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บทน า 

ฝ่ายกิจการนานาชาติด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือตอบสนองนโยบายของสสวท. ทั้งเพ่ือความร่วมมือ

และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพ่ือสร้างเสริมบทบาท 

สสวท. ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ฝ่ายกิจการนานาชาติมีหน้าที่ด าเนินงานหลักในการติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการดูงานของบุคลากรหรือชาวต่างชาติที่มาเยือน สสวท.  

การให้บริการด้านเอกสารภาษาอังกฤษ การติดต่อหน่วยงานราชการด้านต่างประเทศ รวมถึงจัดท าฐานข้อมูล 

ด้านต่างประเทศ  ทั้ งนี้  ฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้จัดท าเอกสารคู่มือส าหรับการท างานนี้ขึ้น เพ่ือใช้ เป็น

เอกสารอ้างอิงในการท างานในแต่ละขั้นตอน และเพ่ือให้ผู้ เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้ให้เป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติงาน และท าให้งานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยขั้นตอนในการท างาน  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเชิญและต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

2. ขั้นตอนการจัดท าเอกสารภาษาต่างประเทศ 

2.1 ขั้นตอนการจัดท าจดหมายเชิญ จดหมายขอดูงาน จดหมายอื่นๆ 

2.2 ขั้นตอนการจัดท าหนังสือรับรองทางการเงิน 

2.3 ขั้นตอนในการแปลเอกสาร 

3. ขั้นตอนการจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านต่างประเทศ 

4. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานการขอดูงาน 

5. ขั้นตอนด าเนินงานในการมาประชุมหรือปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

6. ขั้นตอนการอ านวยความสะดวกการมาดูงานของผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

7. ขั้นตอนการจองและซื้อบัตรโดยสารการบินไทยให้แก่บุคลากรสสวท.และผู้เกี่ยวข้อง 

8. ขั้นตอนการท าหนังสือเดินทางราชการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนานาชาติ 

ผังงานที่ 1 ขั้นตอนการเชิญและต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

สาขา/ฝ่าย ฝ่ายกิจการนานาชาต ิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ร่างจดหมายเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่งผอ.ฝ่ายฯตรวจสอบประเด็น 
และความถูกต้อง 

เสนอผู้อ านวยการ/ผู้บรหิาร 
ลงนาม 

ส่งจดหมายเชิญถึงผูเ้ชี่ยวชาญ
ขอก าหนดการเดินทางและ

ข้อมูลค่าใช้จ่าย 

จองที่พักและจัดรถรับ-ส่ง 

จัดตารางพบผู้อ านวยการ 
ผู้บริหาร หรือบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเรื่องขอให้
ด าเนินการพร้อม
รายละเอียดของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

ตอบรับและแจ้ง
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

และก าหนดการเดินทาง 

ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง 

อ านวยความสะดวกแก่
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปกิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

เบิกค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ผู้บริหารพิจารณาอนุมตัิ
และรับทราบผลการ

ด าเนินกิจกรรม 

 

ลงนาม 
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1. การเชิญต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

1.1 รับเรื่องจากสาขา/ฝ่าย 

รับเรื่องจากสาขาต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายกิจการนานาชาติให้ช่วยด าเนินการต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

1.2 ขอข้อมูลจากสาขาเพื่อติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ 

ติดต่อสาขานั้นๆและขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น ที่อยู่ Email เบอร์

โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ รวมทั้งข้อมูลที่จะต้องแจ้งให้กับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรับทราบ เช่น ค่าตอบแทน โรงแรมที่พัก

ระหว่างอยู่ในประเทศไทย และอ่ืนๆ 

1.3 ร่างจดหมายเชิญ 

ฝ่ายกิจการนานาชาติร่างจดหมายเชิญฉบับภาษาอังกฤษ  

1.4 เสนอผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ/ผู้บริหารลงนาม 

ส่งจดหมายเชิญที่ให้ผู้อ านวยการฝ่ายเพ่ือตรวจสอบและผ่านเรื่อง ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร 

ลงนาม 

1.5 เสนอผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร 

เสนอผู้อ านวยการ/ผู้บริหารลงนาม 

 1.6 ผู้อ านวยการลงนามจดหมายเชิญ 

ผู้อ านวยการพิจารณาและลงนามจดหมายเชิญฉบับจริง ฝ่ายบริหารทั่วไปผ่านเรื่องกลับมายัง 

ฝ่ายกิจการนานาชาติเพ่ือออกเลขที่จดหมายและจัดส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญ 

1.7 น าส่งจดหมาย 

ฝ่ายกิจการนานาชาติท าส าเนาเอกสารทั้งหมดและส่งจดหมายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ตามช่องทางต่าง ๆ 

(Email ไปรษณีย)์ 
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1.8 ประสานงานการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ 

1.8.1 ขอก าหนดการเดินทางและข้อมูลค่าใช้จ่าย 

ส่งEmailเพ่ือขอข้อมูลการเดินทางจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น  ใบเสร็จบัตรโดยสารเครื่องบิน ส าเนา

พาสปอร์ต และอ่ืนๆ 

1.8.2 จองที่พักและรถรับ-ส่ง 

จองโรงแรมที่พักและรถรับ-ส่งทางในระบบ e-office ตามวัน เวลา และจ านวนของผู้เชี่ยวชาญ  

1.8.3 จดัโปรแกรมการเข้าพบผู้อ านวยการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าโปรแกรมเพ่ือการเข้าพบผู้อ านวยการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในกรณีศึกษาดู

งานในองค์กรต่าง ๆ  ฝ่ายกิจการนานาชาติจะต้องท าจดหมายขอดูงานไปยังองค์กรนั้น ๆ ล่วงหน้า  

1.9 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

ท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหารว่างการ
ประชุม ค่าใช้จ่ายในการดูงาน ฯลฯ จากนั้น ส่งบันทึกขออนุมัติฯ พร้อมแนบประมาณการค่าใช้จ่าย  ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม และต้นเรื่องให้ผู้ก ากับดูแลพิจารณาอนุมัติ 

1.10 ต้อนรับและอ านวยความสะดวกผู้เชี่ยวชาญ 

1.10.1 รับ-ส่งสนามบิน 

จัดหาพาหนะรับ-ส่งจากสนามบินไปยังที่พัก ในวันเดินทางมาถึงและวันเดินทางกลับ 

1.10.2 รับ-ส่งระหว่างการมาปฏิบัติงาน 

จัดหาพาหนะรับ-ส่งจากท่ีพักเพ่ือไปยังสถานที่ต่างๆ ระหว่างการมาปฏิบัติงานในประเทศไทย 

1.10.3 จัดเลี้ยงรับรอง (ถ้ามี) 

ประสานงานผู้บริหาร/หน่วยงาน และจัดสถานที่จัดเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม 

และจัดหาพาหนะเพ่ือรับ-ส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง 
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1.10.4 พาไปศึกษาดูงาน (ถ้ามี) 

พาผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาดูงานยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ (ตามความเหมาะสม) 

1.11 เบิกค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

1.11.1 รวบรวมเอกสารที่ใช้เบิกค่าใช้จ่าย 

รวบรวมเอกสารที่จะใช้เบิกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ใบสรุปค่าใช้จ่าย ใบเสร็จ และส าเนาต้นเรื่องทั้งหมด 

ตรวจสอบความถูกต้อง และท าส าเนาเก็บไว้เพ่ือเป็นฐานข้อมูล  

ในกรณี ใช้ใบส าคัญรับเงิน ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง  ส่วนในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่

สามารถออกใบเสร็จได้ ให้เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายลงในแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินพร้อม

ลงนามก ากับ 

1.11.2 เสนอผู้ก ากับดูแลอนุมัติและส่งฝ่ายการคลัง 

ส่งเอกสารทั้งหมดผ่านผู้อ านวยการฝ่ายเพื่อผู้ก ากับดูแลอนุมัติ และส่งให้ฝ่ายการเงินและบัญชี

ด าเนินการต่อไป 
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ผังงานที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษ 

2.1 ขั้นตอนการจัดท าจดหมายภาษาอังกฤษ การแปล และการจัดท าค ากล่าว 

สาขา ฝ่ายกิจการนานาชาติ หน่วยงานอื่น ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ร่างจดหมาย เอกสาร 

ผอ.ฝ่าย/ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

เสนอผู้อ านวยการ/ผู้บรหิารลง
นามจดหมาย 

ออกเลขท่ีจดหมายและส่ง
จดหมายออก 

 

ติดตามประสานงาน 

 

สาขาส่งเรื่องขอให้
ด าเนินการพร้อม

รายละเอียด 
ตรวจสอบ

ข้อมูล 

ตอบรับหรือขอข้อมลู/
รายละเอียด 

ผู้อ านวยการลงนาม 

แจ้งให้สาขาทราบ 

ส่งบทแปลหรือค า
กล่าวกลับไปยังสาขา/

ฝ่าย 
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2. การจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษ 

2.1 จัดท าจดหมายเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายอ่ืนๆ การจัดท าค ากล่าว และการแปลเอกสาร  

     2.1.1 รับเรื่องจากสาขา 

  สาขาส่งเรื่องมาท่ีฝ่ายกิจการนานาชาติเพ่ือแจ้งการด าเนินการ โดยฝ่ายกิจการนานาชาติ 
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 

       2.1.2 ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสาขา (ถ้ามี) 

  สอบถาม หรือ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมจากสาขาต้นเรื่อง เพ่ือใช้ระบุลงในจดหมาย 

       2.1.3 ร่างจดหมาย/ร่างเอกสาร 

  ฝ่ายกิจการนานาชาติด าเนินการร่างจดหมายหรือเอกสารตามข้อมูลที่สาขาแจ้ง  

       2.1.4 เสนอผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบและส่งผู้อ านวยการ 

  ส่งเอกสารฉบับร่างพร้อมแนบเอกสารต้นเรื่องให้ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือส่งบทแปลและค ากล่าวกลับไปยังหน่วยงาน 

       2.1.5 ผู้อ านวยการลงนามจดหมาย 

  เสนอผู้ก ากับดูแลผ่านเรื่องเพ่ือให้ผู้อ านวยการลงนามจดหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไปผ่านเรื่องกลับมา
ยังฝ่ายกิจการนานาชาติ  

       2.1.6 ออกเลขท่ีจดหมายและส่งจดหมายออก 

  ฝ่ายกิจการนานาชาติออกเลขที่จดหมายในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ท าส าเนาเอกสาร
ทั้งหมด และส่งจดหมายพร้อมส าเนาให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

2.1.7 ติดตามประสานงานและแจ้งให้สาขาทราบ 

  ติดตามการได้รับจดหมายและการตอบกลับ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงาน
ต่อไป 
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2.2 ขั้นตอนการจัดท าหนังสือรับรองทางการเงินของนักเรียนทุน พสวท. 

 

สาขา ฝ่ายกิจการนานาชาติ หน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างหนังสือรับรอง 

ส่งผอ.ฝ่ายตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

ออกเลขท่ีจดหมาย 

 

ส่งกลับไปยังสาขา 

สาขาส่งเรื่องขอให้
ด าเนินการพร้อม

รายละเอียด 
ตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้บริหารลงนาม 
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2.2 จัดท าหนังสือรับรองทางการเงินของนักเรียนทุน พสวท. 

      2.2.1 รับเรื่องจากสาขา/ฝ่าย 

  สาขา/ฝ่ายส่งบันทึกข้อความมายังฝ่ายกิจการนานาชาติเพ่ือขอให้ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง
ทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษ เช่น การรับรองนักเรียนทุนใช้ประกอบการขอวีซ่า หรือ สมัครศึกษาต่อต่างประเทศ 

       2.2.2 ตรวจสอบข้อมูล 

ฝ่ายกิจการนานาชาติตรวจสอบข้อมูลว่าครบถ้วนหรือไม่ และสอบถามข้อมูลจากสาขาเพ่ิมเติม 
ถ้าจ าเป็น 

      2.2.3 ร่างหนังสือรับรอง 

       ฝ่ายกิจการนานาชาติด าเนินการร่างหนังสือรับรองตามข้อมูลที่แจ้ง 

2.2.4 ส่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบและส่งผู้บริหาร 

  ส่งหนังสือรับรองฉบับร่างพร้อมแนบเอกสารต้นเรื่องให้ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ 

       2.2.5 ผู้บริหารลงนาม 

  ผู้บริหารพิจารณาและลงนามหนังสือรับรอง ฝ่ายบริหารทั่วไปผ่านเรื่องกลับมายัง 
ฝ่ายกิจการนานาชาติ 

       2.2.6 ออกเลขท่ีจดหมายและส่งจดหมายคืนให้สาขา 

  ฝ่ายกิจการนานาชาติออกเลขที่จดหมายในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ท าส าเนาเอกสาร
ทั้งหมด และส่งจดหมายคืนให้สาขาด าเนินการตามความเหมาะสม 
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ผังงานที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านต่างประเทศ 

สาขา ฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
หน่วยงาน

ต่างประเทศ/
Website 

KM Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

รวบรวบข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงาน

ต่างประเทศ 

สาขาเสนอชื่อ

ผู้เชี่ยวชาญ /

หน่วยงาน 

ผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศให้ข้อมลู 

ข้อมูล
ครบถ้วน
หรือไม่ 

ค้นหาข้อมูลจาก 

เว็บไซต/์ขอข้อมูล

จากหน่วยงาน 

เรียบเรียงข้อมูล 
น าข้อมูลลงใน

เว็บไซต์ 

Obvibase 
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3. การจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านต่างประเทศ 

3.1 รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

3.1.1 รวบรวมข้อมูลการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มาเยือนสสวท 

รวบรวมข้อมูลการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ เช่น วันและเวลาที่มาปฏิบัติงาน หัวข้อของงาน เพ่ือ

จัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.1.2 รวบรวมประวัติผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ฝ่ายกิจการนานาชาติขอประวัติของผู้เชี่ยวชาญ จากสาขา/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมเอกสารเป็น

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

3.1.3 เรียบเรียงข้อมูล 

จัดท าเนียบของผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็นประเภทตามความเชี่ยวชาญ 

3.1.4 น าข้อมูลลงในเว็บไซต์ Obvibase 

น าข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วลงในเว็บไซต์ Obvibase 

3.2 รวบรวมข้อมูลหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1 สืบค้น รวบรวมข้อมูล 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีท างานเกี่ยวข้องกับสสวท.จากอินเตอร์เน็ตหรือจาก

หน่วยงานโดยตรง และรวบรวมรายชื่อหน่วยงานนั้นๆ  

3.2.2 เรียบเรียงข้อมูล 

จัดท าข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ผังงานที่ 4 ขั้นตอนการติดต่อประสานงานการเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

สาขา ฝ่ายกิจการนานาชาติ หน่วยงานอื่น ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ร่างจดหมายขอดูงาน 

ส่งใหผู้้อ านวยการฝ่ายฯ
ตรวจสอบ 

 

เสนอให้ผู้บริหารลงนาม 

ออกเลขท่ีจดหมายและส่ง

จดหมายออก 

 

ติดตามประสานงาน 

 

ตอบรับหรือขอข้อมลู/
รายละเอียด 

ผู้บริหารลงนาม 

แจ้งให้สาขาทราบ 

สาขาส่งเรื่องให้

ด าเนินการพร้อม

รายละเอียด 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 
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4. การติดต่อประสานงานการเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

4.1 รับเรื่องจากสาขา 

รับเรื่องจากสาขาต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายกิจการนานาชาติให้ช่วยด าเนินการติดต่อประสานงาน

ขอดูงาน 

4.2 ขอข้อมูลจากสาขา 

ติดต่อสาขานั้น ๆ และขอข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดการดูงาน เช่น หัวข้องาน วันที่ สถานที่ และอ่ืนๆ  

4.3 ร่างจดหมายขอดูงาน 

ฝ่ายกิจการนานาชาติร่างจดหมายขอดูงานฉบับภาษาอังกฤษ  

4.4 ส่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบและส่งให้ผู้บริหาร 

ส่งจดหมายฉบับร่างเพ่ือผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบและผ่านเรื่อง จากนั้นน าส่งให้ผู้บริหารลงนาม 

4.5 ผู้บริหารลงนาม 

ผู้บริหารพิจารณาและลงนามจดหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไปผ่านเรื่องส่งกลับฝ่ายกิจการนานาชาติ 

4.6 ออกเลขที่จดหมายและส่งจดหมายออก 

เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือออกเลขที่จดหมาย ท าส าเนาเอกสารทั้งหมด และส่งจดหมายออก 

4.7 ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าศึกษาดูงาน 

ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด โดยการติดต่อทางEmail โทรศัพท์หรือส่งแฟกซ์ เพื่อสอบถาม

และรอการตอบกลับ  

4.8 แจ้งให้สาขาทราบ 

เมื่อได้รับการยืนยันจากหน่วยงานผู้จัดแล้ว แจ้งสาขาให้ทราบ 
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ผังงานที่ 5 ขั้นตอนการด าเนินงานการมาประชุมหรือปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

สาขา ฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จองห้องประชุม 

 

ส่งEmailเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ก่อนและหลังการปฏิบตัิงาน 

 

จัดห้องประชุมและอุปกรณ ์

จองอุปกรณ ์

เตรียมเอกสารการประชุม 

 

จัดรถรับ-ส่งตามความจ าเป็น 

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม/รับรอง 

สั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

ผู้บริหาร
พิจารณา
อนุมัต ิ

เตรียมประเด็นการประชุม 
(ฝ่ายกิจการนานาชาติหรือ
หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง) 

 

 

บันทึกประเด็นการประชุม 

 

สาขาส่งเรื่องให ้

ฝ่ายกิจการนานาชาต ิ

ผู้บริหารแจ้ง 

ฝ่ายกิจการนานาชาติ

ด าเนินการ 

เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม/รับรอง 
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5. การด าเนินงานการมาประชุมหรือปฏิบัติงานของผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

5.1 รับเรื่องจากผู้บริหาร/สาขา 

 ผู้บริหาร/สาขาส่งเรื่องมายังฝ่ายกิจการนานาชาติเพ่ือแจ้งการมาปฏิบัติงานหรือขอให้ด าเนินการจัด
ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

5.2 จองห้องประชุม 

จองห้องประชุมในระบบ e-Office โดยเลือกห้องประชุมตามความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม เวลา 
และจ านวนผู้เข้าประชุม  

5.3 ส่งEmailเชิญประชุม 

ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและส่ง Email เชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีแจ้ง 

5.4 เตรียมเอกสารการประชุม  

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น เอกสารเรื่องท่ีจะประชุม แผ่นพับแนะน าสสวท. หรือ
โครงการต่าง ๆ ฯลฯ 

5.5 จองอุปกรณ์ 

จองอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม เช่น โปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ  

5.6 จัดห้องประชุมและอุปกรณ์ 

ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ติดตั้งอุปกรณ์ในการประชุม ส่งถึงฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ช่วยจัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการประชุม 

5.7 จัดรถรับ-ส่ง (ตามความจ าเป็น) 

จองรถสสวท.ในระบบ e-Office โดยระบุวัน เวลา จ านวนผู้โดยสาร และสถานที่ให้ครบถ้วน 

5.8 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

ท าบันทึกขออนมุัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุม ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของที่ระลึก ฯลฯ พร้อมแนบประมาณการค่าใช้จ่าย  ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และต้น
เรื่องเพ่ือขออนุมัติจากผู้ก ากับดูแล 
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5.9 สั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรือจองสถานที่เลี้ยงรับรอง 

สั่งอาหารว่างและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมของการประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยแจ้ง
ประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัน เวลา และสถานที่แก่ผู้รับจัดอาหารว่างให้ชัดเจน และจัดเตรียม สั่งจอง
สถานที่เพ่ือการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม  

5.10 อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

ฝ่ายกิจการนานาชาติเข้าร่วมประชุม จดบันทึก และดูแลความเรียบร้อยของการประชุม 

5.11 เบิกค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

 หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ฝ่ายกิจการนานาชาติจะท าบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ใบสรุปค่าใช้จ่าย ใบเสร็จ ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และส าเนาต้น
เรื่องท้ังหมด และส่งให้ผู้ก ากับดูแลอนุมัติ จากนั้น ส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ฝ่ายการเงินและบัญชี
ด าเนินการต่อไป 

ในกรณี ใช้ใบส าคัญรับเงิน ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง  ส่วนในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถ

ออกใบเสร็จได้ ให้เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายลงในแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินพร้อมเซ็นต์

ก ากับ 
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ผังงานที่ 6 ขั้นตอนการอ านวยความสะดวกการเข้าศึกษาดูงาน สสวท. ของหน่วยงานต่างประเทศ 

สาขา ฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จองห้องประชุม 

 

ประสานงานกับผู้บรหิารและสาขาก าหนด
วิทยากร 

เตรียมเอกสารการประชุม 

 

จองอุปกรณ ์

จัดห้องประชุมและอุปกรณ ์

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

 

สั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

ติดต่อผู้ท าหน้าทีว่ิทยากร แจ้งให้ด าเนินการ 

บันทึกประเด็นและสรุป
รายงาน 

เบิกค่าใช้จ่าย 

ผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัต ิ
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6. การอ านวยความสะดวกการเข้าศึกษาดูงาน สสวท. ของหน่วยงานต่างประเทศ 

6.1 รับเรื่องจากผู้บริหาร 

ผู้บริหาร/สาขาส่งเรื่องมาที่ฝ่ายกิจการนานาชาติเพ่ือขอให้ด าเนินการอ านวยความสะดวกการมาดูงานของ

หน่วยงานต่างประเทศ 

6.2 จองห้องประชุม 

จองห้องประชุมในระบบ e-Office โดยเลือกห้องประชุมตามความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม เวลา 
และจ านวนผู้เข้าประชุม   

6.3 เชิญวิทยากร 

ติดต่อประสานงานวิทยากรและรอการตอบรับ  

6.4 เตรียมเอกสารการประชุม 

จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในห้องประชุม เช่น ก าหนดการการประชุม เนื้อหาและรายละเอียดของงาน 

เอกสารแนะน าสถาบัน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

6.5 จองอุปกรณ์ 

 จองอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในห้องประชุม เช่น โน้ตบุ๊ก โปรเจกเตอร์ และอ่ืนๆ โดยเข้าระบบ e-reserve ใน

อินเตอร์เน็ต  

6.6 จัดห้องประชุมและอุปกรณ์ 

ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ติดตั้งอุปกรณ์ในการประชุม ส่งถึงสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ช่วยจัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการประชุม 

6.7 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

ท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุม ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของที่ระลึก ฯลฯ จากนั้น ส่งบันทึกขออนุมัติฯ พร้อมต้นเรื่องให้ผู้ก ากับดูแลพิจารณา
อนุมัติ 
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6.8 สั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สั่งอาหารว่างและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งประเภทอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม วัน เวลา และสถานที่แก่ผู้รับจัดอาหารว่างให้ชัดเจน 

6.9 อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

ฝ่ายกิจการนานาชาติเข้าร่วมประชุม จดบันทึก และดูแลความเรียบร้อยของการประชุม 

6.10 เบิกค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ฝ่ายกิจการนานาชาติจะท าบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ 

พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ใบสรุปค่าใช้จ่าย ใบเสร็จ ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และส าเนาต้น

เรื่องท้ังหมด และส่งให้ผู้ก ากับดูแลอนุมัติ จากนั้น ส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ฝ่ายการเงินและบัญชี

ด าเนินการต่อไป 
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ผังงานที่ 7 ขั้นตอนการจองและซ้ือบัตรโดยสารการบินไทยให้แก่บุคลากรสสวท.และผู้เกี่ยวข้อง 

สาขา การบินไทย ฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสาขา / 

ผู้บริหาร 

ส่งข้อมูลให้สาขา/ผู้บริหาร 

ท าจดหมายซื้อบัตรโดยสาร 

เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
ผูอ้ านวยการ

ลงนาม 

ผู้บริหาร

เห็นชอบ 
สาขา

เห็นชอบ 

ตรวจสอบ
เที่ยวบินและ
ราคาบัตร
โดยสาร 

จองบัตร

โดยสาร 

รับบัตรโดยสาร

ที่ส านักงานการ

บินไทย 

 

สาขาส่งเรื่องใหฝ้่าย

กิจการนานาชาต ิ

ผู้บริหารแจ้ง 

ฝ่ายกิจการนานาชาติ

ด าเนินการ 

ส่งบัตรโดยสารใหส้าขา/

ผู้บริหาร 
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7. การจองและซื้อบัตรโดยสารการบินไทยให้แก่บุคลากรสสวท.และผู้เกี่ยวขอ้ง 

7.1 รับเรื่องจากสาขา/ผู้บริหาร 

รับเรื่องจากสาขาและผู้บริหารที่ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายกิจการนานาชาติให้ช่วยด าเนินการซื้อ 

บัตรโดยสารการบินไทย 

7.2 ขอข้อมูลจากสาขา 

ติดต่อสาขานั้น ๆ และขอข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา และประเทศที่ผู้บริหาร บุคลากร สสวท.และผู้เกี่ยวข้อง 

ต้องการเดินทางไปปฏิบัติงาน  

7.3 ตรวจสอบเที่ยวบินและราคาบัตรโดยสาร 

ด าเนินการติดต่อกองขายภาคราชการและองค์กร บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ทางEmail เพ่ือ

ตรวจสอบเที่ยวบินและราคาบัตรโดยสาร และรอรับข้อมูลรายละเอียดเส้นทางทางEmail 

7.4 ส่งข้อมูลให้สาขา/ผู้บริหาร 

ส่งรายละเอียดที่ได้รับจากบริษัทการบินไทยไปยังสาขา/ผู้บริหาร ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาดูงาน  

ผ่านทางEmail เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

7.5 สาขา/ผู้บริหารเห็นชอบ 

รอการเห็นชอบจากสาขา/ผู้บริหาร 

7.6 จองบัตรโดยสาร 

ติดต่อบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ด าเนินการจองบัตรโดยสาร  

7.7 ท าจดหมายซื้อบัตรโดยสาร 

จัดท าจดหมายซื้อบัตรโดยสาร เพ่ือน าไปยื่นต่อบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  

7.8 เสนอผู้อ านวยการลงนาม 

เสนอจดหมายขอซื้อบัตรโดยสารผ่านผู้ก ากับดูแลเพ่ือผู้อ านวยการลงนาม 
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7.9 รับบัตรโดยสารที่ส านักงานการบินไทย 

น าจดหมายไปให้กับเจ้าหน้าที่ ณ กองขายภาคราชการและองค์กร ชั้น 2 ส านักงานการบินไทย สาขา

หลานหลวง เพ่ือรับบัตรโดยสาร 

7.10 ส่งบัตรโดยสารให้สาขา/ผู้บริหาร 

ส่งบัตรโดยสารไปยังสาขา/ผู้บริหาร  
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ผังงานที่ 8 ขั้นตอนการท าหนังสือเดินทางราชการและการตรวจลงตรา 

สาขา ฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สาขาส่งเรื่องให ้

ฝ่ายกิจการนานาชาต ิ

จัดท าหนังสือถึงกระทรวงการ

ต่างประเทศ เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทาง

และหนังสือน าการตรวจลงตราให้

ผู้บริหารลงนาม 

ผู้เดินทางน าหนังสือไป

ติดต่อการขอท าหนังสือ

เดินทางและหนังสือน าการ

ตรวจลงตรา 

ผู้บริหารลงนามหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ออก

หนังสือเดินทางและ

หนังสือน าการตรวจลงตรา 

 

ผู้เดินทางตดิต่อสถานทูต

เพื่อขอตรวจลงตรา 

กรณีการตรวจลงตรา เมื่อ

ได้หนังสือเดินทาง สาขาส่ง

เรื่องขอหนังสือรับรอง

ค่าใช้จ่ายฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

ผู้บริหารลงนามหนังสือ

รับรองค่าใช้จ่ายฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

จัดท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย

ฉบับภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร

ลงนาม 

มอบหนังสือท่ีลงนามแล้ว

ให้สาขา 

มอบหนังสือท่ีลงนามแล้ว

ให้สาขา 
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8. การท าหนังสือเดินทางราชการและการตรวจลงตรา 

8.1 รับเรื่องอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

รับเรื่องจากสาขาและผู้บริหารที่ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายกิจการนานาชาติให้จัดท าหนังสือน าการขอ

หนังสือเดินทางราชการและหนังสือน าการตรวจลงตรา 

8.2 ศึกษาข้อมูลการเดินทางของผู้เดินทาง 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน ช่วงเวลา และประเทศท่ีบุคลากร สสวท.และผู้เกี่ยวข้อง จะเดินทางไปปฏิบัติงาน  

8.3 ท าหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอหนังสือเดินทางและหนังสือน าการตรวจลงตรา  

ท าหนังสือน า ถึง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการ

ออกหนังสือเดินทางราชการ” หรือ “ขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการออกหนังสือน าการตรวจลง

ตราหนังสือเดินทางราชการ” (กรณีพนักงานมีหนังสือเดินทางแล้ว) หรือ “ขอความอนุเคราะห์หนังสือเดินทางและ

หนังสือน าการตรวจลงตรา” แล้วแต่กรณี  โดยเสนอให้ผู้ก ากับดูแลของฝ่ายกิจการนานาชาติลงนาม 

เอกสารและข้อมูลประกอบ 

1. เอกสารข้อมูลงานที่จะเดินทางไป 

2. ส าเนาอนุมัติตัวบุคคล จ านวน 1 ชุด 

3. ข้อมูลสัญญาจ้างของบุคลากร สสวท. จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (จ านวนปี ตั้งแต่วันที่ – วันที่ 
แต่งตัง้เป็นพนักงานเมื่อวันที่) 

* ส าหรับบุคคลภายนอก ไม่ต้องระบุข้อมูลนี้ บุคคลภายนอกต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจ้าง
งานจากองค์กรตนเอง 

หมายเหตุ 

- ผู้เดินทางตั้งแต่ 5 คนข้ึนไปต้องท าเป็นรายชื่อแนบท้าย 

- สสวท. สามารถท าหนังสือน าให้บุคลากร/อาจารย์ที่ร่วมเดินทาง ได้  ยกเว้นนักเรียน  ไม่ต้องท า
หนังสือเดินทางราชการ   
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8.4 มอบหนังสือให้กับผู้เดินทางเพื่อน าไปติดต่อขอท าหนังสือเดินทางและหนังสือน าการตรวจลงตรา 

เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว  ออกเลขท่ีหนังสือ ส าเนาเอกสารทั้งหมด และคืนเอกสารต้นเรื่องและมอบ

หนังสือให้ผู้เดินทางน าไปติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือขอท าหนังสือเดินทางและหนังสือน า

การตรวจลงตรา แล้วแต่กรณี 

8.5 กรณีการตรวจลงตรา ท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายถึงสถานทูต 

เมื่อผู้เดินทางได้รับหนังสือเดินทางและหนังสือน าการตรวจลงตราจากกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศแล้ว  ผู้เดินทางส่งเรื่องมายังฝ่ายกิจการนานาชาติ เพื่อขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Financial 

statement) ฉบับภาษาอังกฤษ ถึงสถานทูตของประเทศที่เดินทางไป  โดยเสนอให้ผู้ก ากับดูแลของฝ่ายกิจการ

นานาชาติลงนาม 

8.6 ผู้เดินทางติดต่อสถานทูตเพื่อขอตรวจลงตรา 

ผู้เดินทางน าหนังสือเดินทาง หนังสือน าการตรวจลงตรา หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดไปยื่นขอการตรวจลงตรากับสถานทูต 

8.7 ผู้เดินทางรับเล่มจากสถานทูต 

ผู้เดินทางรับเล่มหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราแล้ว ตามการนดัหมาย 

8.8 สรุปรายงานการไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 

รวบรวมข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของบุคลากร 

8.9 ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บ 

ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ และคืนต้นเรื่องให้สาขา/ฝ่าย 

 

กรณีการเดินทางไปต่างประเทศของผู้อ านวยการ สสวท. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท าหนังสือขออนุญาตต่อประธานกรรมการ สสวท. 
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กรณีการเดินทางของทีมโอลิมปิกวิชาการ 

รับเรื่องจากสาขาวิชา กรณีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องมีเอกสารการอนุญาตจากต้นสังกัด (เป็นไปตาม

ขั้นตอนในข้อ 8.2 - 8.9)  ส าหรับนักเรียน (เป็นไปตามข้ันตอนในข้อ 8.6 - 8.9) 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลสถานทูตต่าง ๆ ต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เนื่องจากแต่ละสถานทูตจะ

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวีธีการในการขอตรวจลงตราค่อนข้างบ่อย เพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการขอวีซ่า 

 


