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มาตรฐานการต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศ 

การต้อนรับอาคนัตกุะชาวตา่งประเทศ นบัเป็นภารกิจที่ส าคญัยิง่ประการหนึง่ของมหาวิทยาลยั เนื่องจากผู้ให้การ

ต้อนรับจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนองค์กร ดา่นแรกของการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ซึง่ก่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือตอ่ไป ได้แก ่

การพฒันาการเรียนการสอน วิจยั และบริการ ดงันัน้ เพื่อให้งานด้านการต้อนรับอาคนัตกุะชาวตา่งประเทศ มมีาตรฐานการ

ท างาน การก าหนดมาตรฐานจงึจ าเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการวดัผลการท างาน ประเมินการท างานให้มคีวามยตุิธรรมและ

นา่เช่ือถือ อีกทัง้เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเทศสมัพนัธ์ได้เข้าใจการท างาน ปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง เปรียบเทียบผลงานท่ีท าได้กบัท่ี

ควรจะเป็น มีความชดัเจน มองเห็นแนวทางในการพฒันาการปฏิบตัิงานและสามารถปรับปรุงงาน อีกทัง้ชว่ยฝึกฝนตนเองให้

เข้าสูม่าตรฐาน ท างานได้รวดเร็ว ประหยดัเวลา  

วิธีก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

ใช้วธีิ Subjective Standard ทีผู่้บงัคบับญัชาเฝา้สงัเกตการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา และลกัษณะความเป็น

สากลท่ีเป็นท่ียอมรับในการปฏิบตัิงานต้อนรับอาคนัตกุะชาวตา่งประเทศ 

ขัน้ตอนการก าหนดมาตรฐาน 

ดจูากวิธีการปฏิบตัิงาน และประชมุผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองวิเทศสมัพนัธ์ หวัหน้างาน และผู้ที่เก่ียวข้องที่

รับผิดชอบในการต้อนรับอาคนัตกุะชาวตา่งประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐานการต้อนรับอาคันตุกะ 

• คณุภาพของงาน มคีวามครบถ้วน ประณีต ถกูต้อง เช่ือถือได้  

• ลกัษณะการแสดงออกขณะปฏิบตัิงาน บคุลกิภาพ (ดี นา่เช่ือถือ มเีสนห์่ ประทบัใจ และเหมาะสมกบัผู้พบ

เห็น รวมถงึ การใช้สหีน้าและน า้เสยีงในการให้การต้อนรับและตอบข้อซกัถาม)  พฤติกรรมและ

บคุลกิลกัษณะการให้บริการด้วยความเต็มใจ มีความกระตือรือร้น) การแตง่กาย (สภุาพเป็นไปตาม

มารยาทสงัคมและถกูกาลเทศะ)  

• มีความรู้ความสามารถในเร่ืองพธีิการพิธีการทตู เช่น การแนะน าบคุคล การทกัทาย การจดัอาหารที่สมัพนัธ์

กบัวฒันธรรม ความเช่ือและศาสนา ความแตกตา่งทางวฒันธรรม และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เนื่องจากพฤติกรรม

และการกระท าที่ไมเ่หมาะสมอาจสง่ผลเสยีตอ่ภาพลกัษณ์ขององค์กรและขวญัก าลงัใจของเพื่อนร่วมงาน  

• ภาษาทีใ่ช้การพดู/เขียนต้องเป็นภาษาที่สภุาพ เป็นทางการ และเป็นมิตร 

• ด าเนินการให้อาคนัตกุะเกิดความสะดวกและปลอดภยั 

ตัวชีว้ัดการด าเนินงาน  

• ความรวดเร็ว ถกูต้อง ทนัเวลา   

• ความพงึพอใจ ของอาคนัตกุะและผู้บริหาร (โดยวธีิการการสงัเกตการณ์สหีน้า ทา่ทางของอาคนัตกุะ) 
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• การบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ  

• มีคิดริเร่ิมและนวตักรรมใหม่ๆ  

• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้อยา่งรวดเร็ว ฉบัไว 

• คาดเดาปัญหาที่อาจเกิดขึน้/แผนส ารอง เพื่อเตรียมทางแก้ไข 

• มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก 

•  มีความเป็นมืออาชีพ  

• ด าเนินการได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบตัิที่เป็นสากล  

• ชาวตา่งชาติได้รับการดแูลเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดี และได้รับข้อมลูทีถ่กูต้อง 

• การประสานงานกบัสว่นงานหรือผู้ที่เก่ียวข้อง ได้อยา่งถกูต้องและตรงตามวตัถปุระสงค์ 

เป้าหมายของการให้การต้อนรับ 

• ภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลยั  

• ความร่วมมืออยา่งยัง่ยืน   

• ประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั 

ขัน้ตอนการต้อนรับอาคนัตุกะ (functionally) ประกอบไปด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

เตรียมการต้อนรับ 

- สอบถามข้อมลูประกอบการวิเคราะห์เพื่อจดัท าโปรแกรมให้การต้อนรับ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ ช่ือและต าแหนง่ของ

ผู้มาเยือน  วนัเวลาที่สะดวก 

- สบืค้น/ศกึษาข้อมลูประวตัิ/กิจกรรมความร่วมมือระดบัมหาวิทยาลยัหรือระดบัคณะ/ข้อมลูด้านการวิจยัจาก 

SciVal หรืออื่นของสถาบนัผู้มาเยือน  

- เสนอผู้บริหารพิจารณา และเชิญสว่นงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาการเข้าร่วม 

- ประสานผู้ เก่ียวข้องภายในและนอกมหาวิทยาลยั/สว่นงาน ได้แก่ การจองห้องประช/ุสถานท่ีตามวนัเวลาที่

ก าหนด จดัเลีย้งต้อนรับ (อาหารวา่ง กลางวนั เย็น) จดัท างบประมาณคา่ใช้จา่ย การจดัรถรับสง่ ของที่ระลกึ 

(โดยตรวจสอบไมใ่ห้ซ า้ หากชาวตา่งประเทศได้เคยมาเยือนมหาวทิยาลยัแล้ว) ขอความอนเุคราะห์ช่างถ่ายภาพ 

การท าขา่วประชาสมัพนัธ์ การน าชมมหาวิทยาลยั 

- จดัท ารายละเอยีดกิจกรรมการต้อนรับ และผู้ รับผิดชอบ  

- ศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัมหาวิทยาลยั/หนว่ยงานของตนเองในสว่นท่ีจะตอบข้อซกัถาม 

- แจ้งผู้ เก่ียวข้องเก่ียวกบัก าหนดการ และข้อมลู/วตัถปุระสงค์ของอาคนัตกุะที่มาเยือน 

- ทบทวนประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทีใ่ห้การต้อนรับเพื่อให้แนใ่จมคีวามเข้าใจตรงกนั เป็นไปตามแผน 
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- ท าสรุปก าหนดการให้การต้อนรับ และข้อมลู อาทิ วตัถปุระสงค์การมาเยือน ข้อมลู SciVal สรุปการมาเยือนหรือ

การประชมุครัง้ที่ผา่นมา (หากมี) เอกสารประกอบการต้อนรับเสนอผู้บริหารลว่งหน้าก่อน 2-3 วนั 

ระหว่างการต้อนรับ 

- ประสานและอ านวยความสะดวกการให้การต้อนรับ 

- อ านวยความสะดวกด้วยความเตม็ใจ อธัยาศยัไมตรีอนัดี มคีวามกระฉบักระเฉง กระตือรือร้น 

- ตื่นตวัอยูเ่สมอหากเกิดเหตกุารณ์เฉพาะหน้า อาทิ อปุกรณ์อิเลกทรอนิกขดัข้อง อาคนัตกุะเปลีย่นวตัถปุระสงค์

กระทนัหนั 

- จดการประชมุ/เจรจา 

- ดแูลการแลกเปลีย่นของที่ระลกึและการถ่ายภาพ 

- ดแูลการน าชมมหาวิทยาลยั (หากมี) 
 

หลังให้การต้อนรับ 

- จดัท าสรุปการประชมุเจรจาและแจ้งผู้ เก่ียวข้อง 

- ติดตามผลการให้ต้อนรับ/การเยอืน และผลสบืเนื่อง 

- ด าเนินการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย 

- ประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานตอ่ไป 

มาตรการควบคุม (control measure)  

• นโยบาย/ยทุธศาสตร์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลยั/สว่นงาน 

• กฎระเบียบด้านการเงินของมหาวิทยาลยั/สว่นงาน ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจ่ายเงินคา่

จดัเลีย้งรับรองชาวตา่งประเทศ  ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายคา่ใช้สอย ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลยัมหดิลวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั และประกาศที่สว่นงาน

ประกาศใช้ 

• ความแตกตา่งด้านวฒันธรรม มารยาททางสงัคม เชือ้ชาติ ศาสนา   
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ชื่อกระบวนงาน การต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศ 

มาตรฐานขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารอ้างอิง 

1.         ภายใน 2 ชัว่โมง รับเร่ืองและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมลู/
วตัถปุระสงค์ในการเยือน 

ประกอบการวิเคราะห์ให้
การต้อนรับ  

 เจ้าหน้าที่วิเทศ
สมัพนัธ์ 

  

2.       ภายใน 3 ชัว่โมง สบืค้นข้อมลูพร้อมเสนอ
อธิการบดี/รองอธิการบดี
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ฯให้
ความเห็นชอบหรือเพื่อ
พิจารณาในการต้อนรับ 

 

เจ้าหน้าที่วเิทศ
สมัพนัธ์ 

  

3.           
        N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                  Y 

      ภายใน 1 วนั พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ ดงันี ้
1. ก าหนดวนัเวลาให้การ

ต้อนรับ 

2. สว่นงานท่ีให้การ
ต้อนรับ 

 
 
 

 

เจ้าหน้าที่วเิทศ
สมัพนัธ์ 

รองคณบดีที่ดแูลด้าน
วิเทศสมัพนัธ์ของสว่น
งาน/ 

เลขาอธิการบดี/รอง
อธิการบดีฯ 

  

สถาบนัตา่งประเทศ

ติดตอ่ขอมาเยือน 

สบืค้นข้อมลูจากประวตัิ

และ website 

พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
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4.    ภายใน 2 ชัว่โมง แจ้งสถาบนัตา่งประเทศ
ยืนยนัให้การต้อนรับ 

 

   

5.  
 
 
 
 
 
 

  ภายใน 5 วนั ประสานสว่นงานยืนยนั
ก าหนดการต้อนรับและขอ
ทราบช่ือผู้ ร่วมให้การ
ต้อนรับ 

 

เจ้าหน้าที่วเิทศ
สมัพนัธ์สว่นงาน 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มตอบรับ
เสนอช่ือผู้ให้การ
ต้อนรับของสว่นงาน 

 

    6.    ภายใน 2-3 วนั 1. ประสานหนว่ยงาน
อาคาร เร่ืองการจอง
ห้องประชมุ เลีย้งรับรอง 
และรถรับสง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จดัท าหลกัการ
งบประมาณคา่ใช้จ่าย
ในการต้อนรับ 

3. ประสานงานร้านค้า/

เจ้าหน้าที่งานอาคาร
และสถานท่ี กอง
บริหารงานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่วเิทศ
สมัพนัธ์   เจ้าหน้าที่
กองคลงั 
 
 

1. แบบฟอร์มใน
ระบบ MUSIS เพื่อ
ขอจองห้องประชมุ 
(กรณีใช้ห้องประชมุ
ในส านกังาน
อธิการบดีและตกึ
ศนูย์การเรียนรู้)  
2. แบบฟอร์มใน
ระบบ MUSIS เพื่อ
จองรถรับสง่ผา่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ด้วยการจา่ยเงินคา่รับรองชาว
ตา่งประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และประกาศของสว่นงาน 

ยืนยนัการให้การต้อนรับ 

ประสานงานสว่นงาน

เก่ียวข้องจดัท า

รายละเอียดรายการเยือน 

เตรียมการให้การต้อนรับ 
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งานอาคารจดัเลีย้ง
อาหารวา่ง/อาหารกลา
วนั 

4. จดัเตรียมของที่ระลกึ 

5. จดัเตรียมเอกสาร
แนะน ามหาวิทยาลยัแจก 

4. . ประสานการน าทวัร์
มหาวิทยาลยั 

5. ประสานการจดัท าขา่ว  
 
 
 

6.จดัท าสรุปงาน (เช่น
วตัถปุระสงค์ ข้อมลูSciVal 
การมาครัง้ที่แล้ว) ให้
ผู้บริหารลว่งหน้า 2-3 วนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานสือ่สาร
องค์กร 
 

เจ้าหน้าที่วเิทศ
สมัพนัธ์ 

3. แบบฟอร์มการ 
ต้อนรับอาคนัตกุะ
ตา่งประเทศ 

4. แบบฟอร์ม  
Agenda 

 

กรอกข้อมลูในการขอ
นกัศกึษาใน 
MUSAIS 

      7.        
      N 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Y 

   ภายใน 1 ชัว่โมง อธิการบดี/รองอธิการบดี
ฝ่ายวเิทศฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบรายละเอียด
กิจกรรมการต้อนรับ   
 

อธิการบดี/รอง
อธิการบดีฝ่ายวเิทศฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
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     8.  
 

    ตามก าหนดการ การให้การต้อนรับ ดงันี ้
1.จดัรถรับสง่พร้อม
เจ้าหน้าที ่
2.จดัเตรียมห้องประชมุ//
เอกสารการประชมุ (หาก
มี) ปา้ยช่ือ/เคร่ือง
โสตทศันปูกรณ์ 
3. จดัเตรียมเคร่ืองดืม่และ
อาหารวา่ง 
4.จดัเตรียมเอกสารแจก
ผู้ เข้าร่วมให้การต้อนรับ 

5. จดัเตรียมของที่ระลกึ 

6. จดสรุปการประชมุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

      9.      ใช้เวลา 1 วนั ด าเนินการดงันี ้
1. จดัท าสรุปการประชมุ 

2. เขียนขา่ว 

3. ด าเนินการเบิกจ่าย
คา่ใช้จา่ย/คืนเงินยมื (ถ้า
มี) 
3. บนัทกึข้อมลูใน 
database/google 

online form แขกมา
เยือน 

   

ด าเนินการให้การต้อนรับ 

หลงัให้การต้อนรับ 
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     10. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           N 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Y 

           

     ใช้เวลา  1 วนั 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
สรุปการเจรจา พร้อมสง่
สว่นงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ทราบ/ด าเนินการ 

   

       11.  
 
 
 
 

   ใช้เวลา 10 นาท ี จดัเอกสารเข้าแฟม้  
หรือติดตามความคืบหน้า
การเจรจา (หากมี) 
 

   

ผู้บริหารให้

ความเห็นชอบ 

จดัเก็บเอกสาร 
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   แบบฟอร์มต้อนรับอาคนัตุกะ (Visitor Checklist) 
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แบบฟอร์ม Agenda 

 


