สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) กองทรัพยากรบุคคล
เรื่อง การตออายุวีซานักศึกษาชาวตางชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1
…………………………………………………….
รายชื่อผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. นางนฤดี บุญยืน
หัวหนาแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (ผูรับการถายทอด)
2. นางโสภา เอี่ยมอิทธิพล
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
(ผูรับการถายทอด)
3. นางสาวสาคร เชื้อฉ่ําหลวง
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
(ผูถายทอด)
“การตออายุวีซานักศึกษาชาวตางชาติ”
ปการศึกษา 2560 กองทรัพยากรบุคคล มีการกําหนดเปาหมายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไว
จํานวน 3 เรื่อง โดยกําหนดหัวขอใหมที ั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและภายนอกหนวยงาน
สําหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “การตออายุวีซานักศึกษาชาวตางชาติ” ในครั้งนี้ เปน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในแผนกบริหารทรัพยากร
บุคคล สามารถทํางานแทนกันได โดยการถายทอดความรูจากผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญในงานการการตออายุวี
ซานักศึกษาชาวตางชาติ ดวยวิธีการดังนี้
1. บรรยายลักษณะงาน
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการอางอิงจากคูมือปฏิบัติงาน
3. จัดเตรียมเอกสารและแฟมขอมูล (File) ที่เกี่ยวของประกอบการสาธิตการจัดทําเอกสาร
4. ผูรับการถายทอดความรู ฝกการทําเอกสารที่เกี่ยวของภายใตการกํากับดูแลผูถายทอด
5. ฝกปฏิบัติการยื่นการขอตออายุวีซานักศึกษาชาวตางชาติ ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ภายใตการกํากับดูแลของผูถายทอด
6. ผูรับการถายทอดปฏิบัติงานจริงตั้งแตกระบวนการการทําเอกสาร การเสนอขออนุมัติ การนัดหมาย
นักศึกษา เพื่อไปสํานักงานตรวจคนเขาเมืองดวยตนเอง
ทัง้ นี้ สามารถสรุปเนื้อหาของหัวขอที่แลกเปลี่ยนเรียนรูไดดังนี้

การตออายุวีซานักศึกษาชาวตางชาติ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
นักศึกษาชาวตางชาติ แจงความประสงคตอ Visa ที่
กองทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กองทรัพยากรบุคคล แนะนํานักศึกษาให
กรอกแบบ มฉก. 22 และแนบรูปถายขนาด 1
นิ้ว จํานวน 1 ใบพรอมเงิน 100 บาท ใหไป
ยื่นที่เคาเตอรกองคลังเพื่อชําระเงินคาเอกสาร
รับรองการเปนนักศึกษาและนําใบเสร็จรับเงิน
พรอมแบบ มฉก. 22 ไปยื่นที่สํานักทะเบียน
และประมวลผล และเงินจํานวน 1000 บาท
ไปยื่นที่เคาเตอรกองคลังคาทํา Visa นักศึกษา
จะไดใบเสร็จรับเงิน
- กองทรัพยากรบุคคลจัดทําหนังสือถึงผู
บัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเสนอ
อธิการบดีลงนาม จํานวน 2 ฉบับ คือ
1. จดหมายขอความอนุเคราะหการขออยูตอ
ของนักศึกษาชาวตางชาติที่พํานักอยูใน
ประเทศไทยเปนการชั่วคราว
2. จดหมายการขออยูต อของนักศึกษา
ชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศไทย
เปนการชั่วคราว
- กองทรัพยากรบุคคลประสานงานกองอาคาร
สถานที่จัดรถพานักศึกษาชาวตางชาติไป
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- นัด วัน เวลา สถานที่เพื่อพานักศึกษาไปตอ
visa พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาชาวตางชาติ
แตงกายชุดนักศึกษา แตถาเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาโทใหแตงกายสุภาพ ผูหญิงใหใส
กระโปรง ผูชายใหสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขา
ยาวที่ไมใชกางเกงยีนส และเตรียมเงินจํานวน
1900 บาท คาตอ visa

เอกสารที่เกี่ยวของ
มฉก.22 คํารองขอใบรับรอง
รูปถายขนาด 1 นิ้ว
เงิน 1100 บาท (คาทําใบรับรอง 100 บาท คาทําvisa
1000 บาท

แบบฟอรม ตม. 7 (ตามที่ ตม.กําหนด)
สําเนาPasst หนาแรกและหนาที่เกี่ยวของ
สําเนาใบเสร็จคาลงทะเบียน มฉก. 18
สําเนาแตงตั้งอธิการบดี
สําเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย

สําเนาใบประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 ใบ แตงกายสุภาพ
แบบ สตม. 2 (ตามที่ ตม.กําหนด)
แบบหนังสือรับรองแนวทางปฏิบัติ (ตามที่ ตม.กําหนด)
แบบฟอรมจองรถ

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
เอกสารที่เกี่ยวของ
- เมื่อถึงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง จึงให
นักศึกษานั่งรอที่เตนทดานหนาของสํานักงาน
และบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลเขาไปกด
บัตรคิวและนั่งรอ เมื่อถึงคิวนําเอกสารที่
เตรียมไวยื่นที่เคาเตอรพรอมเงิน 1900 บาท
และนําใบเสร็จคาทํา visa ไปถายเอกสารชั้น
2 และนํามาแนบกับเอกสาร เมื่อเจาหนาทีร่ ับ
และตรวจเอกสาร เรียบรอยแลวจะคืน
เอกสารกลับมาแลว ใหนักศึกษาชาวตางชาติ
เขามาถายภาพและเขาแถวรอยื่นเอกสารชุดที่
ไดรับคืนจากเจาหนาที่ เพื่อเสนอผูมีอํานาจ
เซ็นในเอกสารและPassport เมื่อเสร็จ
กระบวนการใหนักศึกษาชาวตางชาติขึ้นรถ
กลับมหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงานเมื่อถึงมหาวิทยาลัยนํา Passport
ถายเอกสารหนาแรกกับหนาทีไ่ ดรับการตรวจ
ลงตราลาสุดเพื่อเก็บเปนหลักฐานและใช
ดําเนินการในปตอไป
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตออายุวีซานักศึกษาชาวตางชาติ
1. ผูรับการถายทอด
มีความรู
และมีความเขาใจการปฏิบัติงานตามกระบวนการและเอกสาร
ประกอบการดําเนินการเรื่องการตออายุวีซานักศึกษาชาวตางชาติ (Explicit knowledge)
2. ผูรับการถายทอดไดรับความรูที่อยูในตัวของผูถายทอด (Tacit knowledge) ในดาน
2.1 ความมีมานะพยายามที่จะใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาชาวตางชาติ
2.2 ความถี่ถวนในการจัดเตรียมเอกสารใหพรอมกอนไปสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.3 ความมีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยทีด่ ีในการประสานงานกับเจาหนาที่ทุกระดับที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2.4 ความมีน้ําใจชวยเหลืองานสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ในเรื่องที่สามารถ
ทําใหได โดยตนเองและหนวยงานไมเดือดรอน
3. การดําเนินงานตามขอ 1 และขอ 2 สงผลใหนักศึกษาชาวตางชาติของมหาวิทยาลัยไดรับวีซาตาม
เวลาที่กําหนด โดยไมติดขัดปญหาใดๆ

ผูสง
นางสาวสาคร เชื้อฉ่ําหลวง
89/358 ม.10 ถ.เทพารักษ
ต.บางเมืองใหม อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
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