


การดูแลชาวต่างชาติ ในช่วงคลายล็อก COVID-19 

วนัศกุร์ท่ี  10 กรกฎาคม 2563 

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีชาวตา่งชาติประกอบด้วย 

      
    
    

 



ระดับปริญญาตรี      
  
• ชีววทิยา (หลักสูตรไทย) 
• คณิตศาสตร์ประกันภัย   
• วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
• ทรัพยากรชีวภาพและชีววทิยาสภาวะแวดล้อม 
• คณิตศาสตร์อุตสาหการและวทิยาการข้อมูล  
• วัสดุศาสตร์และวศิวกรรมนาโน  
• ชีวนวัตกรรม



ระดับปริญญาโท 
 
• กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  
• ชีวเคม ี
• ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม   
• เทคโนโลยีชีวภาพ 
• เคม ี     
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
• นิตวิิทยาศาสตร์    
• นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
• คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

• วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
• จุลชีววิทยาและวิทยาภมูคุ้ิมกัน 
• พยาธิชีววิทยา   
• วิทยาการพชื  
• พษิวิทยา 
• สรีรวิทยา   
• สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
• เภสัชวิทยา   
• ฟิสิกส์



  

ระดับปริญญาเอก 
 
• กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  
• ชีวเคม ี
• ชีววิทยา   
• เทคโนโลยีชีวภาพ 
• เคม ี     
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
• เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล    
• นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
• คณิตศาสตร์ 

• วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
• จุลชีววิทยาและวิทยาภมูคุ้ิมกัน 
• พยาธิชีววิทยา   
• พฤกษศาสตร์  
• พษิวิทยา 
• สรีรวิทยา   
• วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
• เภสัชวิทยา   
• ฟิสิกส์



หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประสานงานดูแลนักศกึษาต่างชาต ิ

ขัน้ตอน B.Sc. M.Sc., Ph.D. Exchange/Internship/Training 

การรับเข้าศกึษา หลกัสตูร    งานการศกึษา          
งานศาลายา (หน่วยบริหาร
การศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ) 

หลกัสตูร  
งานแพทยศาสตร์และ
บณัฑิตศกึษา และ
บณัฑิตวิทยาลยั 

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
 

การออกหนงัสือรับรองเพ่ือขอ
ตรวจลงตราจากตา่งประเทศ 

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ บณัฑิตวิทยาลยั 

 

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 

การตรวจสอบประวตัิจาก
ส านกัขา่วกรองแห่งชาติ 

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

การรายงานตวัและ
ลงทะเบียน 

หลกัสตูร  งานการศกึษา    
งานศาลายา (หน่วยบริหาร
การศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ) 

บณัฑิตวิทยาลยั งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

การขอขยายเวลาพ านกั/ 
การรายงานตวัอยูเ่กิน 90 วนั/ 
การขออนญุาตกลบัเข้ามาอีก 

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ บณัฑิตวิทยาลยั งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 



งาน ครป. ด าเนินการ 
1. ตรวจสอบประวัติ จากส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ 
2. Acceptation Letter ให้

ชาวต่างชาติน าไปยื่นขอตรวจ
ลงตราที่สถานทูตไทยใน
ต่างประเทศ 

3. หนังสือขอตรวจลงตรา ระบุ
สถานที่ที่ชาวต่างชาติไปท าvisa 
ส่งถืง อธิบดีกรมการกงสุล 

ภาควิชา/หน่วยงาน 
ประสานงานกับชาวต่างชาติ 
1. การจัดหาที่พัก 
2. การนัดหมายรับ-ส่งจาก
สนามบิน 
New Normal: การค้ดกรอง
และการกักตัว 

เมื่อชาวต่างชาติมาถึง MUSC 
ภาควิชา/หน่วยงาน ประสานงานกับ 
1. งาน ครป. เพ่ือจัดท า Contract 
Agreement ระหว่างคณะฯ กับ
ชาวต่างชาติ 
2. งานบริหาร เพ่ือจัดท า ID Card 
3. งานพัฒนาระบบฯ เพ่ือขอใช้ Internet 
Account 

ถ้าชาวต่างชาติอยู่เกิน 90 วัน 
ประสานงานกับ งานครป. เพ่ือ
ด าเนินการ 
1. การขอขยายเวลาพ านัก 
2. การรายงานตัว 90 วัน 
(Report 90 days) 
โดยชาวต่างชาติเดินทางไป
ติดต่อที่ ตม.ได้ด้วยตนเอง 

ถ้าชาวต่างชาติจ าเป็นต้องออก
นอกประเทศ และเข้ามาในไทยอีก 
ชาวต่างชาติสามารถด าเนินการของ 
Re-entry ได้ด้วยตนเองท่ี ตม. หรือ
สนามบิน 

ภาควิชา/หน่วยงาน  
ท าหนังสือถึงคณบดี 
เรื่องขออนุมัติรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 
เอกสารแนบ 
- ส าเนาหนังสือเดินทาง 
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เป็นโรค

ร้ายแรง) 
- CV & transcript 
- ระบุสถานที่ท่ีจะไปท าวีซ่า 
- ระบุจ านวน Bench fee (กรณี

ที่ไม่มี MoU) 

มี MoU 

ไม่มี MoU 

ไม่เก็บ Bench fee  
แต่เก็บ service fee 

เก็บ Bench fee ตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์ 

ด าเนินการจัดท า MoU 

ขั้นตอนการด าเนินงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 

*ขั้นตอนนี้ ควรยื่นเร่ืองเป็นเวลา 30 วัน ก่อนเร่ิมโครงการ 



อาจารย์และผู้เช่ียวชาญ (จ้างโดยเงนิงบประมาณหรือเงนิรายได้คณะฯ)

 / 

นักวจัิยและผู้ช่วยวจัิย (จ้างโดยเงนิโครงการหรือทุนวจิัย) 
 /

ผู้รับทุนวจัิยหลังปริญญาเอก (รับทุนจากมหาวทิยาลัยมหดิล) 
 

ผู้มาฝึกงานหรือฝึกอบรม อาจารย์สมทบ อาจารย์อาคันตุกะ 
(ไม่ได้รับเงนิตอบแทน) 

 /  /

I’m staff 



หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประสานงานดูแลบุคลากรต่างชาต ิ

ขัน้ตอน Lecturer / 
Expertise 

Researcher / 
Research 

Assistance 

Postdoctoral 
Fellowship 

Training / Adjunct 
staff / Visiting 

Professor 

การรับเข้าปฏิบตัิงาน งานบริหาร (หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี) 

งานวิจยั  
งานบริหาร 

งานวิจยั  และ 
กองบริหารงานวิจยั 

งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

การออกหนงัสือรับรองเพื่อขอ
ตรวจลงตราจากตา่งประเทศ 

งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

กองบริหารงานวิจยั งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

การตรวจสอบประวตัิจาก
ส านกัขา่วกรองแห่งชาติ 

งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

กองบริหารงานวิจยั งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

การรายงานตวั งานบริหาร (หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี) 

งานวิจยั งานวิจยั งานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

การขอใบอนญุาตท างาน/ 
การขอขยายเวลาพ านกั/ 
การรายงานตวัอยูเ่กิน 90 วนั/ 
การขออนญุาตกลบัเข้ามาอีก 

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 



งาน ครป. ด าเนินการ 
1. ท าเรื่องตรวจสอบประวัติ ไปยัง ส านักข่าวกรอง

แห่งชาติ 
2. ท าหนังสือ Acceptation Letter ให้ชาวต่างชาติน าไป

ยื่นขอตรวจลงตราที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ 
3. ท าหนังสือขอตรวจลงตรา ไปยังสถานทูตไทยใน

ต่างประเทศ 
4. หนังสือขอตรวจลงตรา ไปยังกรมการกงสุล 
5. ท าหนังสือขอมีใบอนุญาตท างาน ตท.3 (ในกรณีที่

สถานทูตไทยต้องการ) 

เมื่อชาวต่างชาติมาถึง MUSC 
ภาควิชา/หน่วยงาน ประสานงานกับ 
1. งาน ครป. เพื่อจัดท าใบอนุญาต
ท างาน 
2. งานบริหาร เพื่อจัดท าประกันสังคม  
ID Card และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จ้าง 

ถ้าชาวต่างชาติอยู่เกิน 90 วัน 
ประสานงานกับ งานครป. เพื่อ
ด าเนินการ 
1. การขอขยายเวลาพ านัก 
2. การรายงานตัว 90 วัน 
(Report 90 days) 
โดยชาวต่างชาติเดินทางไป
ติดต่อที่ ตม.ได้ด้วยตนเอง 

ถ้าชาวต่างชาติจ าเป็นต้อง
ออกนอกประเทศ และเข้า
มาในไทยอีก 
ชาวต่างชาติสามารถ
ด าเนินการของ Re-entry ได้
ด้วยตนเองท่ี ตม. หรือ
สนามบิน 

ภาควิชา/หน่วยงาน  
ท าหนังสือถึงคณบด ี
เรื่องขออนุมัติรับชาวต่างชาติ 
ระบุช่ือ ต าแหน่ง ระยะเวลา และสถานที่ที่จะไปท าวีซ่า 
เอกสารแนบ 
- ส าเนาหนังสือเดินทาง 
- ส าเนาสัญญาจ้าง หรือส าเนาค าสั่งจ้าง 
- ส าเนาหนังสืออนุมัติบรรจุ 

ขั้นตอนการด าเนินงานการรับผู้ปฏิบัติงานชาวต่างชาต ิ

ภาควิชา/หน่วยงาน 
ประสานงานกับชาวต่างชาติ 
1. การจัดหาที่พัก 
2. การนัดหมายรับ-ส่งจาก
สนามบิน 
New Normal: การค้ดกรอง
และการกักตัว 











ผู้ ท่ีเดินทางมาจาก
ตา่งประเทศทกุคน
ต้องเข้ารับการตรวจ
คดักรองจาก
สนามบินหรือดา่น
ตรวจคนเข้าเมือง 
พร้อมด้วยเอกสาร
ใบรับรองแพทย์ ท่ีได้
ตรวจก่อนเดินทาง 
มาประเทศไทย  
น้อยกวา่ 72 ชัว่โมง 

SQ/LQ 

หากผู้ เดินทางพบว่ามีอาการเข้าข่ายมีไข้ ไอ จาม หรือ
มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ เจ้าหน้าท่ีจะน าไปรักษา 
ณ สถานพยาบาล 

หากไมม่ีอาการเจ็บป่วยใดๆ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะน าไป
กกัตวั ณ สถานที่พกัที่จดัเตรียมไว้  state 
quarantine หรือ local quarantine เป็น
ระยะเวลา  14 วนั  14 วนั 

จนกว่าอาการเจ็บป่วยนัน้อยู่ในระยะ
ปลอดภยั และวินิจฉยัแล้วว่าไมต่ิดเชือ้ 
COVID-19 



https://www.immigration.go.th/#serviceonline 

การติดต่อกบัส านกัตรวจคนเข้าเมือง มีปัญหาเร่ืองคนหนาแน่น 



ขยายพืน้ท่ีการให้บริการไปยงัส านกัจดัหางานกรุงเทพ 10 อาคารพงษ์สภีุ ถ.วิภาวดีรังสติ 

การติดต่อกบัส านกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
มีปัญหาเร่ืองคนหนาแน่น 



นกัศกึษาตา่งชาติ จากทนุโครงการพิเศษ 
- ทนุรัฐบาลนอร์เวย์ 
- ทนุทวิภาคี รัฐบาลไทย-ภฏูาน 
- ทนุพฒันาก าลงัด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุ ในหลวง ร.9 

ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขและสญัญาการรับทนุ 
• ผลสอบภาษาองักฤษ 
• ระยะเวลาในการศกึษาไม่เกิน 2 ปี 
• การสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ทนุ TICA ท่ีเดินทางกลางประเทศภมิูล าเนา บณัฑิตวิทยาลยัได้มี

ระเบียบการสถานท่ีใช้ส าหรับสอบ ต้องเป็นสถานท่ีราชการของประเทศนัน้ๆ เช่น ประเทศภฏูาน 
จะมีหน่วยงาน Royal Civil Service Commission (RCSC), Royal 
Government of Bhutan เป็นศนูย์กลางในการจดัสอบ 



เน่ืองด้วย ส านกัตรวจคนเข้าเมือง ยงัคงจ ากดัประเภทชาวตา่งชาติท่ีจะเดินทางเข้า
ประเทศ เพราะฉะนัน้ ถ้าจ าเป็นต้องให้นศ.เดินทางเข้ามา จะต้องมีหนงัสือรับรองจาก
มหาวิทยาลยั ต้องด าเนินการผ่านหน่วยงานดงันี ้

- ปริญญาตรี กองบริหารการศกึษา 
- บณัฑิตศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 

นศ. ตา่งชาติ ท่ีเดินทางกลบัไปประเทศภมูิล าเนา จะเดินทางกลบัมาท าวิจยัได้หรือไม ่



งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

รศ.ดร.ฤทยัวรรณ โต๊ะทอง 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 

น.ส.น้องนชุ ประสมค า 
นกัวิเทศสมัพนัธ์  

หวัหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โทร. 5070 นายเสฏฐวฒุิ แก้ววิเศษ 

นกัวิเทศสมัพนัธ์ 
โทร. 5033 

น.ส.วรรณภา สมวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

โทร. 5073 



https://science.mahidol.ac.th/ic/index.html 





แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้บริการจากงานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 



R Nuch 


