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บทที่ 1 

บทน า 

  
1.1  ขอบเขตของงานตามคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการ การด าเนิน 
การขออนุมัติจ้าง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ของอาจารย์ผู้สอนเต็มเวลา ซึ่งสามารถ
ต่อสัญญาจ้างไดค้ราวละไม่เกินสามปีงบประมาณ  โดยเบิกจ่ายค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ของ
คณะ รวมถึงการเตรียมเอกสาร ประกอบการขอต่ออายุวีซ่า Non immigrant-B และใบอนุญาตท างาน  
ซึ่งคู่มือฉบับนี้เหมาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ 
ในเรื่องนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ความสะดวก รวดเร็ว และปฏิบัติงานตาม ได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอน ตลอดจนถึงการได้มาของผู้ซึ่งมีความเหมาะสมที่ได้รับการจ้างฯ  
ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของผู้เขียนเอง  
เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือให้ส่วนงาน/หน่วยงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์ 
อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน 
ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการในการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศ 
  1.2.2  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่พัฒนา 
กระบวนการท างานอย่างมืออาชีพ ได้รับรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายนอก สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ 
 1.2.3  เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ทราบถึงกระบวนการจ้างลูกจ้าง 
ชาวต่างประเทศ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 
1.3  ค าจ ากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา หมายความว่า ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศ พ.ศ. 2558  
   กระบวนการ หมายความว่า แนวทางการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอนซึ่งวางไว้ 
อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบ 
 ชาวต่างประเทศ  หมายความว่า  บุคคลผู้มีสัญชาติอ่ืนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย 
  ส่วนงาน  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 
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  หัวหน้าส่วนงาน  หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (2) (3) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550  
  แรงงานต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าว หมายความว่า บุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยที่เข้า 
มาท างานในประเทศไทย 
  การจ้างงาน หมายความว่า สภาวะที่ทุกคนที่อยู่วัยท างานซ่ึงตอ้งการท างาน สามารถท่ีจะ 
หางานท าได้ทุกคน 
  กฎหมาย หมายความว่า  เป็นระบบของกฎและแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทาง
สังคมเพ่ือควบคุมพฤติกรรมในทุกท่ีที่เป็นไปได้ 
  Non-Immigrant – B หมายความว่า วีซ่าประเภทธุรกิจที่ชาวต่างประเทศที่เดินทางเขา้มาใน
ประเทศไทยเพ่ือประกอบธุรกิจกิจการหรือลูกจ้างทุกอาชีพจ าเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภท
การลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท างานใน
ประเทศ 
ไทย 
  Work permit หมายความว่า ใบอนุญาตท างานทีช่าวต่างประเทศจ าเป็นต้องยื่นขออนุญาต 
หลังท าการเปลี่ยนลงตราเป็น Non-Immigrant – B แล้ว มฉิะนั้นจะไม่สามารถท างานใน
ราชอาณาจักรไทยได้ 
 
1.4  ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และอ านาจ 
 ในส่วนนี้จะเป็นการระบุถึงหน้าที่แสดงความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ของคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. อธิการบดี   มีหน้าที่  รับทราบ และพิจารณาอนุมัตกิ าหนดกรอบอัตราจ้างลูกจ้างชาว 
ต่างประเทศ และอนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ     

2. กองแผนงาน  มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการขออนุมัติก าหนด 
กรอบและอนุมัติจ้าง เพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม 

3. กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่ บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
บุคลากร 

4. งานวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่  ออกหนังสือน าถึง ตม.ศรีราชา เพื่อขอต่ออายุวีซ่า   
5. คณะกรรมการบริหารคณะฯ   มีหน้าที่  พิจารณาอนุมัติในหลักการเบื้องต้น 
6. คณะกรรมการประจ าคณะฯ   มีหน้าที่  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ้าง 
7. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง  มีหน้าที่ ลงนามในหนังสือขออนุมัติกรอบอัตรา  

และขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ  ลงนามในค าสั่งจ้าง  สัญญาจ้าง  เอกสารต่อใบอนุญาต
ท างาน และเอกสารต่อวีซ่า 

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่  วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง และเปรียบเทียบ 
ค่า FTES 

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดท าเอกสารปะรกอบการจ้างลูกจ้าง 
ชาวต่างประเทศ  จัดท าค าสั่งจ้าง  สัญญาจ้าง  เอกสารต่อใบอนุญาตท างาน และเอกสารต่อวีซ่า 
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10. นักวิชาการเงินและบัญชี   มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารเบิกจ่ายและน าส่ง 

เอกสารเบิกเงินกองคลังและทรัพย์สิน 
11. อาจารย์ (ดูแลด้านวิเทศสัมพันธ์)   มีหน้าที่  ด าเนินประสานงานน าอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศไปท าใบอนุญาตท างาน และต่อวีซ่า  
12.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีหน้าที่  ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
13.  ส านักงานประกันสังคม  มีหน้าที่  ออกเอกสารสิทธิประกันสังคมของชาวต่างประเทซ 
14.  กรมสรรพากรจังหวัด  มีหน้าที่  ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ชาวต่างประเทศ และ 

คัดส าเนาเพ่ือยื่นเรื่องต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
15.  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มีหน้าที่  ด าเนินการจัดท าวีซ่า  ต่ออายุวีซ่า 
16.  ส านักงานจัดหางานจังหวัด  มีหน้าที่  ด าเนินการออกใบอนุญาตท างาน และต่อ 

ใบอนุญาตท างาน 
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

2.1  โครงสร้างหน่วยงานและภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดตั้งเป็นส่วนงานตามมาตรา 9 (3) ของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550  มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 
บัณฑิตศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ด้านดนตรีและการแสดง  ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยแยกสาขาดนตรีและการแสดงออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และยุบเลิกส่วนงาน “สถาบันวิจัย 
วัฒนธรรมและศิลปะ”  มาเป็นหน่วยงานภายในก ากับของคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา 
  สาขาดนตรีและการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีปรัชญาเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ด้านทฤษฎี  และปฏิบัติ เป็นนักจัดการสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง  และมีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม
ที่กว้างไกล ต่อมาปี พ.ศ. 2541-2546  เริ่มพัฒนาจากหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลได้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 จึงปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อจากสาขาวิชา 
ดุริยางคศาสตร์ เป็น สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ประกอบด้วยวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล  
การแสดงและการก ากับการแสดง และนาฏศิลป์ไทยและการก ากับลีลา  ซึ่งนับเป็นเพียงการเริ่มต้น
การศึกษาค้นคว้า ทดลองการใช้หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสามารถรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง  
มุ่งให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองได้ 
  จากโครงสร้างองค์กรและภารกิจหลัก  เห็นได้ว่าในส่วนของภารกิจหลักมีส่วนที่สัมพันธ์กัน 
มากโดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวนโยบายใน 
การด าเนินการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดงขึ้น โดยยกฐานะสาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรวมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะดนตรีและ 
การแสดง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เพื่อให้ภาระกิจหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย การจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและ
การแสดง มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง พร้อมมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล สามารถเพ่ิมรายได้เพ่ือความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการด้วยจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้นคณะดนตรีและการแสดงจึงน าแนวคิดนี้เพื่อ
พัฒนาองค์กรด้วย “ศิลปภิวัตน์” หรือ “การสร้างสรรค์” ที่พัฒนามาจากรากทางวัฒนธรรมไทย 
(Innovation From Tradition) ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในทุก ๆ มิติโดยเฉพาะมนุษย์ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคม จึงมีแนวทางในการเรียนการสอน การวิจัย 
การสร้างสรรค์การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เน้น 
การท างานเป็นทีมและสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน นอกจากนั้นยังสามารถก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยจัดตั้ง
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ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วัฒนธรรม เพ่ือสร้างคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษา
ระดับสากลพร้อมน าพาสังคมไทยสู่สังคมอุดปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับสากล” 
 
พันธกิจ 
  จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ คณะดนตรีและการแสดง   
ได้ก าหนดพันธกิจหลักภายใต้ภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้ง 5 ด้าน   ประกอบด้วย      
  1.  วชิาการและการเรียนการสอน  
  2.  การวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  3.  การบริการวิชาการแก่สังคม  
  4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  5.  การพัฒนาคณะดนตรีและการแสดง ให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้ 
 
ค่านิยม 
  คณะดนตรีและการแสดง  ได้ก าหนดค่านิยมหลักเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและผลักดันให้
บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง  เกิดความตระหนัก รู้ร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการและ วิจัยของ 
คณะดนตรีและการแสดง ต่อไปในอนาคต โดยค่านิยมหลักของคณะดนตรีและการแสดง 
ประกอบด้วย 4 ประการส าคัญ ดังนี้ 

M : Merit   บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่ด ารงตนอยู่บน
พ้ืนฐานของหลัก ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

U : Unity   บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง มีความสามารถในการ 
ท างานเป็นทีม ยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  P : Professional   บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ 
     รอบรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ด้วยระบบการวางแผน  
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

A : Artistry   บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความ 
ปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความ     
ปรารถนาที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
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โครงสร้างองค์กรคณะดนตรีและการแสดง 
 

 
 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างองค์กรคณะดนตรีและการแสดง 

(ท่ีมา : คณะดนตรีและการแสดง, 2563) 
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โครงสร้างการบริหารของคณะดนตรีและการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารของคณะดนตรีและการแสดง 
(ท่ีมา :  คณะดนตรีและการแสดง, 2563) 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
(ท่ีมา :  คณะดนตรีและการแสดง, 2563) 
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2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน (Job Description) 
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 004/2559  เรื่อง 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงาน พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559) ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นโดยใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงานการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตเช่น การศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย ท าเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม 
และบริหารงานหลายด้าน เช่นงานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงานเอกสาร 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ผู้เขียนรับผิดชอบในเรื่อง ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปในส านักงาน เช่น งาน
ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการ  เป็นผู้ด าเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ของอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
จัดท าหนังสือขอน าต่ออายุวีซ่า  เอกสารต่ออายุใบอนุญาตท างาน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. งานธุรการ 

     1.1   ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน ภายนอก ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     1.2   ลงทะเบียนหนังสือออกภายใน ภายนอก ในระบบ  Google Drive 
     1.3   จัดแฟ้มหนังสือเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดี เพ่ือให้ผู้บริหารได้พิจารณา 

และบันทึกค าสั่งการในทะเบียนหนังสือ และจัดแยกหนังสือเพ่ือจัดส่งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
     1.4   จัดพิมพ์ค าสั่ง ประกาศ  ร่างหนังสือภายในและภายนอก เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย  
     1.5   ออกเลขค าสั่ง ประกาศ ในระบบ   Google Drive 
     1.6   จัดเก็บเอกสารที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
     1.7   ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ า และคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
     1.8   จัดท าวาระการประชุมในระบบ e-Meeting  พร้อมถอดเทปวาระการประชุม 

 2. งานบริหารงานบุคคล 
2.1    จัดท าเอกสารประกอบการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
2.2    การด าเนินการในระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยบุรพา 
2.3    การด าเนินการจัดท าเอกสารต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.4    การด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.5    การด าเนินการด้านทุนอุดหนุนการศึกษา 
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3. งานสวัสดิการ 
3.1    จัดท าเอกสารการยื่นประกันสังคม 
3.2    ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร และขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ 

การรับ-จ่ายเงิน และด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประกันสวัสดิการแก่กลุ่มพนักงาน 
ของบุคลากรภายในคณะฯ 
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บทที่ ๓ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

  
3.1  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)   
 จากภารกิจส านักงานคณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เขียนออกแบบ 
ขั้นตอนกระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือให้ 
กระบวนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผู้เขียนจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ ผังกระบวนการ 
ปฏิบัติงานภาพรวม (Work Flow) ตามที่แสดงในภาพที่ 1  ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ  
การอนุญาต/อนุมัติ และการเห็นชอบ เป็นต้น 

 
 
 

แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน เช่น กรณี 
การเขียนกระบวนการ ไม่สามารถจบได้  
ภายในหนึ่งหน้า 
 

 
 

การส่งกลับ/แก้ไข 

 
  

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ของ Work Flow 
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3.1.1  ผังกระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ    
   จากข้อมูลข้างต้นผู้เขียนได้สรุปผังกระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ   โดยมี 
ผังกระบวนการการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามที่แสดงในภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารประกอบการจ้างชาวต่างประเทศ และจัดท าบันทึก 
ข้อความ “ขออนุมัติกรอบ และขอจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

กองแผนงาน 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

และด าเนินการเสนออธิการบดีอนมุัต ิ
 

ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารจัดท าสัญญาจ้าง ค าสั่งจ้าง เพื่อเสนอคณบดลีงนาม  
และส่งส าเนาค าสั่ง สญัญาจ้าง “กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” “กองแผนงาน” “กองคลังฯ” 

ผู้ปฏิบัติงาน จดัท าบันทึกข้อความ ถึง ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ขอหนังสือน า  “ขอหนังสือถึงสถานทูต/กงสุลไทยในประเทศท่ีอาจารย์สะดวกเดินทางไปท าวีซ่า 
Non-B รวมถึงหนังสือแจ้งการรับเข้าท างานและหนังสือรับรองการท างาน”  “ขอหนังสือน าถึง 

ส านักงานจัดหางาน  ขอความอนุเคราะห์ในการออกใบอนุญาตท างาน” 

ศูนย์ส่งเสริมความสมัพันธ์ฯ 

ตรวจสอบเอกสาร และออกหนังสอืน า ๒ ฉบับ 

ส่งกลับ/แก้ไข 

ส่งกลับ/แก้ไข 

ผู้ปฏิบัติงาน รับเอกสารหนังสือน า และด าเนินการเตรียมเอกสาร  ๓  ชุด  ดังนี้  
๑. เอกสารการขอวีซ่า Non-Immigrant B (Non-B)   

๒. เอกสารขอใบอนุญาตท างาน  
๓.หนังสือเชิญเป็นอาจารย ์

คณะดนตรีและการแสดง เสนอเรือ่งขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดนตรี

และการแสดง 
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กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ 

ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และ
กรอกข้อมูลเข้าระบบบุคลากร 

ส่งกลับ/แก้ไข 

ผู้ปฏิบัติงาน ยื่นเรื่องท าประกันสังคม 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ 
 ตรวจสอบเอกสารเสนอเรื่องส่งส านักงาน 

    ประกันสังคม 

ส่งกลับ/แก้ไข 

 
ภาพที่ 2  ผังกระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

(ท่ีมา :  วิเคราะห์โดยผู้เขียน) 
 

สิ้นปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบส่วนงาน 
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร ประมินต่อสัญญาจ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ขอต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตท างาน 

 

สิ้นสุด 
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3.1.2  ผังกระบวนการต่อสัญญาจ้าง การต่ออายุวีซ่า Non-Immigrant B และต่อ
ใบอนุญาตท างาน  
                   จากข้อมูลข้างต้นผู้เขียนได้สรุปผังกระบวนการต่อสัญญาจ้างฯ ต่ออายุวีซ่า Non-
Immigrant B  โดยมีผังกระบวนการการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามท่ีแสดงในภาพที่ ๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน จดัท าบันทึกข้อความ “ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
(จ้างต่อเนื่อง) 

กองแผนงาน   
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมจดัท าบันทึก 

ขออนุมัติจ้าง อธิการบดีลงนาม 
 

ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการต่อสญัญาจ้าง จัดท าค าสั่งจ้าง ค าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน (ถ้ามี) 

ผู้ปฏิบัติงาน จดัท าบันทึกข้อความ ถึงศูนย์ส่งเสรมิความสัมพันธ์ฯ ใหอ้อกหนังสือ  
“หนังสือน าด าเนินการตรวจประวตัิอาชญากรรม” 

“หนังสือน าต่อวีซ่า และต่อใบอนุญาตท างาน” 

คณบด ี
ลงนามเอกสารทุกฉบับ 

 

ศูนย์ส่งเสริมความสมัพันธ์ฯ 
ออกหนังสือน า ๒ ฉบับ 

ส่งกลับ/แก้ไข 

ส่งกลับ/แก้ไข 

ส่งกลับ/แก้ไข/ขอเอกสารเพิ่มเติม 

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ คณะดนตรแีละการแสดง ด าเนินการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน และเสนอเรื่องขออนุมัติจ้างอาจารยช์าวตา่งประเทศ  

(จ้างต่อเนือง) โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดนตรแีละการแสดง 
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ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

ไปกองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจประวัติอาชญากรรม 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

ไปกรมสรรพากร ขอคัดส าเนาการเสียภาษี ภงด.๙๑ 

สรรพากร ตรวจสอบ  
และด าเนินการคดัส าเนา 
การเสยีภาษี ภงด ๙๑ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 
ไปด่านตรวจคนเขา้เมืองเพื่อน าต่อวีซ่า 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 
ไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 

รอเอกสารประมาณ 
1-2 สัปดาห ์

ใบรับรองแพทย์ ต้องระบ ุ
6 โรค ดังนี้ 
1 โรคเรื้อน 
2. วัณโรค ระยะอันตราย 
3. โรคเท้าช้าง 
4. โรคซิฟิลิส ระยะ 3 
5. โรคพิษสุราเร้ือรัง 
6. โรคติดยาเสพติด) 
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ภาพที่ 2  ผังกระบวนการต่ออายุวีซ่า Non-Immigrant B และต่อใบอนุญาตท างาน 

(ท่ีมา :  วิเคราะห์โดยผู้เขียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ตรวจสอบเอกสาร พร้อมต่อVisa Non-B 
           และRe-entry Permit 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 

ไปส านักงานจดัหางาน เพื่อต่อใบอนุญาตท างาน 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานจดัหางาน 
ตรวจสอบเอกสาร และด าเนินการต่อ 

ใบอนุญาตท างาน 
Work Permit  

ผู้ปฏิบัติงาน 
รับเลม่ Work Permit 

ผู้ปฏิบัติงาน 
น าเอกสารส่งเบิก ค่าต่อเล่ม Work Permit 
คืนอาจารยช์าวต่างประเทศทีส่ ารองจ่ายไป 

สิ้นสุด 
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ผังกระบวนการ/งาน (Work flow)  
ชื่อกระบวนการ จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ  การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ 0001/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2558 
ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ  ความถูกต้องของการด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะดนตรีและการแสดง ดังแสดงในตามราง
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1  

 

 

 

1 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติงาน เสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะดนตรีฯ ขอความเห็นชอบ
อนุมัติจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

องค์ประกอบของคณะ 
กรรมการประจ าฯ เป็นไป 
ตามข้อ 7  เอกสารมีความ 
ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้ 
ประกอบการพิจารณาขอ 
อนุมัติจ้าง 

วาระการประชุม 
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
แผนงาน 

 

คณะดนตรีและการแสดง เสนอเรื่อง 
ขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

โดยผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะดนตรีและการแสดง 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 วัน 

 

 
 

 

1.ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการ 
จัดประชุมฯ 
2.จัดท ารายงานการประชุม
ตามท่ีได้บันทึกการประชุมไว้ 
และสรุปมติท่ีประชุม 
3.แก้ไขรายงานการประชุมจาก 
ข้อมูลท่ีเลขาฯท่ีประชุม แจ้ง 
กลับมาเพื่อด าเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้อง 

 

1.เลขาท่ีประชุมฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องถ้าหากมี ข้อความ
ใดไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้
ถูกต้องภายในก าหนด 

1.จัดท ารายงานการประชุม
เป็นไปตามระเบียบงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526  
2.บันทึกรายงานการประชุม 
อย่างกะทัดรัด โดยเน้น 
เนื้อหาและประเด็นส าคัญ 
3.ใช้ภาษาตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 

 

แก้ไขรายงานการประชุม
ตามข้อทักท้วงของผู้เข้าร่วม
ประชุม 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานประชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานประชุมฯ 

ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดท ารายงาน 
การประชุมฯ และสรุปมติท่ีประชุม 
 

จัดส่ง 
รายงานการประชุมใหเ้ลขาฯท่ีประชุม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 นาที 

ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการแสดง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ผ่านระบบ e-Meeting เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าฯ
พิจารณารายงานการประชุม 
ท่ีด าเนินการส าเร็จเรียบร้อย 
และรับรองรายงานการประชุมฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าฯ 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารก่อนจัดส่ง
รายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

e-doc ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงาน
ประชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร
คณะฯ 

 

 เสนอผู้บริหาร/ 
คณะกรรมการประจ าฯ 

งานประชุมฯ ด าเนินการส่งเอกสารรายงาน 
การประชุม ผ่านระบบ e-doc 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 นาที 
 
 

 

ผู้ปฏิบัติงานสแกนรายงานการ
ประชุม และเผยแพร่เอกสารรายงาน
การประชุมท่ีได้รับการแก้ไขถูกต้อง
ในระบบสารสนเทศ 

เผยแพร่รายงานการประชุม 
บนระบบ e-meeting 

 
 
 
 
 
 
 

e-meeting ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานประชุมฯ 

 

 

เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 5  วัน ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดพิมพ์
บันทึกขออนุมัติกรอบ และขอจ้าง
อาจารย์ชาวต่างประเทศ พร้อม
รวบรวมเอกสารประกอบการจ้างฯ 

หนังสือขออนุมัติกรอบ 
และขอจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ และเอกสาร
ประกอบการจ้าง มีความ 
ถูกต้อง ท้ังข้อมูลเน้ือหาและ
รูปแบบตามระเบียบหนังสือ
ราชการ 

1.บันทึกข้อความ
ขออนุมัติกรอบฯ 
2.แบบสรุปการขอ
อนุมัติจ้างฯ 
3.แบบประวัติ 
และภาระงานท่ี
มอบหมายให้ปฏิบัติ 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงาน
ธุรการ 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสาร 
ประกอบการจ้างอาจารย์ชาว

ต่างประเทศ 
และจัดท าบันทึกข้อความ “ขออนุมัติ 

กรอบ และขอจ้างอาจารย์ชาว

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 วัน 1. ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าหนังสือขอ
อนุมัติกรอบ และขอจ้างฯ เสนอ
คณบดี เพื่อลงนามในหนังสือ 
2.ถ้าคณบดีไม่ลงนามให้เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป น าหนังสือมาท า
การแก้ไข 
 
 
1.งานสารบรรณออกเลข และน าส่ง 
กองแผนงาน 

1. เมื่อจัดท าหนังสือขอ
อนุมัติกรอบและขอจ้างฯ 
เสร็จแล้ว ต้องเสนอลงนาม
ทันที  
2. คณบดีลงนามใน 
หนังสือขออนุมัติกรอบและ
ขอจ้างฯ ตามระยะเวลา
มาตรฐาน 1 วันท าการ 

1.บันทึกข้อความ
ขออนุมัติกรอบฯ 
2.แบบสรุปการขอ
อนุมัติจ้างฯ 
3.แบบประวัติ 
และภาระงานท่ี
มอบหมายให้ปฏิบัติ 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ 

 

 

เสนอคณบดี  
ลงนาม 

ผู้ปฏิบัติงาน  
ส่งหนังสือถึงกองแผนงาน 

เพ่ือพิจารณา 
 

ส่งกลับ/แก้ไข 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 สัปดาห์ 1.กองแผนงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร  
2.จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติ
กรอบ และขอจ้างฯ เสนอ
อธิการบดีอนุมัติ 

1.หนังสือท่ีออกโดยกอง
แผนงานเพื่อให้อธิการบดีลงนาม
อนุมัติต้องมีความถูกต้อง เสร็จ
แล้วเสนออธิการบดีลงนามทันที 
 

1.บันทึกอความขอ
อนุมัติกรอบฯ 
2.แบบรายละเอียด 
การขออนุมัติก าหนด
กรอบอัตรา  
(อัตราใหม่) 

 กองแผนงาน 

 

 

 

เสนอเรื่อง 
ขออนุมัติกรอบ และขอจ้าง 

ผ่านกองแผนงาน เพื่อตรวจสอบ 
และจัดท าบันทึกขออนุมัติกรอบ 

เสนออธิการบดีอนุมัติ 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 วัน 1.กองแผนงาน ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของหนังสือขอส่งบัญชีการ
อนุมัติก าหนดกรอบฯ เสนอ
ผู้อ านวยการกองแผนงานลงนาม 
2.ธุรการ กองแผนงาน จัดส่ง 
หนังสือคืน ส่วนงานต้นเรื่อง 

1.หนังสือขอส่งบัญชีการ
อนุมัติก าหนดกรอบฯ  
มีความถูกต้อง พร้อมเสนอ 
ลงนามในทันที และส่งคืน 
ส่วนงาน ตามระยะเวลา 
มาตรฐาน 1 วัน 

1.บันทึกข้อความ 
ขอส่งบัญชีการ 
อนุมัติก าหนด 
กรอบฯ 
2.แบบรายละเอียด
การขออนุมัติ
ก าหนดกรอบอัตรา  
(อัตราใหม่) 

 กองแผนงาน 

 

 

กองแผนงาน 
จัดท าบันทึก “ขอส่งบัญชีการอนุมัติ 
ก าหนดกรอบฯ” ผอ.กองแผนงาน 
ลงนาม และคืนส่วนงานต้นเรื่อง 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 วัน 1.นัดหมายชาวต่างประเทศ เพื่อ
รายงานตัว และตรวจสอบเอกสาร 
ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 
2.จัดท าสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการยื่นขอ 
วีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
3.ชาวต่างประเทศลงนามในสัญญา
จ้าง 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
4.จัดท าค าสั่งจ้างฯ  

 

1.ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของเอกสาร พร้อมเสนอ
คณบดีลงนามในเอกสารสัญญา 
จ้างฯ ค าสั่งจ้าง และเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกหน้า 
2.ถ้าคณบดีไม่ลงนามในเอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีฯ น ากลับมาท าการแก้ไข 

เอกสารประกอบการบรรจุ 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
มีความถูกต้องเอกสาร 
ประกอบด้วย 
1.หนังสือสัญญาจ้างฯ 
2.ค าสั่งจ้าง 

 

 

 

เอกสารสัญญาจ้างฯ ค าสั่งจ้าง 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มี
ความถูกต้องตามระเบียบ
หนังสือราชการ 

  ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงาน
ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงาน
ธุรการ 

ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารจัดท า
สัญญาจ้าง  ค าสั่งจ้าง และเอกสาร 

ท่ีเกี่ยวข้องของบุคลากรชาว
ต่างประเทศ เพื่อใหช้าวต่างประเทศลง
นามและเสนอคณบดีลงนามในเอกสาร

ทุกฉบับ 

คณบดีลงนาม 
ในเอกสารสัญญาจ้างฯ ค าสั่งจ้าง 

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของบุคลากร 
ชาวต่างประเทศ ทุกฉบับ 

 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 1.บันทึกข้อความ “ขอส่งเอกสาร 
ประกอบการบรรจุ และส่งส าเนา 
ค าสั่งจ้างฯ เสนอกองบริหารฯ  
กองแผนฯ กองคลังฯ เพื่อด าเนิน 
การต่อไป 
2.ธุรการคณะฯ ด าเนินการ 
ออกเลข และจัดส่งเอกสาร 

1. บันทึกข้อความ“ขอส่งเอกสาร
ประกอบการบรรจุ และส่งส าเนา 
ค าสั่งจ้าง” มีความถูกต้องท้ังข้อมูล 
เนื้อหาและรูปแบบตามระเบียบ
หนังสือราชการ 

1.บันทึกข้อความ 
ขอส่งเอกสาร 
ประกอบการบรรจุ  
2.บันทึกข้อความ 
ส่งส าเนาค าสั่ง 
จ้าง 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงาน
ธุรการ 

ผู้ปฏิบัติงาน  
ด าเนินการส่งเอกสารประกอบ 

การบรรจุให้กับกองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส่งส าเนาค าส่ังจ้างฯ  

ให้กับกองแผนงาน  
และกองคลังและทรัพย์สิน 

 
ส่งกลับ/แก้ไข 



 

 

                                                27 

 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 วัน 1.กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร และเสนอ 
อธิการบดีเพื่อทราบ และท าการ
บันทึกลงในประวัติบุคลากร 
2.ถ้าเอกสารมีข้อมูลไม่ถูกต้อง 
หรือครบถ้วนส่งกลับเพื่อแก้ไข 
3.กองคลังและทรัพย์สิน ด าเนิน 
การตรวจสอบ พร้อมจัดเตรียม 
เอกสารประกอรเบิกเงินเดือน 
4.กองแผนงานตรวจสอบเอกสาร 
และจัดเก็บเอกสาร 

เอกสารมีความถูกต้อง 
และเป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ  
 

 ระบบบุคลากร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองบริหารฯ 

 

 

 

กองบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กองแผนงาน  กองคลังและทรัพย์สิน 
ตรวจสอบเอกสาร 
และด าเนินการ 

 
 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-3  วัน 1.ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าบันทึก
ข้อความ จ านวน 3 ฉบับ 
เพื่อเสนอคณบดีลงนาม 
2.ธุรการคณะฯ ด าเนินการออก 
เลขท่ีหนังสือ พร้อมส่งถึงศูนย์ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ 

เอกสารมีความถูกต้องทั้ง
ข้อมูล เนื้อหาและรูปแบบ
ตามระเบียบหนังสือ
ราชการ 

1.หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ในการออก
หนังสือเชิญเป็น
อาจารย์ เพื่อใช้
ประกอบการ 
ขอ Visa “B” 
2.ขอหนังสือถึง
สถานทูต/กงสุล
ไทยฯ เพื่อ
ด าเนินการขอ 
Visa “B” 
๓.บันทึกข้อความ 
“ขอความ
อนุเคราะห์ 
ออกใบอนุญาต
ท างาน” 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ 

ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าบันทึกข้อความ 
“ขอความอนุเคราะห์ในการออก
หนังสือเชิญเป็นอาจารย์ เพื่อใช้

ประกอบ 
การขอ Visa “B“ 

“ขอหนังสือถึงสถานทูต/กงสุลไทยฯ 
เพื่อด าเนินการขอ Visa “B” 

บันทึกข้อความ “ขอความอนุเคราะห์ 
ออกใบอนุญาตท างาน” 

ส่งกลับ/แก้ไข/ 
ขอเอกสารเพิ่ม 



 

 

                                                29 

 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ 1.ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ฯ 
ตรวจสอบเอกสารท่ีได้รับจาก 
ส่วนงาน พร้อมจัดท าหนังสือ 
จ านวน 3 ฉบับ เสนอรองฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ์ ลงนาม 
2.ถ้าเอกสารมีข้อมูลไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนส่งคืนเพื่อแก้ไข 

ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ด าเนินการออกหนังสือน า 
ส่ง พร้อมเสนอรอง
อธิการบดีฯ ลงนาม
ในทันที 

1.หนังสือเชิญเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ประกอบการ
ขอ Visa “B” 
2.หนังสือน าถึง
สถานทูต/กงสุลไทยฯ 
เพื่อด าเนินการขอ 
Visa “B” 
๓. หนังสือ “ขอความ
อนุเคราะห์ออกใบ 
อนุญาตท างาน 

 ศูนย์ส่งเสริมฯ 

ศูนย์ส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ตรวจสอบเอกสาร 
พร้อมจัดท าหนังสือ จ านวน 3 ฉบับ 

เสนอผู้บริหารลงนาม 
 
 

ส่งกลับ/แก้ไข/ 
ขอเอกสารเพิ่ม 



 

 

                                                30 

 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ 1.เตรียมเอกสารการขอวีซ่า 
Non-Immigrant B (Non-B) 
2.อาจารย์เดินทางไปขอวีซ่าท่ี
สถานทูต/กงสุลไทยในประเทศ 
3.เตรียมเอกสารขอใบอนุญาต
ท างาน 
4.อาจารย์เดินทางไปท่ีส านักงาน
จัดหางานจังหวัดเพื่อขอ
ใบอนุญาตท างาน (กรณีท างาน 
ครั้งแรกให้ถ่ายส าเนาหนังสือ 
เดนิทางทุกหน้า) 
5.รับใบอนุญาตท างาน ยื่นใบนัด
รับพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ขอใบ 
อนุญาตท างานครั้งแรกอาจารย์
ต้องไปเซ็นชื่อรับเอง) 

1.หนังสือขอขอวีซ่า 
Non-Immigrant B 
(Non-B) มีความถูกต้อง 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศสามารภ
น าไปขอวีซ่าได้ 
2.หนังสือขอใบอนุญาต
ท างาน มีความถูกต้อง 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศสามารถขอ
ใบอนุญาตท างานได้ 

เอกสารขอวีซ่า 
- หนังสือน าจากมหาวิทยาลัย
บูรพา 
- หนังสือเชิญเป็นอาจารย์ 
- ส าเนาค าสั่งจ้างฯ 
- สัญญาจ้าง 2 ฉบับ 
- หนังสือขอเปลี่ยน 
ประเภทการตรวจลงตรา 
 Non-Immigrant B 
- หนังสือรับรองการจ้าง 
- บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว 
-โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
- หนังสือมอบอ านาจ 
- ส าเนาบัตรนายจ้าง 
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงาน
ธุรการ 

 

ผู้ปฏิบัติงาน รับหนังสือน า 
และด าเนินการเตรียมเอกสาร ๒ ชุด 

๑.เอกสารการขอวีซ่า Non-Immigrant B 
(Non-B) 

2.เอกสารขอใบอนุญาตท างาน 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

  

 

 

 

 

 

 

   เอกสารขอใบอนญุาตท างาน 
- แบบฟอร์ม ตท.1 
- หนังสือถึงส านักงานจัดหา
งานจังหวัด 
- สัญญาจ้าง ค าสั่งบรรจุฯ 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจ้าง 
ประทับตรามหาวิทยาลัย 
- โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
- บัญชีรายชื่อบุคคลต่างด้าว 
- แบบแจ้งเข้าท างานของคน
ต่างด้าว  
- แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว 
- หนังสือมอบอ านาจ ติดอากร 
แสตมป์ 10 บาท (นายจ้าง) 
- ส าเนาบัตรนายจ้าง 
- ค่าธรรมเนียม 3,100 บาท 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 วัน 1.กองบริหารฯ รับเอกสารจาก 
ส่วนงานต้นเรื่อง ด าเนินการ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ 
และกรอกข้อมูลเข้าระบบบุลากร 
อิเล็กทรอนิกส์ 
2.หากเอกสารผิด ส่งคืนกลับ 
ส่วนงานต้นเรื่องเพื่อด าเนินการ 
แก้ไข/เพิ่มเติมเอกสาร 

ส าเนาเอกสารประกอบ 
การจ้างมีความถูกต้อง 
สามารถคีย์ในระบบได้ทันที 

 ระบบบุคลากร 
อเิล็กทรอนิกส์ 

กองบริหารฯ 

 

 

 

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ 
ตรวจสอบเอกสารท้ังหมด และ 
กรอกข้อมูลเข้าระบบบุคลากร 



 

 

                                                33 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสาร 
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
สปส.1-03 กรอกเอกสารให้กับ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ พร้อม 
ด าเนินการเตรียมเอกสารประกอบ 
การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกันตน สปส.1-03 
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 

แบบฟอร์มขึ้น
ทะเบียน 
ผู้ประกันตน 
สปส.1-03 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ 

10 

 

 

 

 

 

 

 2 วัน กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ
รับเรื่องจากส่วนงานด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร พร้อม
ด าเนินการจัดส่งเอกสาร
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน สปส.1-03 พร้อม
หนังสือน าขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน 

กองบริหารฯ ออกหนังสือ
ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
พร้อมเสนอให้อธิการบดี 
ลงนาม 
 
 

-แบบฟอร์มขึ้น
ทะเบียน 
ผู้ประกันตน 
สปส.1-03 

 กองบริหารฯ 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ยื่นเรื่องท าประกันสังคม 

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ 
ตรวจสอบเอกสาร เสนอเรื่อง 
ส่งส านักงานประกันสังคม 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  วัน 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 

-  ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการเตรียม 
เอกสารเพื่อประกอบการขอเลข 
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
-  ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการยืนค าร้อง 
ขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

 

 

-  ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการเตรียม 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
ธนาคารให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
-  อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร 

ส าเนาหนังสือเดินทาง 
และใบอนุญาตท างาน 
มีความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการ
เปิดบัญชีธนาคารมี
ความถูกต้อง 

 
 

แบบ ลป.10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบค าร้อง 
ขอเปิดบัญชี 

 

 

  
 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ 

 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ 

 

 

การขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
ของบุคลากรชาวต่างประเทศ  

ณ กรมสรรพากรจังหวัด 
 

การเปิดบัญชีธนาคาร 
ส าหรับบุคลากรชาวต่างประเทศ 

ณ ธนาคารกรุงไทย 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการเตรียม 
เอกสารประเมินผลการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เอกสารการต่อ 
สัญญาจ้าง  

-เอกสารการประเมิน 
ผลการการต่อสัญญาฯ 
และพิจารณาเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน เป็นไป 
ตามแบบฟอร์มท่ี 
กองแผนงานก าหนด 
และสามารถให้คณบดี 
ด าเนินการประเมินได้
ในทันที 
 -เอกสารประกอบการ 
พิจารณาการต่อสัญญา 
จ้างเป็นไปตาม
แบบฟอร์มท่ีกอง
แผนงานก าหนด และ
สามารถเสนอ
คณะกรรมการประจ า
พิจารณา 

-แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการ
เลือนขั้นเงินเดือน 
-แบบฟอร์มการ
ประเมินต่อ
สัญญาจ้าง 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการ 

 

 

สิ้นปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบส่วนงาน 
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร ประเมิน

ต่อสัญญาจ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ขอต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตท างาน 

สิ้นสุด 
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ผังกระบวนการ/งาน (Work flow)  
ชื่อกระบวนการ การต่อสัญญาจ้าง การต่ออายุวีซ่า Non-Immigrant B  และต่อใบอนุญาตท างาน คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ  การต่ออายุวีซ่า Non-Immigrant B  และต่อใบอนุญาตท างาน คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0001/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2558 
ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ  ความถูกต้องของการด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการต่ออายุวีซ่า Non-Immigrant B  และต่อใบอนุญาตท างาน  
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  ดังแสดงในตามรางที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติงาน เสนอเรื่องเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะดนตรีฯ ขอความเห็นชอบ
อนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
(จ้างต่อเนื่อง) 

องค์ประกอบของคณะ 
กรรมการประจ าฯ เป็นไป 
ตามข้อ 7  เอกสารมีความ 
ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้ 
ประกอบการพิจารณาขอ 
อนุมัติจ้าง 

วาระการประชุม 
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
แผนงาน 

 

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 คณะดนตรีและการแสดง ด าเนินการประเมิน

เพื่อต่อสัญญาจ้าง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน และเสนอเรื่องขออนุมัติจ้าง

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
(จ้างต่อเนื่อง) โดยผ่านมติที่ประชุมฯ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 วัน 

 

 
 

 

1.ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการจัด
ประชุมฯ 
2.จัดท ารายงานการประชุม
ตามท่ีได้บันทึกการประชุมไว้ 
และสรุปมติท่ีประชุม 
3.แก้ไขรายงานการประชุมจาก 
ข้อมูลท่ีเลขาฯท่ีประชุม แจ้ง 
กลับมาเพื่อด าเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้อง 

 

1.เลขาท่ีประชุมฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องถ้าหากมี ข้อความ
ใดไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้
ถูกต้องภายในก าหนด 

1.จัดท ารายงานการประชุม
เป็นไปตามระเบียบงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526  
2.บันทึกรายงานการประชุม 
อย่างกะทัดรัด โดยเน้นเน้ือ 
หาและประเด็นส าคัญ 
3.ใช้ภาษาตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 

 

แก้ไขรายงานการประชุม
ตามข้อทักท้วงของผู้เข้าร่วม
ประชุม 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
งานประชุมและ 
พิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานการประชุม 
และพิธีการ 

 

ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดท ารายงาน 
การประชุมฯ และสรุปมติท่ีประชุม 
 

จัดส่งรายงาน 
การประชุมให้เลขาฯท่ีประชุม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 นาที 

ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการแสกน
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ผ่านระบบe-Meeting เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าฯ
พิจารณารายงานการประชุม 
ท่ีด าเนินการส าเร็จเรียบร้อย 
และลงนามให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าฯ 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารก่อนจัดส่ง
รายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

e-doc ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 

 

 

 เสนอผู้บริหาร/ 
คณะกรรมการประจ าฯ 

ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการส่งเอกสารรายงาน 
การประชุม ผ่านระบบ e-doc 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 นาที 
 
 

 

ผู้ปฏิบัติงาน น ารายงานการ
ประชุม สแกนและเผยแพร่
เอกสารรายงานการประชุมท่ี
ได้รับการแก้ไขถูกต้องในระบบ
สารสนเทศ 

เผยแพร่รายงานการประชุม 
บนระบบ e-meeting 

 
 
 
 
 
 
 

e-meeting ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 

 

เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดพิมพ์
บันทึกขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ (จ้างต่อเนื่อง) พร้อม
รวบรวมเอกสารประกอบการจ้างฯ 

หนังสือขออนุมัติจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศ และ
เอกสารประกอบการจ้าง มี
ความ 
ถูกต้อง ท้ังข้อมูลเน้ือหาและ
รูปแบบตามระเบียบหนังสือ
ราชการ 

1.บันทึกข้อความ
ขออนุมัติจ้าง 
2.แบบสรุปการขอ
อนุมัติจ้างฯ 
3.แบบประวัติ 
และภาระงานท่ี
มอบหมายให้ปฏิบัติ 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าบันทึกข้อความ 
“ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ” 

(จ้างต่อเนื่อง)  
 

ส่งกลับ/แก้ไข 



 

 

                                                41 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 วัน 1.ผู้ปฏิบัติงาน น าหนังสือขออนุมัติ
จ้างฯ เสนอคณบดี เพื่อลงนามใน
หนังสือ 
2.ถ้าคณบดีไม่ลงนามให้เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เกี่ยวข้องน าหนังสือมาท าการแก้ไข 
3.งานสารบรรณออกเลข และน าส่ง 
กองแผนงาน 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน ออกเลขหนังสือน าส่ง 
และด าเนินการส่งให้กองแผนงาน 

1. เมื่อจัดท าหนังสือขอ
อนุมัติจ้างฯ เสร็จแล้ว ต้อง
เสนอลงนามทันที  
2. คณบดีลงนามใน 
หนังสือขออนุมัติกรอบและ
ขอจ้างฯ ตามระยะเวลา
มาตรฐาน 1 วันท าการ 

1.บันทึกข้อความ
ขออนุมัติจ้างฯ 
2.แบบสรุปการขอ
อนุมัติจ้างฯ 
3.แบบประวัติ 
และภาระงานท่ี
มอบหมายให้ปฏิบัติ 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 

 

 

เสนอคณบดี  
ลงนาม 

ส่งกลับ/แก้ไข 

ผู้ปฏิบัติงาน  
ส่งหนังสือถึงกองแผนงานเพ่ือพิจารณา 

 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 สัปดาห์ 1.กองแผนงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร หากผิด
หรือ ต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้
ส่งกลับ ส่วนงานต้นเรื่อง 
2.จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติ
จ้างฯ เสนออธิการบดีอนุมัติ 

1.หนังสือท่ีออกโดยกอง
แผนงานเพื่อให้อธิการบดีลงนาม
อนุมัติต้องมีความถูกต้อง เสร็จ
แล้วเสนออธิการลงนามทันดี 
 

1.บันทึกข้อความขอ
อนุมัติกรอบฯ 
2.แบบรายละเอียด 
การขออนุมัติก าหนด
กรอบอัตรา  
(จ้างต่อเนื่อง) 

 กองแผนงาน 

 

 

 

เสนอเรื่อง 
ขออนุมัติจ้างฯ 

ผ่านกองแผนงาน เพื่อตรวจสอบ 
และจัดท าบันทึกขออนุมัติจ้างฯ 

เสนออธิการบดีอนุมัติ 
 

ส่งกลับ/แก้ไข 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 วัน 1.กองแผนงาน ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของหนังสืออนุมัติจ้างฯ  
2.ธุรการ กองแผนงาน จัดส่ง 
หนังสือคืน ส่วนงานต้นเรื่อง 

1.หนังสือขออนุมัติจ้างฯ  
มีความถูกต้อง พร้อมเสนอ 
ลงนามในทันที และส่งคืน 
ส่วนงาน ตามระยะเวลา 
มาตรฐาน 1 วัน 

1.บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติจ้างฯ 
2.แบบรายละเอียด
การขออนุมัติ
ก าหนดกรอบอัตรา  
(จ้างต่อเนื่อง) 

 กองแผนงาน 

 

 

 

กองแผนงาน 
ส่งหนังสือขออนุมัติจ้าง 

คืนส่วนงานต้นเรื่อง 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

4  1-2 วัน 1.นัดหมายชาวต่างประเทศ เพื่อ
ด าเนินการต่าง ๆ 
2.จัดท าสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการยื่นต่อ 
วีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
3.ชาวต่างประเทศลงนามในสัญญา
จ้าง 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
4.จัดท าค าสั่งจ้างฯ  

เอกสารประกอบการจ้าง 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
มีความถูกต้องเอกสาร 
ประกอบด้วย 
1.หนังสือสัญญาจ้างฯ 
2.ค าสั่งจ้าง 
 

  ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ 

5 

 

 

 

 

 

 1-2 วัน 1.ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร พร้อมเสนอคณบดี
ลงนามในเอกสารสัญญาจ้างฯ ค าสั่ง
จ้าง และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ทุกหน้า 
2.ถ้าคณบดีไม่ลงนามในเอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีฯ น ากลับมาท าการแก้ไข 

เอกสารสัญญาจ้างฯ  
ค าสั่งจ้าง และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง
ตามระเบียบหนังสือ
ราชการ 

  ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ 

ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารจัดท าสัญญาจ้าง  ค าสั่ง
จ้าง  ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
ของบุคลากรชาวต่างประเทศ เพื่อให้ชาวต่างประเทศ

ลงนามและเสนอคณบดีลงนามในเอกสารทุกฉบับ 
 

คณบดีลงนาม 
ในเอกสารสัญญาจ้างฯ ค าสั่งจ้าง 

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของบุคลากร 
ชาวต่างประเทศ ทุกฉบับ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  วัน 1.ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าบันทึกข้อความ 
จ านวน 2 ฉบับ เพื่อเสนอคณบดี 
ลงนาม 
2.ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการออก 
เลขท่ีหนังสือ พร้อมส่งถึงศูนย์ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ 

เอกสารมีความถูกต้องทั้ง
ข้อมูล เนื้อหาและรูปแบบ
ตามระเบียบหนังสือ
ราชการ 

1.หนังสือน า 
ด าเนินการตรวจ 
ประวัติ
อาชญากรรม 
2.หนังสือน าต่อ 
วีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ 

ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าบันทึกข้อความ 
ถึงศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ให้ออกหนังสือ  
“หนังสือน าด าเนินการตรวจประวัติอาชญากรรม” 

“หนังสือน าต่อวีซ่า และต่อใบอนุญาตท างาน” 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ 1.ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ฯ 
ตรวจสอบเอกสารท่ีได้รับจาก 
ส่วนงาน พร้อมจัดท าหนังสือ 
จ านวน 2 ฉบับ เสนอรองฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ์ ลงนาม 
2.ถ้าเอกสารมีข้อมูลไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนส่งคืนเพื่อแก้ไข 

ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ด าเนินการออกหนังสือน า 
เสร็จพร้อมเสนอรอง
อธิการบดีฯ ลงนาม
ในทันที 

1.หนังสือน าด าเนิน 
การตรวจประวัติ 
อาชญากรรม 
2.หนังสือน าต่อ 
วีซ่าและใบอนุญาต 
ท างาน 

 ศูนย์ส่งเสริมฯ 

ศูนย์ส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ตรวจสอบเอกสาร 
พร้อมจัดท าหนังสือ จ านวน 2 ฉบับ 

เสนอผู้บริหารลงนาม 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 ชั่วโมง 

 

ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดหารถ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้
อาจารย์ชาวต่างประเทศไปกอง
พิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ประวัติ 
อาชญากรรมซ่ึงจะใช้เวลาในการ
ตรวจสอบประวัตประมาณ 1-2 
อาทิตย์ 
 

หนังสือขอตรวจประวัติ
อาชญากร มีความถูกต้อง 
เป็นไปตามท่ีส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด 

-หนังสือน าขอตรวจ 
ประวัติอาชญากร 
-หนังสือเดินทางตัวจริง 
-ค่าธรรมเนียม 100.- 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศฯ 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวต่างประเทศไปกอง

พิสูจน์หลักฐานเพ่ือตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ชั่วโมง 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน พาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ ยื่นขอคัดส าเนา 
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(ขอส าเนา จ านวน 2 ชุด) 
มีค่าใช้จ่ายแผ่นละ 6 บาท 

เอกสารประกอบการยื่นค า
รอ้งขอคัดค้นข้อมูล เป็น 
ไปตามท่ีกรมสรรพากร
ก าหนด 

-เอกสาร
ประกอบการยื่น
ค าร้องขอคัดค้น
ข้อมูล 
-ส าเนาหนังสือ 
เดินทาง 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิเทศฯ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

15-30 นาที กรมสรรพากร ด าเนินการตรวจ 
สอบเอกสารการยื่นภาษี ภงด 91 
ผ่านระบบออนไลน์ และหลักฐาน 
เอกสารค ารอง หลังจากนั้นด าเนิน 
การคัดส าเนาผ่านระบบออนไลน์ 

เอกสารคัดส าเนาการเสีย
ภาษี มีความถูกต้อง 

เอกสารคัดส าเนา
การเสียภาษี 

 กรมสรรพากร 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวต่างประเทศ ไป

กรมสรรพากร ขอคัดส าเนาการเสียภาษี ภงด.91 

กรมสรรพากร 
ด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน 

และคัดส าเนาการเสียภาษี 
ภงด 91 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการพา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ ไป
โรงพยาบาล เพื่อท าการตรวจโรค 
ระบุ 6 โรคต้องห้าม 
 

ใบรับรองแพทย์ ระบุโรค 
ต้องห้าม ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
พร้อมแพทย์เซ็นรับรอง 

ใบรับรองแพทย์  ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน เมื่อได้เอกสารจากกองพิสูจน์ 
หลักฐานฯ กรมสรรพากร 
โรงพยาบาลแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินพาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 
ไปส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
เพื่อน าต่อวีซ่า  

เอกสารประกอบการต่อวีซ่า 
มีความถูกต้อง 
 

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร 
2. ค าขออนุญาตเพ่ืออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต่อไป (ตม.7) 
3. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาท่ี
ได้รับการรับรองจากกระทรวง
การต่างประเทศ 
4. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว      
5. หนังสือรับทราบแนวทาง
ปฏิบัติการห้ามเข้ามาใน
ราชอาณาจักรกรณีคนต่างด้าวอยู่
ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน 
6. ส าเนาพาสปอร์ต ทุกหน้า    
7. ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

เดินทางไปด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เพื่อน าต่อวีซ่า 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

     8. ส าเนาค าสั่งจ้างฯ 
9. ส าเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 
10. ใบแจ้งผลการเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
11. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 
1,900 บาท 
12. เอกสารค าขออนุญาตเพื่อ
กลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
Re-Entry Permit มีค่าใช้จ่าย
ดังน้ี 
-  Single Re-entry Permit มี
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
ส าหรับหน่ึงครั้ง ให้เดินทางกลับ
เข้าประเทศไทยได้แค่ครั้งเดียว      
-  Multiple Re-entry Permit  
มีค่าธรรมเนียม 3,800 บาท 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ชั่วโมง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบ 
เอกสารการยื่นต่อวีซ่า 
มีค่าธรรมเนียม 1,900 บาท 
และ Re-entry 3,000 บาท 

เอกสารประกอบการยื่นขอ 
ต่อวีซ่ามีความถูกต้อง และ 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
ถูกต้องสามารถด าเนินการ 
ได้ในทันที 

เล่มวีซ่า  ด่านตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.) 

 

 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ตรวจสอบเอกสาร พร้อมต่อ 

Visa Non-“B” และ 
Re-entry Permit 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการพา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
เดินทางไปส านักงานจัดหางาน
เพื่อต่อใบอนุญาตท างาน 
อาจารย์ต่างชาติจะไปเอง หรือ
มอบอ านาจไปก็ได้ 

เอกสารการย่ืนต่อ
ใบอนุญาตท างานมี
ความถกูต้อง 

1. ค าขอต่อใบอนุญาต
ท างาน  แบบ ตท.5 
 2.  แบบหนังสือรับรอง
วุฒิการศึกษาและ 
ประสบการณ์ท างาน 
3. แบบหนังสือรับรองวุฒิ
การศึกษาและ
ประสบการณ์การการ
ท างาน 
4.  เอกสารรับรองวุฒิ
การศึกษาท่ีได้รับการ
รับรองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
5.  ส าเนาใบอนุญาต
ท างาน 
6.  แบบหนังสือรับรอง
การจ้าง 

 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศฯ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

เดินทางไปส านักงานจัดหางาน 
เพื่อต่อใบอนุญาตท างาน 
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7.  แบบบัญชีรายชื่อคน
ต่างด้าว 

 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8. ส าเนาวีซ่า 
9.  หนังสือมอบอ านาจ
จากคณบดี  
10. ส าเนาบัตร
ประชาชน/บัตรพนักงาน 
12. ใบรับรองแพทย์ ระบุ 
6 โรคต้องห้าม 
13. สัญญาจ้าง      
14. ส าเนาค าสั่งจ้าง 
15. แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภงด 91 
16. โครงสร้างการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
17. แผนท่ีการเดินทาง 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ ส านักงานจัดหางานตรวจสอบ
เอกสาร หากไม่ถูกต้องส่งคืนแก้ไข 
หรือขอเอกสารเพิ่มเติม และเนินการ
ต่อใบอนุญาตท างาน (Work 
Permit) มีค่าใช้จ่าย 3,100 บาท 
  
 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอ 
ใบอนุญาตท างานมีความ
ถูกต้อง และเป็นไปตาม
มาตรฐาน ถูกต้องสามารถ
ด าเนินการได้ในทันที 

เล่มใบอนุญาต 
ท างาน 

 ส านักงานจัดหา
งานจังหวัดฯ 

 

ส านักงานจัดหางาน 
ตรวจสอบเอกสาร และด าเนินการต่อ 

ใบอนุญาตท างาน 
Work Permit 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

 เอกสาร/ฟอร์ม ระบบ
ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 นาที 

 

ผู้ปฏิบัติงาน เดินทางไปรับเล่ม 
ใบอนุญาตท างาน  

เล่มใบอนุญาตท างาน 
(Work Permit) มีความ 
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เล่มใบอนุญาตท างาน  ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศฯ 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการรับเล่ม ใบอนุญาตท างาน 

work Permit 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลา) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต าแหน่ง 

  

เอกสาร/ฟอร์ม 

ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการพิมพ์
บันทึกน าส่ง ขออนุมัติเบิกค่าต่อ
เล่มใบอนุญาตท างาน Work 
Permit  และส่งคืนให้กลับ 
อาจารย์ต่างชาติท่ีส ารองไป 

บันทึกน าส่ง ขออนุมัติเบิก
ค่าต่อเล่มใบอนุญาตท างาน 
Work Permit มีความ 
ถูกต้อง พร้อมเสนอคณบดี 
ลงนามในทันที 

บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิก 
ค่าต่อเล่มใบ 
อนุญาตท างาน 

 ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การเงินฯ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
น าเอกสารส่งเบิก ค่าต่อเล่มใบอนุญาตท างาน 

Work Permit  
คืนอาจารย์ชาวต่างประเทศท่ีส ารองจ่ายไป 

 

สิ้นสุด 
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3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   3.2.1  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะดนตรีและการแสดง 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.  คณะดนตรีและการแสดง เสนอเรื่อง 
ขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวตา่งประเทศ โดย
ผ่าน 
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะดนตรแีละการแสดง 
 
 

1.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านแผนงาน รับเรื่องจากสาขา เสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ขอความเห็นชอบอนุมัติ 
จัดจ้างอาจารย์ชาวตางชาต ิ
2.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านการประชุมฯ ด าเนินการจัดประชุมฯ 
หลังจากประชุมเสร็จผู้ปฏิบัติงานจัดท ารายงานการประชุมฯ และ
สรุปมติที่ประชุม เพื่อส่งให้เลขาฯที่ประชุมตรวจสอบความถูกต้อง 
3.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ น ารายงานการประชุมสแกน ส่งเข้า 
ระบบ e-doc เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
4.  คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
5.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ น ารายงานการประชุม สแกนและ
เผยแพรเ่อกสารรายงานการประชุมที่ไดร้ับการแกไ้ขถูกต้อง 
ผ่านระบบสารสนเทศ e-Meeting 
 
 

2.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ รวบรวมเอกสาร 
ประกอบการจา้งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
และ 
จัดท าบันทึกข้อความ “ขออนุมัติกรอบ และ 
ขอจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

1.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธรุการ ด าเนนิการจัดพิมพ์บันทึกข้อความ  
“ขออนุมัติกรอบ และขอจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ” 
และจัดพมิพ์แบบประวตัิ ภาระงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบตัิของ 
อาจารย์ชาวตางชาติ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เสนอ “คณบดี” ลงนาม  และน าเรื่องส่งกองแผนงาน 
2.  กองแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และจดัท า
บันทึกข้อความ“ขออนุมัติกรอบ และขอจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ” 
พร้อมรายละเอยีดการขออนุมตัิก าหนดกรอบอัตรา (อัตราใหม่) 
เสนออธิการบดีอนุมัติการจ้าง 
 

3. กองแผนงาน จัดท าบันทึกข้อความ 
“ขอส่งบัญชีการอนุมัติก าหนดกรอบฯ” 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน ลงนาม และ 
ส่งคืนส่วนงานต้นเรื่อง 

1. กองแผนงาน จัดท าบันทึกข้อความ “ขอส่งบัญชีการอนุมัติ
ก าหนดกรอบฯ” ผู้อ านวยการกองแผนงาน ลงนาม 
2.  ธุรการการกองแผนงานออกเลข และน าเรื่องส่งคืนส่วนงาน 
ต้นเรื่อง 

4.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ รวบรวมเอกสาร 
จัดท าสญัญาจ้างฯ ค าสั่งจ้างฯ และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องของบุคลากรชาวต่างประเทศ 
เพื่อ 
ใหช้าวต่างประเทศลงนาม และเสนอคณบด ี
ลงนามในเอกสารทุกฉบับ 

1. นัดหมายอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพื่อรายงานตัว ตรวจสอบ
เอกสาร และชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ  
2. จัดท าสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในการยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตท างาน 
3.  อาจารย์ชาวตา่งประเทศลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับภาษาไทย 
และ 
ภาษาอังกฤษ) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ จดัท าค าสั่งจ้างฯ 
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับ พร้อม 
เสนอให้คณบดีลงนามในสัญญาจ้างฯ  ค าสั่งจ้างฯ และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องทุกหน้า 

5. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ จดัท าบันทึก
ข้อความถึง “ศูนย์ส่งเสรมิความสมัพันธ์ 
ระหว่างประเทศ” ออกหนังสือ 3 ฉบับ 
  

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ จดัท าบันทึกข้อความถึง “ศูนย์ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ออกหนังสือ 3 ฉบับ 
 - ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเชิญเป็นอาจารย์ เพื่อใช้
ประกอบการขอ Visa “B” 
 - หนังสือถึงสถานทูต/กงสุลไทยฯ เพื่อด าเนินการขอ Visa “B” 
 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตท างาน 
2. เสนอคณบดลีงนาม และด าเนนิการส่งถึง “ศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” 

6.  ศูนย์ส่งเสรมิความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดท า
หนังสือน า จ านวน 3 ฉบับ 

ศูนย์ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ตรวจสอบเอกสาร 
ที่ได้รับจากส่วนงานพร้อมจดัท าหนังสือน า จ านวน 3 ฉบับ 
 - หนังสือเชิญเป็นอาจารยม์หาวิทยาลัยบรูพา 
 - หนังสือน า ถึงสถานทูต/กงสุลไทยฯ เพื่อด าเนินการของ  
   Visa “B” 
 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตท างาน 
 - งานธุรการศูนย์ส่งเสริมฯ  ออกเลขและด าเนินการส่งคืน 

7.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ รับหนงัสือน า 
และด าเนินการเตรยีมเอกสาร 2 ชุด 
 - เอกสารการขอวีซ่า Non-Immigrant B 
 - เอกสารขอใบอนุญาตท างาน 

ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เตรียมเอกสารจ านวน 2 ชุด 
เอกสารประกอบการยื่นค าขอวีซ่า Non-Immigrant B 
๑. ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
๒. หนังสือขอเปลีย่นประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
    (NON-Immigrant B) 
3. หนังสือขอใบอนุญาตท างาน 
4. สญัญาจ้างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ส าเนาหนังสือเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท 
๖. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)  
7. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (ตามแบบของกรมการจัดหางาน) 
๘. โครงสร้างมหาวิทยาลยั 
9. หนังสือมอบอ านาจ   
10. ส าเนาบตัรของนายจ้าง 
11. แบบค าขอ ตม.7 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 
1.  แบบฟอร์ม ตท.1 
2.  หนังสือเดินทางและส านาหนังสือเดินทางทุกหน้า 
3.  หนังสือน าขอออกใบอนุญาตท างาน ออกโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
4.  ส านาสัญญาจ้าง 
5.  ส าเนาค าสั่งจ้างของคณะดนตรีฯ 
6.  ส าเนาแบบหนังสือรับรองการจ้างแบบฟอร์มจากกรมจัดหางาน
เท่านั้น 
7.  ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ภาษาไทย) 
8.  ส าเนารับรองวุฒิการศึกษา 
9.  ถ่ายรูป จ านวน 3 รูป (3x4 ซม.) 
10. แผนท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
11. แผนท่ีตั้งท่ีพักอาศัยของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
12. โครงสร้างแผนภูมิแสดงต าแหน่งของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
13. ค่าธรรมเนียมการด าเนินการ 100 บาท 
14. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท างาน ขึ้นอยู่กับยระยะเวลา
การขออนุญาตท างานในประเทศไทย  
       - 3 เดือน  750  บาท 
       - 6 เดือน  1,500 บาท 
       - 1 ปี 3,000  บาท  
 

8.  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ 
ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และคียเ์ข้า 
ระบบบุคลากร 

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล รับเอกสารจากส่วนงาน 
ต้นเรื่อง “ขอส่งส าเนาค าสั่งฯ” เพือ่ด าเนินการตรวจสอบความ 
ถูกต้อง พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ และคียเ์ข้าระบบบุคลากร 
อิเล็กทรอนิกส์  

9.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ ยื่นเรือ่ง 
ท าประกันสังคม 

ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดเตรียมเอกสารแบบข้ึนทะเบียน
ผู้ประกันตน สปส.1-03 พร้อมกรอกรายละเอียดให้กับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ และด าเนินการเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบยีน 
ผู้ประกันตน  งานธุรการด าเนินการส่งเรื่องให้กับกองบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

10. กองบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล ตรวจสอบเอกสาร เสนอเรือ่ง 
ส่งส านักงานประกันสังคมฯ 

- กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับเรื่องจากส่วนงาน 
ต้นเรื่องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร และจดัท าบันทึกส่งเอกสาร
การขอข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 เสนอผา่นผู้บริหาร 
ลงนาม และส่งเรื่องให้ส านักงานประกันสังคมด าเนินการต่อไป  
- ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด าเนินการ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอต่อวีซ่า และใบอนุญาตท างาน 
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   3.2.1  ขั้นตอนการต่ออายุวีซ่า Non-Immigrant B และการต่อใบอนุญาตท างาน  
คณะดนตรีและการแสดง 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ คณะดนตรีและ
การแสดง เสนอเรื่องต่อสัญญาจ้าง และ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ขออนุมัติจา้งอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ (จ้างต่อเนื่อง) โดยผ่านมติที ่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดนตรฯี 
 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการเตรยีมเอกสารเพื่อประเมิน 
ต่อสัญญาจ้าง และเลื่อนขั้นเงินเดอืน เพื่อเสนอคณบดีพิจารณา 
2.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านแผนงาน เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัต ิ
จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (จ้างต่อเนื่อง)  
2.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านการประชุมฯ ด าเนินการจัดการประชุม 
3. หลังจากประชุมเสรจ็ ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม 
ที่ได้บันทึกการประชุมไว้ และสรุปมติที่ประชุม 
4. ด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้เลขาในท่ีประชุมฯ 
ตรวจสอบความถูกต้อง  และน ากลับมาแกไ้ขตามที่เลขาในท่ี
ประชุมแจ้ง หากข้อความใดไม่ถูกต้องผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การประชุมฯ ด าเนินการแก้ไขในทันที 
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ ด าเนินการสแกนรายงานการประชุม 
และส่งเรื่องผ่านระบบ e-doc เพือ่ให้คณะกรรมการประจ า
พิจารณา 
6. คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารายงานการประชุม 
และลงนามให้ความเห็นชอบ 
7.  ผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ น ารายงานการประชุมทีผ่่านการ 
พิจารณา สแกนและน าเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ e-Meeting 
 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ จดัท าบันทึก 
ข้อความ “ขออนุมัติจ้างลูกจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ (จ้างต่อเนื่อง)” 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ ด าเนินการจัดพิมพ์บันทึกข้อความ 
“ขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (จ้างต่อเนื่อง)”  พร้อม 
รวบรวมข้อมลูเอกสารประกอบการจ้างฯ  ตรวจสอบความถูกต้อง 
เสนอคณบดีลงนาม  
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ ออกเลขหนังสือ และด าเนินการส่ง 
กองแผนงาน 

3. เสนอเรื่องขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ ผ่านกองแผนงาน เพือ่ตรวจ- 
สอบและจัดท าบันทึกอนุมัติจา้งฯ เสนอ 
อธิการบดีอนุมัต ิ

1. กองแผนงาน ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร หากมผีิด- 
พลาด หรือต้องการเอกสารเพิ่มเตมิส่งกลับคืนแกไ้ข 
2. กองแผนงานด าเนินการจัดพิมพ์บันทึกข้อความ 
“ขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ” พร้อมพิมพ์รายละเอียด
การขออนุมัติก าหนดกรอบอัตรา (จ้างต่อเนื่อง) จากนั้นตรวจสอบ 
ความถูกต้อง เสนออธิการบดี อนุมัต ิ
3. งานธุรการ กองแผนงาน ส่งหนงัสือคืนส่วนงานต้นเรื่อง 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ รวบรวมเอกสาร 
จัดท าสญัญาจ้าง ค าสั่งจ้าง ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน และเอกสารทีเ่กี่ยวข้องของ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ เพื่อให้อาจารย์ชาว
ต่างประเทศลงนาม และเสนอคณบดีลงนาม
ในเอกสารทุกฉบับ 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ นัดหมายอาจารย์ชาวตา่งประเทศ เพื่อ 
ด าเนินการ จดัท าสญัญาจา้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
และจัดพมิพ์เอกสารยื่นต่อวีซ่า และใบอนุญาตท างาน  พร้อม 
ให้อาจารย์ลงนามในเอกสาร  
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ ด าเนินการจัดท าค าสั่งจ้างฯ 
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ถ้ามี)  

5. คณบดีลงนามในเอกสารสัญญาจ้างฯ 
ค าสั่งจ้าง ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ 
เอกสารที่เกีย่วข้องของอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 
ทุกฉบับ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
พร้อมใส่แฟ้มเสนอคณบดีลงนามในเอกสารสัญญาจ้างฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ค าสัง่จ้าง  ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และเอกสารที่เกีย่วข้องทุกหน้า 

6. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ จดัท าบันทึก
ข้อความ ถึงศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือน า 
จ านวน 2 ฉบับ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดท าบันทึกข้อความถึงศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1. หนังสือน า “ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการตรวจประวตัิ
อาชญากรรม” 
2.  หนังสือน า “ขอความอนุเคราะห์น าต่อวีซ่า และใบอนุญาต
ท างาน”  

7. ศูนย์ส่งเสรมิความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ตรวจสอบเอกสารพร้อมจัดท า
บันทึก จ านวน 2 ฉบับ 
 

ศูนย์ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ตรวจสอบเอกสาร 
ที่ได้รับจากส่วนงานต้นเรื่อง พร้อมจัดท าหนังสือจ านวน 2 ฉบับ 
   1. “ขอความอนุเคราะหด์ าเนินการตรวจประวตัิอาชญากรรม” 
   2.  “ขอความอนุเคราะหต์่อวีซา่ และใบอนุญาตท างาน” 
ใส่แฟ้มเสนอใหร้องอธิการบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ ลงนาม และส่งคืน 
ส่วนงานต้นเรื่อง 

8. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสัมพนัธ์ฯ 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศไป 
กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจสอบประวัต ิ
อาชญากรรม 

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสมัพันธ์ฯ ด าเนินการจัดหารถยนต์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศไปกอง
พิสูจน ์
หลักฐานเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี ้
   1.  หนังสือขอความอนุเคราะหด์ าเนินการตรวจประวัติ
อาชญากรรม 
   2.  หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) 
   3.  ค่าธรรมเนยีม 100 บาท 
 

9.ผู้ปฏิบัติงานดา้นงานวิเทศสัมพนัธ์ฯ 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ ไป
กรม 
สรรพากร ขอคัดส าเนาการเสยีภาษี ภงด.
91 

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสมัพันธ์ฯ ด าเนินการพาอาจารย ์
ชาวต่างประเทศ ด าเนินการยื่นคัดส าเนาแบบแสดงรายการเสีย
ภาษี 
ใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
10. กรมสรรพากร ด าเนินการตรวจสอบ 
หลักฐานและคัดส าเนาการเสียภาษี ภงด.91 

กรมสรรพากร ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการยื่นขอคัดส าเนา 
แบบแสดงรายการภาษี ดังนี้   
   1.  ยื่นค าขอคัดแบบแสดงรายการภาษ ี
        - ส าเนาภาพถ่ายหนังสือเดนิทาง  
        กรณีไมม่าด้วยตัวเอง ขอเอกสารเพิม่ 
        - หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
        - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง 
          ของผู้มอบอ านาจ และผู้รบัมอบอ านาจ 
   2.  ช าระค่าธรรมเนียม   
        - ท าส าเนา หน้าละ 1 บาท 
        - รับรองส าเนา หน้าละ 5 บาท 
   3.  รับข้อมูลส าเนาแบบแสดงรายการภาษ ี
        -  กรณีระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใช้เวลา  30  นาที  
 

11. ผู้ปฏิบตัิงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์ฯ 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศไป 
โรงพยาบาล เพื่อขอใบรับรองแพทย์ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสมัพันธ์ฯ ด าเนินการพาอาจารย์ชาว
ตา่งประเทศไปโรงพยาบาล เพื่อท าการตรวจโรค 6 ต้องห้าม 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด พร้อมแพทย์เซ็นใบรับรอง 
     1. โรคเรื้อน 
     2. วัณโรค ในระยะอันตราย 
     3. โรคเท้าช้าง 
     4. โรคยาเสพติดใหโ้ทษ 
     5. โรคพิษสุราเรื้องรัง 
     6. โรคซิฟิลสิ ระยะที่ 3 
และผู้ทีเ่ดินทางเข้ามาหลังวันท่ี 25 มกราคม 2564 การตรวจ
สุขภาพเพื่อด าเนินการต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตท างานทุกประเภท 
นอกจากตรวจโรคส าคัญ 6 โรคเดมิแล้ว ต้องมีผลตรวจโรค 
โควิด-19 ด้วย 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
12. ผู้ปฏิบตัิงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์ 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ
เดินทาง 
ไปด่านตรวจคนเขา้เมือเพื่อน าต่อวีซ่า 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการต่อ
วีซ่า  ดังนี ้
   1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร 
   2. ค าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 
(ตม.7) 
   3. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
การต่างประเทศ 
   4. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว     
   5. หนังสือรับทราบแนวทางปฏบิัติการห้ามเข้ามาใน
ราชอาณาจักรกรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน 
   6. ส าเนาพาสปอร์ต ทุกหน้า 
   7. ส าเนาใบอนุญาตท างาน 
   8. สัญญาจ้าง ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
   8. ส าเนาค าสั่งจ้างฯ 
   9. ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 
   10. ใบแจ้งผลการเข้าตรวจดูขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
(ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน กองทะเบียนและประวัติอาชญากร) 
   11. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 1,900 บาท 
   12. เอกสารค าขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
Re-Entry Permit มีค่าใช้จ่ายดังนี้เ 
       -  Single Re-entry Permit มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
ส าหรับหนึ่งครั้ง ให้เดินทางกลับเขา้ประเทศไทยได้แค่ครั้งเดียว 
       -  Multiple Re-entry Permit มีค่าธรรมเนยีม 3,800 บาท 
ส าหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง
ใน 1 ปี โดยไม่เกินอายุวีซ่าที่ถือ 
2.  เสนอคณบดลีงนามรับรองทุกฉบับ 
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสัมพนัธ์ ด าเนินการพาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อน าต่อวีซ่า 

13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบ
เอกสาร พร้อมด าเนินการต่อ Visa Non-B 
และ Re-entry Permit 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอต่อ 
อายุวีซ่า และด าเนินการต่อเล่มวีซา่ใช้เวลาในการยื่นเอกสาร 
และรอตรวจประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 

14. ผู้ปฏิบตัิงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์ 
ด าเนินการพาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ
เดินทาง 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสัมพนัธ ์พาอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ยื่นเอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตท างาน ที่ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด โดยมเีอกสารที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด าเนินการจัดเตรียม
ไว้ให้ ดังนี ้



66 

 

ไปส านักงานจดัหางานจังหวัด เพือ่ต่อ 
ใบอนุญาตท างาน  

     1. ค าขอต่อใบอนุญาตท างาน  แบบ ตท.5 
     2.  แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ ์
การท างาน      

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      3. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ ์

การท างาน 
     4.  เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
การต่างประเทศ 
     5.  ส าเนาใบอนุญาตท างาน 
     6.  แบบหนังสือรับรองการจ้าง 
     7.  แบบบัญชีรายชื่อคนต่างดา้ว 
     8.  ส าเนาวีซ่าหลังจากด าเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว ทุกหน้า 
     9.  หนังสือมอบอ านาจจากคณบดี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านวิเทศสมัพันธ์เพื่อด าเนินการแทน 
     10. ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรพนักงานของคณบดี 
     11. ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรพนักงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านวิเทศสมัพันธ์ 
     12. ใบรับรองแพทย์ ระบุ 6 โรคต้องห้าม 
     13. สัญญาจ้าง ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     14. ส าเนาค าสั่งจ้าง 
     15. แบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ภงด 91 
     16. โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 
     17. แผนท่ีการเดินทาง 

15. ส านักงานจัดหางาน ตรวจสอบเอกสาร 
และด าเนินการต่อใบอนุญาตท างาน 
Work Permit 

ส านักงานจัดหางาน ตรวจสอบเอกสาร และด าเนินการ 
ต่อใบอนุญาตท างาน Work Permit มีค่าใช้จ่าย 3,100 บาท 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 สัปดาห์ 

16.  ผูป้ฏิบัติงานด้านวิเทศสมัพันธ์ ด าเนิน 
การรับเล่มใบอนุญาตท างาน 

  

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โทรสอบถามผลการต่อใบอนุญาต 
ท างาน และรับใบอนุญาตท างานแทนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

17. ผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงิน น าเอกสาร 
ส่งเบิกค่าต่อใบอนุญาตท างาน ส่งคืน
อาจารย์ชาวต่างประเทศ  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน รับใบเสรจ็รับเงินจากผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ และจัดท าเอกสารขออนุมัติเบิกเงินเบิกค่าต่อใบอนุญาต
ท างาน ส่งคืนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ส ารองจ่ายไป 
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3.3  หลักการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 
 ในการด าเนินการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
  1.  การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ส่วนงานจะต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือ 
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
 2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่ได้รับการบรรจุ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่การจ้างเพ่ือเป็นคณาจารย์ สามารถจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่ง 
มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ และลูกจ้างชาวต่างประเทศต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
  3. ให้อธิการบดีมีอ านาจอนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  กรณีที่ต้องการบรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติแตกต่างจากท่ีก าหนด 
ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 
  4. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศให้จ้างไม่เกินคราวละสามปีงบประมาณ โดยท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกาศ การจ้างแบ่งเป็นการจ้างเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา กรณีการจ้าง 
ไม่เต็มเวลาให้ค านวณค่าจ้างลดลงตามส่วนของเวลา การจ้างให้ค านึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ของส่วนงานที่จะเพ่ิมข้ึน 
  5.  ส่วนงานต้องก าหนดภาระงานและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชาวต่างประเทศ ให้
ชัดเจน และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี 
  6. ในการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศให้ด าเนินการดังนี้ 
   6.1 ให้ส่วนงานเสนอค าขอจ้างก่อนการจัดท างบประมาณของส่วนงานแต่ละปี 
ให้ส่วนงานซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ส่วนงาน  
   6.2 ส่วนงานส่งเอกสารค าขอจ้างถึงกองแผนงานเพื่อวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ 
   6.3  กองแผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
เฉพาะในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ก าหนด 
   6.4 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา หรืออธิการบดีอนุมัติ 
จ้างแล้วแต่กรณี 
   6.5 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แจ้งผลการอนุมัติ ให้ส่วนงานจัดท า 
สัญญาจ้าง และจัดท าค าสั่งจ้างถึงกองคลังและทรัพย์สิน 
   6.6  สว่นงานซึ่งเป็นผู้จ้างเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจ่ายจากเงินรายได้
ของส่วนงาน หรือกองคลังและทรัพย์สิน และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 
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   6.7 ส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ ในกรณีจ้างต่อ 
ให้เสนอรายงานผลการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ างบประมาณประกอบ 
การพิจารณา 
 7. ให้ลูกจ้างชาวต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูงที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด และหากผู้นั้นมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย ส่วนงานอาจจ้าง 
ในอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต้นตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดก็ได้ 
ทั้งนี้ ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาจได้รับค่าเช่าบ้านแบบเหมาจ่าย 
ไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน แต่ต้องค านึงถึงภาระงบประมาณและศักยภาพทางด้านการเงินของส่วนงานด้วย 
  ในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศคนใดที่มีสัญญาไม่น้อยกว่าแปดเดือน และได้รับ 
การจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 
10 หากจะเลื่อนเงินเดือนมากกว่าที่ก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า 
ส่วนงานก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ 
ไป 
   
3.4  แนวทางในการปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานในกระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ การต่ออายุวีซ่า และการต่อ
ใบอนุญาตท างาน ส าหรับอาจารยช์าวต่างประเทศนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ควรต้องมี
ความรู้ 
ทักษะ และเทคนิคในการให้บริการที่ดี เนื่องจากการปฏิบัติงานจะต้องมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เทคนิคในการ
ให้บริการทีด่ีจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และจะส่งผลให้การปฏิบัติงานใน
การจัดท าเอกสารประกอบการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ การด าเนินการต่ออายุวีซ่า และการต่อ 
ใบอนุญาตท างาน เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บุคลากรที่ท าหน้าที่ควรมีการพัฒนาทักษะการ 
สื่อสารและการติดต่อประสานงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ เพราะจะช่วยให้การประสานงานกับทั้ง 
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้อื่นที่มีความเก่ียวข้องกับข้ันตอนใน
กระบวนการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน โดย
หลักการให้บริการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้ 
  ความหมายของการบริการ คือ เป็นสิ่งจับต้องสัมผัสแตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่อมสูญ
สภาพไปได้ง่าย บริการจะท าขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันทีดังนั้นการ
บริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่ 
จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบ และที่ส าคัญเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยทางจิตใจ 
ท าให้เกิดความพึงพอใจ” (จินตนา บุญบงการ , 2539. หนา้ 15) ค าว่าการบริการ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า  SERVICE ซึ่งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้อาจได้
ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวนี้
คือ 
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  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบาก 
ยุ่งยากของผู้มารับการบริการ 
  E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
  R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ 
  V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ท าอย่างสมัครใจเต็มใจท าไม่ใช่ท างานอย่าง
เสียไม่ได้ 
  I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย 
  C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
  E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า 
ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ 
  การปฏิบัติตนในการให้บริการ  
  ทางกาย ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นด้วยอาการกระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงเหงา 

หาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวน หน้าตาสดใส หวีผมให้
เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง หรือหัวยุ่งเป็นกระเซิง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือทักทาย 

เหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นต้องวางตัวเป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ 

สนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างกระตือรือร้น แสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ ทางวาจา  
ต้องใช้ถ้อยค าชวนฟัง น้ าเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีค าขานรับเหมาะสม กล่าวต้อนรับ 
และสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรก ไม่กล่าวค าต าหนิอาจพูด
ทวนย้ าสิ่งที่มีผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังเพ่ือความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
ไม่พูดมากจนเกินจริง พูดเพ่ือความสบายใจของผู้รับบริการ และใช้ถ้อยค าเหมาะสม ทางใจ ต้องท า
จิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้องรับหน้า หรือพบปะกับคนแปลก
หน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน แต่มาเรียกร้องต้องการนั่น ต้องการนี่ ไม่ปล่อยให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอย
ขาดสมาธิในการท างาน เศร้าซึม เบื่อหน่ายหรือเซ็ง 
 
3.5  มาตรฐานคุณภาพงาน 
  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพ่ือให้ได้
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึง 
ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบถึงวิธีการ และข้ันตอนของการท างานกระบวนการจ้างอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาและด าเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.  การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0001/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ  
พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 
  2.  ล าดับ และข้ันตอนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0001/2558 เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาว
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ต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 
  3. คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดท ามาเพ่ือให้ผู้ที่น าไปใช้ได้ทราบถึงประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้ความส าเร็จของงานออกมาอย่างมีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ทันเวลาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
3.6  ระบบติดตามและประเมินผล 
  เพ่ือให้กระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับมอบหมายควรจัดท าแผนการด าเนินการติดตามประเมินผล บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ต้องส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งส่งสรุปปัญหาและความเสี่ยงต่อ
การบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละ
ขัน้ตอนที่พบ โดยจัดท าเป็นรายงานสรุปและน าเสนอหัวหน้าส่วนงานและผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ/ แนวทางในการปฏิบัติงานตามระยะเวลาและคุณภาพงานที่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อพิจารณาประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

  
  ผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการท างาน จากประสบการณ์ตรงของ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องค านึงถึงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2558  เป็นหลัก 
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศฯ วิธีการและกระบวนการปฏิบัติงาน 
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน การช่วยเหลือและให้ค าปรึกษากับอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง จึงน ามาสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมกับน าเสนอ 
แนวทางแก้ปัญหา และพัฒนางาน ดังนี้ 
 
4.1  ปัญหา อุปสรรคและความเสี่ยง  

4.1.1  ปัญหาและอุปสรรค 
   1. อาจารย์ชาวต่างประเทศ ไม่ทราบข้ันตอน กระบวนการจัดเตรียมเอกสารต่ออายุ
วีซ่า และใบอนุญาตท างาน 

  2. อาจารย์ชาวต่างประเทศ กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มประกอบการขอ
หนังสือน าต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตท างานไม่ถูกต้อง 

  3.  เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อใน
ราชอาณาจักรผิด 

  4.  เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเอกสารนอกเหนือจากท่ีเตรียมไป 
ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้า 

4.1.2  ความเสี่ยง 
1.  ผู้ปฏิบัติงานอาจท าหนังสือน าต่ออายุวีซ่าที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง (ข้อมูลไม่ตรง 

กับเอกสารประกอบการขอหนังสือน าต่ออายุวีซ่า) 
   2.  หนังสือน า ต่ออายุวีซ่าอาจเกิดการสูญหายระหว่างการส่งกลับไปยังส่วนงาน 
ต้นเรื่องตามระบบสารบรรณและไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ 
   3.  อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางออกนอกประเทศ และกลับมาท าเอกสารเพ่ือ 
ต่อวีซ่า และใบอนุญาตท างาน ในระยะกระชั้นชิด 
  
4.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
  4.2.1  ผู้ปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดเตรียม 
เอกสารการต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตท างาน 
  4.2.2  ในขั้นตอนการจัดท าหนังสือน าต่ออายุวีซ่า ผู้ปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบสิทธิในการ 
อยู่ในราชอาณาจักรของอาจารย์ชาวต่างประเทศให้ถูกต้อง และตรวจสอบการพิมพ์ข้อมูลและ
ระยะเวลาในการขออยู่ต่อในหนังสือน าต่ออายุวีซ่าให้ถูกต้อง 
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  4.2.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนให้ด าเนินการถ่ายเอกสาร 
ส าเนาหนังสือน าต่ออายุวีซ่าให้อาจารย์ชาวต่างประเทศน าไปติดต่อกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอีก
ครั้งเพ่ือท าการแก้ไขประทับตราการต่ออายุวีซ่าให้ถูกต้องต่อไป 
  4.2.4  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบข้อมูลส าคัญๆ ของเนื้อหาหนังสือน าต่ออายุวีซ่า 
และใบอนุญาตท างาน ก่อนสั่งพิมพ์โดยมีส่วนที่ส าคัญ ดังนี้  
   1. ชื่อและนามสกุลของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
   2. สัญชาติและหมายเลขหนังสือเดินทาง 
   3. ต้นสังกัดและ สาขาวิชา 
   4. สิทธิในการต่ออายุวีซ่า เนื่องจากวีซ่าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าหรือระยะเวลาในการต่ออายุวีซ่าได้  
  4.2.5  ผู้ปฏิบัติงานอาจจัดท าแบบฟอร์มเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เดินเอกสารลงนาม 
รับเอกสาร เพื่อเป็นการติดตามเอกสารได้อีกทางหนึ่ง 
  4.2.6  ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร และติดต่อผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ เพ่ือติดต่อขอเอกสารจากอาจารย์ชาวต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
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ภาคผนวก 

ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
   ข. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

1. ขออนุมัติกรอบ และขอจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
2. ขอส่งบัญชีการอนุมัติก าหนดกรอบฯ 
3. ค าสั่งจ้างฯ 
4. สัญญาจ้าง 
5. ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเชิญเป็นอาจารย์ เพื่อใช้ประกอบการขอ Visa “B” 
6. หนังสือถึงสถานทูต/กงสุลไทยฯ เพื่อด าเนินการขอ Visa “B” 
7. หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตท างาน 
8. เอกสารการขอวีซ่า Non-Immigrant B 
9. เอกสารขอใบอนุญาตท างาน 
10. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 
11. บันทึกข้อความ“ขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (จ้างต่อเนื่อง)   
12. บันทึกข้อความ“ขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ” 
13. หนังสือน า “ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการตรวจประวัติอาชญากรรม” 
14. หนังสือน า “ขอความอนุเคราะห์น าต่อวีซ่า และใบอนุญาตท างาน” 
15. ยื่นค าขอคัดแบบแสดงรายการภาษี 
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เอกสารประกอบการจ้าง ขอวีซ่า และขอใบอนุญาตท างาน 
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   ข. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    -  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
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