินเดือนและรับรองการปฏิบัติราชการ ฉบับภาษาอังกฤษ  
  - แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
  - เอกสารอื่นๆ ตามท่ีผู้จัดกิจกรรมกำหนด 
4.5 ส่งข้อมูลหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคลากรให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋ว

เครื่องบิน เพ่ือขอให้ทางบริษัทเสนอราคาตั๋วเครื่องบิน และเอกสารรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) ของตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินโครงการเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า 

4.6 ขออนุมัติการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยหรือขออนุมัติเช่ารถในกรณีที่รถยนต์ของ
มหาวิทยาลัยไม่ว่าง เพ่ือใช้ในการเดินทางไปยื่นขอวีซ่า 

4.7 จัดทำเอกสารเพ่ือขอไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นขอวีซ่า 
เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถ (กรณีท่ีรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าง) เป็นต้น 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 

1. รวบรวมและตรวจทานความถูกต้องของเอกสารสำคัญทั้งหมดของบุคลากรเพ่ือใช้ประกอบการยื่น
ขอวีซ่า ดังนี้ 

 - หนังสือเดินทาง (ตัวจริง และ สำเนา) 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน  
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   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไม่ตรงกับในทะเบียน 
     บ้าน) 
   - รายการเดินบัญชี (Bank statement) ย้อนหลัง 6 เดือน  

- ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1-2 นิ้ว 1 โหล 
- หนังสือรับรองอัตราเงินเดือนและรับรองการปฏิบัติราชการ 
- หนังสือเชิญ/ตอบรับ (Invitation/Acceptance Letter) จากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

     ปลายทาง 
- เอกสารรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) ของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

2. กรอกข้อมูลการยื่นขอวีซ่าสำหรับบุคลากรบนเว็ปไซต์ของสถานทูตหรือกรมการกงสุลของประเทศ
ปลายทาง 
  3. พิมพ์แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (แบบทางการ) พร้อมติดรูปของบุคลากรลงบน
แบบฟอร์มดังกล่าว 

4. นำเอกสารทั้งหมดข้างต้นไปดําเนินการยื่นเอกสารเพ่ือขอวีซ่า ณ สถานทูตของประเทศปลายทาง 
5. ติดตามผลการอนุมัติและเข้ารับหนังสือเดินทางของนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติวีซ่าแล้วคืนกลับมา

ตามกำหนดการที่นัดหมายโดยสถานทูต ประมาณ 3 วันทำการ หากไม่ผ่านการอนุมัติให้นำเอกสารมา
ตรวจทานความถูกต้องและยื่นเอกสารใหม่ตามคำแนะนำของทางสถานทูต 
 6. ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือเดินทางที่ได้รับคืนมาในหน้าที่ได้รับการประทับตราวีซ่า 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่บุคลากร 

1. หากบุคลากรได้รับการอนุมัติการให้วีซ่าโดยสถานทูตแล้ว งานความร่วมมือระหว่างประเทศต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยผู้จัดกิจกรรม ให้ทราบถึงสถานะการอนุมัติการให้วีซ่าและ
รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลบุคลากรและกำหนดการเดินทางเพ่ือให้ทาง
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยดังกล่าวสามารถวางแผนการไปรับ-ส่งบุคลากรที่สนามบินในประเทศนั้นๆได้อย่าง
ราบรื่น 

2. งานความร่วมมือระหว่างประเทศติดต่อให้บุคลากรเข้ารับหนังสือเดินทางที่ได้รับการประทับตรา
อนุมัติวีซ่าแล้วกลับคืนไปและย้ำเตือนให้บุคลากรพกหนังสือเดินทางติดตัวในวันเดินทางเพ่ือใช้แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศปลายทาง จนถึงวันเดินทางกลับประเทศไทย 

 
 
 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 13 จาก 38 

 

 
การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
เพ่ือการเตรียมเอกสารสำคัญ 

จัดทำหนังสือตอบรับเข้าทำงานและ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์ชาวต่างชาติ 
ดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่า 
 

ติดตามผลการอนุมัติวีซ่า 

คณะ/สาขาวิชาแจ้งให้งานความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศทราบถึงการอนุมัติ 
การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติรายใหม่ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 14 จาก 38 

 

 
การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 
  1. คณะ โดยประธานสาขาวิชาแจ้งให้งานความร่วมมือระหว่างประเทศทราบเมื่อได้รับการอนุมัติ 
การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติรายใหม่จากมหาวิทยาลัยแล้ว 
 2. งานความร่วมมือระหว่างประเทศประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติรายดังกล่าวว่างานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศจะอำนวยความสะดวกในการขอเอกสารสำคัญเพ่ือใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่า 
เพ่ือที่อาจารย์ชาวต่างชาติจะสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทางได้ ดังนี้ 
   - หนังสือตอบรับเข้าทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ 
   - หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตไทยในการขอรับการตรวจลงตรา  
     ฉบับภาษาอังกฤษ 
 3. งานความร่วมมือระหว่างประเทศร่างหนังสือตอบรับเข้าทำงานและหนังสือขอความอนุเคราะห์
สถานเอกอัครราชทูตไทยในการขอรับการตรวจลงตรา ฉบับภาษาอังกฤษ และเสนอให้อธิการบดีลงนาม 
  4. จัดส่งหนังสือตอบรับเข้าทำงานและหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตไทยใน 
การขอรับการตรวจลงตราให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 
  อาจารย์ชาวต่างชาติทำการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง 
 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการดําเนินการยื่นขอวีซ่า (Visa) ให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 
  งานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามผลการอนุมัติวีซ่าจากอาจารย์ชาวต่างชาติ  
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 15 จาก 38 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
ส ำ นั ก ง า น ต ร ว จ ค น เข้ า เมื อ ง .  ก า ร ต ร ว จ ล ง ต ร า . [อ อ น ไล น์ ]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  :https:// 
 www.immigration.go.th/?page_id=2763. (วันที่ค้นข้อมูล : 31 พฤษภาคม 2564). 
At Education. วีซ่า คืออะไร.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : https://www.ohvisapro.com/วีซ่า-คือ 

อะไร/. (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2564). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 16 จาก 38 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1.แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ (แตกต่างกันไปตามแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย) 
 

Name: 
In Chinese (If applicable):-. 

In English:   (First name )(Last name ). 
Photo 

 

Nationality: .Passport No.:. 
Gender: □ Male   □  FemaleDate of Birth: (date/month /year)  . 
E-Mail Address:  . 

Permanent Address:  . 

Contact Number:. 

Purpose of visit: □Training  □Internship  □Exchange  

ProposedDepartment in NPUST：Department of Management Information Systems 
Check university website: http://mportal.npust.edu.tw/files/11-1000-3780.php 

Academic background 

Home University:   . 
Department:   . 
Student Id Number:  . 

Degree/Program :□Bachelor □Master  □ Doctor  Year:Second – year 
Period of Exchange in NPUST: 

From (date/month/year) to (date/month/year)          . 
Study at Chinese Language Center in NPUST 

□NO  □YES  Duration: (Date/Month/Year)                                                                                . 

With Scholarship: □NO  □YESType of Scholarship: 

 

 

 

Application 
Exchange / Internship 2019-2020Admission 

*Please fill in the form by typing, hand written form is not acceptable. 

 

National Pingtung University of Science and Technology 

http://mportal.npust.edu.tw/files/11-1000-3780.php


 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 17 จาก 38 

 

 
 

Exchange / Internship Plan 
What are your objectives in undertaking an internship with NPUST? 

 How does it fit within your career plan?(At least 200 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Attachments check list : 
□ English Transcript (previous 2 semester) 
□ Passport Copy  
□ Prove of English Ability (TOEIC, IELTS, TOEFL) 
□ CV  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 18 จาก 38 

 

 

2. แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ คณะ........................................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ .......................................   วันที่ ........................................... 
เรื่อง ขอส่งรายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ..................................................      

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ตามท่ี ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ  แลกเปลี่ยน
นักศึกษาStudent Exchange/Internship Program   ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ  มหาวิทยาลัย                        
.                             ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งเป็น   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามศาสตร์ต่างๆ   โดยให้คณะคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 คณะ………………………. ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 
……. คน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการจํานวน ……. ท่านเพื่อคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถทางด้าน…………………. มีบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบและทัศนคติท่ีดีต่อ 
มหาวิทยาลัย โดยได้พิจารณานักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนคณะ…………………… จํานวน ………. 
ราย ดังนี้  

 1. …...…ช่ือ-สกุล ภาษาไทย………………… (..............ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ............)  
นักศึกษาสาขาวิชา............................... 
รหัสนักศึกษา ...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .............................. 

  ท้ังนี้ นักศึกษามีความพร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียม  
วีซ่า รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

(…………………………………………………….) 

                                                            คณบดีคณะ………………………………..........…………. 

 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 19 จาก 38 

 

 

3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ  
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที่  .......................................   วันที่ ........................................... 
เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์ลงนามในหนั งสือขอเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ ยนนักศึกษา Letter of  
 Request for Student Exchange Program ประจําปี       ไปยัง                University, Taiwan  
  ของนักศึกษาสาขาวิชา.................................. คณะ.......................................... 
 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  งานความร่วมมือระหว่างประเทศศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาRequest for Student Exchange Program 
ประจําปี           ของนักศึกษาสาขาวิชา...........................................คณะ....................... จํานวน ........  ราย
เพ่ือการจัดส่งไปยัง                            University, Taiwan โดยมีกําหนดการเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่               
.                     ถึง                       เป็นระยะเวลา        วัน รายละเอียดดังนี้  
 

No Name Surname Date of Birth/ 
Passport 
Number 

Fields of 
Interest 

Student 
Exchange 
Duration 

1 ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อภาษาไทย 

นามสกุลภาษาอังกฤษ 
นามสกุลภาษาไทย 

วัน/เดือน/ปี เกิด 
เลขหนังสือเดินทาง 

สาขาวิชาที่สนใจ
ไปแลกเปลี่ยน 

ระยะเวลา
แลกเปลี่ยน 

2     

3     

 
 หลังจากที่ท่านได้ลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Letter of 

Request for Student Exchange Program ดั ง เอ ก ส า ร ที่ แ น บ ม า ด้ ว ย แ ล้ ว จํ า น ว น  4  ฉ บั บ 
งานความร่วมมือระหว่างประเทศจะดําเนินการจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยัง มหาวิทยาลัย                .                



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 20 จาก 38 

 

University, Taiwan เพ่ือการขอรับหนังสือเชิญ/ตอบรับ Invitation/Acceptance Letter เพ่ือการใช้เป็น
หลักฐานสําคัญในการยื่นขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ของนักศึกษาในลําดับถัดไป 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
 
 

 
(…………………………………………………….) 

   นักวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

(…………………………………………………….) 

        หัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

 

(…………………………………………………….) 

    รอง/ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ด้านพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 21 จาก 38 

 

4. แบบฟอร์มหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ 

 
 

 

No. ……………………….                                                Phetchaburi Rajabhat University 

                 Muang, Phetchaburi 76000 

                 THAILAND 
 

     ……………(วันที่)………………. 

President  

………………………..  University  

……………(ที่อยู่)..…………...  
 

Letter of Request for 2020 Student Exchange Program 

at                        University, Taiwan 

Dear President,  

  To sustain and continue our collaborative activity, we- Phetchaburi Rajabhat 

University- proudly present a group of four outstanding students to ………………… University for 

the 2020 Student Exchange Program which will be arranged from March (Wednesday) 25" to 

May (Friday) 29", 2020. All the student participants' details are demonstrated below.  

No Name Surname Date of Birth/ 
Passport Number 

Fields of 
Interest 

Student Exchange 
Duration 

1 ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อภาษาไทย 

นามสกุลภาษาอังกฤษ 
นามสกุลภาษาไทย 

วัน/เดือน/ปี เกิด 
เลขหนังสือเดินทาง 

สาขาวิชาที่สนใจ
ไปแลกเปลี่ยน 

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 

2      

3      

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hHHRI7NsBMvj9M&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.siamganesh.com/garuda.html&ei=27KjU7fVKMyGuASuxYDgAg&psig=AFQjCNEpL3w3ahcLEVowTgGuScnQf73jyg&ust=1403323478072847


 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 22 จาก 38 

 

 
 The students whose names are appeared on this document will be under the 

care of both …….................................… and PBRU in terms of financial supports, 
accommodation, airfares, project supervision and practical training arrangement throughout 
the period mentioned. Attached herewith are their resumes and application package for your 
consideration. Once their applications are officially approved by …………….., an official letter of 
acceptance issued by …………….. would be highly appreciative for their visa application 
process. We will notify their flight information and travel itinerary to you shortly after 
everything is well set.  

 We are looking forward to our first step of success of                    and PBRU'S 
student exchange program this year. Thank you very much indeed for your consideration and 
cooperation. 
 
 
       Sincerely yours, 

 

 

               (……………………………………………...) 

     President, Phetchaburi Rajabhat University 

 

 

 

 

 

 

 

PBRU Language Competency Center and International Affairs Office  
Tel: ………………………… 
E-mail: ………………………………. 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 23 จาก 38 

 

 

5. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน และรับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      สำนักงานอธิการบดี    .  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่  .......................................   วันที่ ........................................... 
เรื่อง ขอให้ออกหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน และรับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 เนื่องด้วยข้าพเจ้า...................................................... ตำแหน่ง........................... .ระดับ................ 
ตำแหน่งเลขที่.............ขั้น...............................บาท และเงินประจำตำแหน่ง.......................................บา ท 
สังกัดสาขาวิชา..................................................คณะ/สำนัก................................. ..................................... 
ขอให้ออกหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนให้ เนื่องจาก (เหตุผลที่ขอ).........................................................  
.................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
....................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
    (ลงชื่อ)................................................................................. 

(…………………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   ใหล้งค าน าหนา้นามตามกฎหมายและระเบียบของขา้ราชการ เช่น นาย/ นาง/ นางสาว/ ยศ เป็นตน้ 
       และใหเ้ขียนชื่อ – นามสกลุ ของผูข้อใหอ้อกหนงัสือรบัรองใหถ้กูตอ้งและชดัเจน 

ลงชื่อผูร้บัหนงัสือรบัรอง.....................................................วนัท่ี...................................เวลา.......................น. 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 24 จาก 38 

 

6. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน และรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่  .......................................   วันที่ ........................................... 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน และรับรองการปฏิบัติราชการ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ตามท่ี ................................................. สังกัด................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอให้
มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
เดินทางไป........................ ณ ประเทศ...................... ระหว่างวันที่ .......................................โดยใช้งบประมาณ
.............................ในการเดินทางครั้งนี้ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
จึงทำหนังสือรับรองดังกล่าวมาเพ่ือพิจารณาลงนาม 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
 

                
                      (...............................................) 
                                        นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

            (.................................................) 
                    หวัหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 

            (.................................................) 
                                รอง/ผู้ช่วยอธิการบดี 
            ด้านพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 25 จาก 38 

 

 

No. 0634/.........                      Phetchaburi Rajabhat University 
             Muang, Phetchaburi 76000 

        THAILAND 
 
                 ..................(วันที่)................... 
 

TO WHOM IT MAY CONCERN 
     
This is to state that Mr.                         is a fulltime lecturer at the Faculty of 
                                      , Phetchaburi Rajabhat University, Thailand. He has been working 
with us since                               . His monthly stipend paid by Phetchaburi Rajabhat 
University is THB            and it is equivalent to US$           . We have acknowledged that he 
is planning to visit                  for                  during 
                               . 
 
Should you have any inquiry, please do not hesitate to contact us at your convenience. 
 
              Sincerely yours, 
 

               (......................................................) 
     President, Phetchaburi Rajabhat University 

 

PBRU Language Competency Center and International Affairs Office  
Tel: ………………………… 
E-mail: ………………………………. 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 26 จาก 38 

 

7. ตัวอย่างแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า (Visa) ทางออนไลน์ (แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศปลายทาง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 27 จาก 38 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 28 จาก 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 29 จาก 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 30 จาก 38 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 31 จาก 38 

 

8. ตัวอย่าง แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า (Visa) แบบทางการ (แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศปลายทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 32 จาก 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 33 จาก 38 

 

9. แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเข้าทำงาน                          . 
 
 

 
 

 

 

No. ……………………….                                                Phetchaburi Rajabhat University 

                 Muang, Phetchaburi 76000 

                 THAILAND 
 

     ……………(วันที่)………………. 

President  

………………………..  University  

……………(ที่อยู่)..…………...  
 

Letters of Acceptance/invitation by Phetchaburi Rajabhat University 

for Visa Application 
 

Dear Mr./Ms./Mrs.   (ชื่ออาจารย์ชาวต่างชาติ)     , 
   

Thank you very much for your interest and application for working with PBRU.  

Having reviewed your supporting documents, we are pleased to offer you a year-contract teaching 

position at the     (สาชาวิชา)   Program, Faculty of      (คณะ)     , Phetchaburi Rajabhat University, We 

recommend you arrive in Thailand by      (วั น ที่ เริ่ ม ง า น )      or earlier for your settle down in 

Phetchaburi. Enclosed with please fine a copy of your contract and a letter of sponsorship for your 

Non-Immigrant visa application. Please allow us to know if you need any assistance at any time.  

Again, thank you very much and welcome to Phetchaburi Rajabhat University! 

 

       Sincerely yours, 

                (……………………………………………...) 

       President, Phetchaburi Rajabhat University 

 

 
PBRU Language Competency Center and International Affairs Office  
Tel: ………………………… 
E-mail: ………………………………. 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 34 จาก 38 

 

10. แบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตไทยในการขอรับการตรวจลงตรา 
 

 

 

No. ……………………….                                                Phetchaburi Rajabhat University 

                 Muang, Phetchaburi 76000 

                 THAILAND 
 

     ……………(วันที่)………………. 

 

To Whom It May Concern: 
 

  This letter is to certify that       (ชื่ออาจารย์ชาวต่างชาติ)       has been offered a teaching 

position at the     (ส าช าวิ ช า )   Program, Faculty of      (คณ ะ )     , Phetchaburi Rajabhat 

University.       (ชื่ออาจารย์ชาวต่างชาติ)       will proceed to a contract signing with us upon her 

arrival in Thailand on       ( วั น ที่ เ ริ่ ม ง า น )      . Therefore, we would like very much your 

consideration for granting      (ชื่ออาจารย์ชาวต่างชาติ)       a Nonimmigrant visa category to enter 

the Kingdom of Thailand so that forthwith she is able to start her teaching routine and other 

university's assignments.  

  Your assistance and consideration for      (ชื่ออาจารย์ชาวต่างชาติ)      's visa application 

are highly valued. 

 
       Sincerely yours, 
 

               (……………………………………………...) 

     President, Phetchaburi Rajabhat University 

 
 
 
PBRU Language Competency Center and International Affairs Office  
Tel: ………………………… 
E-mail: ………………………………. 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอวีซ่า (Visa) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : หน้า 35 จาก 38 

 

การควบคุมเอกสาร 
 เอกสารสำคัญในการขอยื่นวีซ่าของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาติ มีการควบคุมใน 
ด้านการทําสําเนา การเก็บรักษา และการนําออกจากท่ีใช้งานเพ่ือทำลายเมื่อหมดอายุโดยนักวิเทศสัมพันธ์ และ
จะถูกควบคุมไม่ให้มีการแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้เนื่องจากเอกสารสำคัญในการขอยื่นวีซ่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
ส่วนตัวของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาติ จึงไม่สามารถแจกจ่ายหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 
สามารถนำไปใช้ตามท่ีได้รับการรับรองสำเนาเอกสารทีใ่ห้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของเอกสารเท่านั้น  
 ในการเก็บรักษาเอกสารสำคัญในการขอยื่นวีซ่าของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ชาวต่างชาตินั้น 
งานความร่วมมือระหว่างประเทศใช้วิธีการเก็บข้อมูลในแฟ้มเอกสาร โดยที่หน้าปกนอกระบุชื่อกิจกรรม
โครงการ และปีที่นักศึกษาและบุคลากรไปเข้าร่วม และทำการจัดเก็บข้อมูลจำแนกโดย ชื่อกิจกรรมโครงการ 
และปีที่ดำเนินการโครงการ หรือในกรณีอาจารย์ชาวต่างชาติจะจัดเก็บเอกสารของอาจารย์แต่ละราย แยกลง
แฟ้มเอกสารรายละแฟ้ม ระบุชื่อของอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของเอกสารที่หน้าปกนอก  
 ข้อดี คือ การจัดเก็บเอกสารวิธีนี้ มีความสะดวกในการทำการจัดเก็บสำเนาเอกสารและการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ 
 ข้อเสีย คือ การจัดเก็บเอกสารที่ เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาด้วยวิธีนี้  อาจไม่ปลอดภัยเท่ า 
การจัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ 
 
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
  1. ฐานข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของนักศึกษาและอาจารย์ จำแนกแต่ละกิจกรรมโครงการ และปีที่
ดำเนินการโครงการ 

2 ฐานข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของอาจารย์ชาวต่างชาติแต่ละราย 
 
ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
 1. มีความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับนักศึกษาบางราย เนื่องจากนักศึกษามาจากภูมิลำเนา
หลากหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย โดยนักศึกษาย้ายมาอาศัยอยู่ที่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยและต้องขอให้ทาง
ครอบครัวเป็นผู้หาเอกสารที่จัดเก็บไว้ที่บ้านและทำการส่งเอกสารดังกล่าวมาให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ซึ่งใช้
เวลาในการจัดเตรียมและจัดส่งเป็นเวลาหลายวัน  
 แนวทางแก้ไข คือ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ
ในการยื่นขอวีซ่าเป็นการล่วงหน้า และใช้วิธีการยื่นขอเอกสารสำคัญทางออนไลน์แทน การไปยื่นขอด้วยตนเอง 
(หากสามารถทำได้ ) เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาดำเนินการ เช่น การยื่นขอ รายการเดินบัญชี (Bank 
statement) จากธนาคาร เป็นต้น 
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 2. ปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัด
ว่าหากมีการเปิดพรมแดนให้เดินทางระหว่างประเทศภายหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
จะต้องมีการยื่นเอกสารสำคัญใดๆเพ่ิมเติม เช่น หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 (Vaccine 
Passport) ในการยื่นขอวีซ่าหรือไม่ อย่างไร 
 แนวทางแก้ไข คือ นักวิเทศสัมพันธ์ต้องติดตามข่าวสารหรือประกาศจากสถานทูตของแต่ละประเทศ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมกระบวนการใดๆในการยื่นขอวีซ่าสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือจะสามารถแจ้งและอธิบายขั้นตอนการขอรับเอกสารใดๆแก่ผู้ขอรับบริการต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

1.  ตัวอย่างตราประทับวีซ่า 
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