P7.1.2 ประสานงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Inbound student)

ข้อกำหนด

Risks
ป้องกันปัญหา
การที่นักศึกษา
ต่างชาติเป็นโรค
ร้ายแรงก่อน
เดินทางเข้ามา
โดยการให้
นักศึกษา
ต่างชาติจัดส่ง
ใบรับรองแพทย์
ระบุว่าไม่มีโรค
ร้ายแรง ก่อน
เดินทางเข้า
ประเทศไทย

อัตราและการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย (Bench Fee) และค่าใช้จ่ายใน
การบริการ (Service Fee) (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องพ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Suppliers (S)
นักศึกษาต่างชาติ
อาจารย์ประจารายวิชาหรือ
ดูแลงานวิจัย
สถานทูตไทยในประเทศ
ของนักศึกษาต่างชาติ
ภาควิชา/หลักสูตร
งานบริหาร
งานพัฒนาระบบและ
เทคโนโลยี
งานคลัง
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมการกงสุล
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Inputs (I)
หนังสือแจ้งความจานงขอ
เข้าศึกษาหรือทาวิจัย
CV ของนักศึกษา
หลักฐานการศึกษา
หนังสือตอบรับจากอาจารย์
ประจารายวิชาหรือดูแล
งานวิจัย
ใบรับรองแพทย์ที่ ที่มีการ
ตรวจโรคร้ายแรง
หนังสือรับรองจาก MUSC
และเอกสารประกอบการ
ขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
เอกสารต่างๆ ที่ภาควิชา/
หลักสูตรต้องใช้ประกอบ
การศึกษาหรือทาวิจัยของ
นักศึกษาต่างชาติ
แบบฟอร์มการทาข้อตกลง
แบบฟอร์มการขอใช้

1.

2.

3.

4.

ผู้กำกับดูแล

รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ควบคุมงำน น.ส.น้องนุช ประสมคา
หน่วย/งำน งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ควำมต่อเนื่อง ภายใน 1 เดือน

Process (P)
งานครป.ได้รับการติดต่อ
จากนักศึกษาต่างชาติใน
การขอเข้าศึกษาบาง
รายวิชาหรือทาวิจัยระยะ
สั้น
งานครป.ติดต่อประสานไป
ยังอาจารย์ประจารายวิชาที่
นักศึกษาประสงค์จะขอเข้า
ศึกษาหรือทาวิจัย
อาจารย์ประจารายวิชาหรือ
ดูแลงานวิจัยพิจารณา
คุณสมบัติและระยะเวลาใน
การขอเข้าศึกษาหรือทา
วิจัย
อาจารย์ประจารายวิชาหรือ
ดูแลงานวิจัย ตอบรับ/
ขัดข้อง การเข้าศึกษาหรือ
ทาวิจัย

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Outputs (O)
Customers (C)
ได้รับหนังสือแจ้งความ
1. นักศึกษาต่างชาติ
จานงและเอกสารประกอบ 2. ภาควิชา/หลักสูตร
อาจารย์ประจารายวิชาที่
นักศึกษาประสงค์จะขอเข้า
ศึกษาหรือทาวิจัยได้รับ
เอกสารต่างๆ
เอกสารต่างๆ ได้รับการ
พิจารณา
นักศึกษาได้รบั การตอบรับ
หรือขัดข้องจากอาจารย์
ประจารายวิชาหรือดูแล
งานวิจัย
นักศึกษาต่างชาติได้รับ
หนังสือรับรองในการขอวี
ซ่าเข้าประเทศไทย
นักศึกษาต่างชาติได้รับวีซ่า
เข้าประเทศไทย
นักศึกษาต่างชาติได้
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Suppliers (S)
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Inputs (I)
Process (P)
internet account
5. งานครป. ประสานงานการ
เงินค่า Bench fee
ทาหนังสือรับรองในการขอ
แบบฟอร์ม MUSC/IR-1
วีซา่ เข้าประเทศไทยให้แก่
(ขอใช้บริการ)
นักศึกษาต่างชาติ และ
บันทึกข้อตกลง
ตรวจสอบประวัติจากสานัก
แบบฟอร์ม ตม.7 (ขออยู่
ข่าวกรองแห่งชาติ
ต่อ)
6. นักศึกษาต่างชาติ
หนังสือรับรองจากคณบดี
ดาเนินการเรื่องการขอวีซ่า
แบบรายงานการได้รับทุน
เข้าประเทศไทย
สนับสนุนนักศึกษา
7. การเข้ารับการตรวจคัด
อาคันตุกะชาวต่างประเทศ
กรองจากสนามบินหรือ
เพื่อเข้ามาศึกษาหรือทา
ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
วิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ารับการกักตัวตาม
หลักฐานสาหรับเบิก
พ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่าย
โดยให้อาจารย์หรือ
นักวิชาการต่างชาติติดต่อ
ประสานงานกับผู้ดูแลจาก
ภาควิชาหรือหน่วยงานและ
แจ้งให้งานครป.ได้ทราบถึง
สถานการณ์และสถานที่พัก
ของชาวต่างชาติ
8. นักศึกษาต่างชาติเข้ามา
รายงานตัวที่ภาควิชา/
หลักสูตรแล้ว
9. งานครป. ประสานงานการ
จัดทาข้อตกลง การทาบัตร

8.

9.
10.

11.

Outputs (O)
รายงานตัวที่ภาควิชา/
หลักสูตร
นักศึกษาต่างชาติได้จัดทา
ข้อตกลง ขอบัตรแสดงตน
และขอใช้ internet
account
นักศึกษาต่างชาติได้ชาระ
เงิน Bench fee
นักศึกษาต่างชาติได้รับการ
ขยายเวลาพานักในประเทศ
ไทย
ได้จัดทารายงานและเบิก
ค่าใช้จ่าย

Customers (C)
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Suppliers (S)

ตัววัดนา

ปรับปรุง

Inputs (I)

ตัววัดนา

Process (P)
แสดงตน และการขอใช้
internet account
10. งานครป. ประสานงานการ
ชาระเงิน Bench fee ใน
กรณีที่นักศึกษามาจาก
สถาบันที่ไม่มี MoU
11. งานครป. ประสานงานการ
ต่ออายุวีซ่าในกรณีที่มี
ระยะเวลาในการศึกษาหรือ
วิจัย มากกว่า 3 เดือน
12. งานครป. ประสานงานการ
จัดทารายงานหรือจัดเบิก
ค่าใช้จ่ายในกรณีที่
นักศึกษาต่างชาติเดินทาง
มาภายใต้โครงการทุน
สนับสนุนนักศึกษา
อาคันตุกะชาวต่างประเทศ
เพื่อเข้ามาศึกษาหรือทา
วิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

Outputs (O)

ตัววัดนา: ปฏิบัติตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้อง และทันเวลา

ตัววัดตาม: ประสานงานให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางมา
ศึกษาหรือทาวิจัย

Customers (C)

ตัววัดตาม:

นวัตกรรม
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