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งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 



คํานาํ 

 คู่มือสําหรับหน่วยงานเพ่ือเตรียมการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิธีการ และรายละเอียดที่เก่ียวข้องการจัดทํา
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับหน่วยงาน 
องค์กร สถาบัน ทั้งภายในและต่างประเทศ  คู่มือฉบับน้ี สามารถเป็นแนวทางประกอบการจัดทําข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพ่ือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเน้ือหาที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เก่ียวข้องที่
สามารถใช้คู่มือฉบับน้ีเพ่ืออ้างอิงต่อไปซึ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้ายินดีน้อมรับ 

นางสาวนารี สุวรรณะ 
นักวิเทศสัมพันธ์  
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คู่มือ 

สําหรบัหน่วยงาน 

เพื่อเตรียมการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

 คู่มือสําหรับหน่วยงานเพ่ือเตรียมการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของ
ภาระงานหลักของงานวิเทศสัมพันธ์ในการจัดการสังเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์ จากการทํางาด้านวิเทศ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของ                     
การจัดทําคู่มือดังกล่าว ก็เพ่ือต้องการจัดวางระบบในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรตํ่างๆ ซึ่งงาน
วิเทศสัมพันธ์เห็นแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ภายใต้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวโน้มการเกิดความ
ร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย ระหว่างสถาบันต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เก่ียวกับระบบการจัดทําข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรตํ่างๆ ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการริเริ่มในกํารสร้างความร่วมมือ และการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงความร่วมมือ รวมตลอดถึงการปรับปรุงแก้ไขการต่ออายุของข้อตกลงให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการทําข้อตกลงความร่วมมือและการติดตามให้เป็นไปตามข้อตกลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ต้ังอยู่บนหลักความร่วมมือแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสถาบันคู่มือการเตรียมการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 แนวทางการเตรียมการ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ 

 ส่วนที่ 2 วิธีการ และรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารที่ต้องมี เพ่ือเสนออธิการบดีประกอบการพิจารณา
ลงนาม หรือมอบอํานาจ 

 ส่วนที่ 3 รูปแบบของข้อตกลงความร่วมมือ 

 ส่วนที่ 4 กํารบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ 
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ส่วนที ่1 แนวทางการเตรียมการวิธีการและขัน้ตอนต่างๆ 

ข้อพิจารณาเบื้องต้น 

 1.1 การทําข้อตกลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหําวิทยาลัย กับองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศในการสร้างความร่วมมือในทางวิชาการมีรูปแบบข้อตกลงที่แตกต่างและ
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และรูปแบบของความร่วมมือในการจัดทํากิจกรรม ก่อนการดําเนินการร่าง
เอกสารสัญญาความร่วมมือคณะ/ส่วนงานควรพิจารณาในเบ้ืองต้นถึงสถานภาพต้นสังกัด วัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถาบัน/หน่วยงาน และเป้าหมายของการจัดทําความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งน้ี เพ่ือ
ความเหมาะสม และเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าการร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานน้ันๆ อยู่ในกรอบ
อํานาจ หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะสํามารถดําเนินได้ 

 1.2 แนวทางปฏิบัติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

 หน่วยงานความร่วมมือ ขั้นตอนการจัดทําเอกสารความร่วมมือ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

1.1 วิเคราะห์รายละเอียด และเสนอข้อตกลงให้ 
ผอ.กผ.พิจารณา และส่งไป ผช.ฝว.พิจารณา 
1.2 แจ้งผลการพิจารณาให้ คณะ/ส่วนงานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/ปรับแก้ 
1.3 เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบใน
หลักการและพิจารณาลงนาม หรือกําหนดเวลาเพ่ือ 
การลงนาม 
1.4 จัดพิธีลงนาม/ส่งเอกสารความร่วมมือให้
มหาวิทยาลัยคูส่ัญญาลงนาม 
1.5 เผยแพร่บนเว็ปไซต์ http://plan.rmutsb.ac.th 
1.6 จัดเก็บข้อตกลงในระบบแฟ้ม และบันทกึข้อมูลใน
ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

2. คณะกับหนว่ยงานต่างประเทศ 2.1 วิเคราะห์รายละเอียด และเสนอข้อตกลงให้ 
คณบดีพิจารณา และส่งไป ผช.ฝว.พิจารณา 
2.2 แจ้งผลการพิจารณาให้ คณะ/ส่วนงานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/ปรับแก้ 
2.3 เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบใน
หลักการและพิจารณาลงนาม หรือกําหนดเวลาเพ่ือ 
การลงนาม 
2.4 จัดพิธีลงนาม/ส่งเอกสารความร่วมมือให้
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มหาวิทยาลัยคูส่ัญญาลงนาม 
2.5 ส่งเอกสาร MOU / MOU ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย 
2.6 งานวิเทศสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็ปไซต์ 
http://plan.rmutsb.ac.th 
1.6 งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บข้อตกลงในระบบแฟ้ม 
และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมลูงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

 

 1.3 แนวทางการเตรียมการ ในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
ในการทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับองค์กรต่างๆ งานวิเทศ
สัมพันธ์ในฐานะที่เป็นส่วนงานซึ่งรับผิดชอบดําเนินการในกระบวนการท้ังหมดของการจัดทําข้อตกลง จึงสรุป
แนวทางสําหรับการเตรียมการเพ่ือจัดทําข้อตกลง ดังต่อไปน้ี 

 1. หลักการ วัตถุประสงค์ของการทําข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 1.1 อธิการบดี เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงในนามของมหาวิทยาลัย 

 1.2 อธิการบดีในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบอํานาจให้ผู้บริหาร / บุคลากรของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงที่มีหน้าที่เก่ียวข้องลงนามในนามของมหาวิทยาลัยแทนอธิการบดี 

 1.3 การทําข้อตกลงกับองค์กรตํ่างๆ ร่วมกับองค์กรภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ หาก
เป็นกรณีการทําข้อตกลงครั้งแรกระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับองค์กรคู่สัญญา การลง 

นามในข้อตกลง ควรที่จะเป็นการลงนามในพิธีการลงนาม ผู้บริหารที่จะลงนามของทั้งสองฝ่ายควรจะได้มี 

โอกาสทําความรู้จัก/คุ้นเคย ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย และ/หรือคณะ/ 

ส่วนงานควรสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการร่วมมือกันทางวิชาการ หรือพบปะปรึกษาหารือ 

มิใช่เพียงแต่เป็นการส่งและแลกเปลี่ยนเอกสารกันเท่าน้ัน เพ่ือเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยได้ประกอบการ 

พิจารณาก่อนการลงนาม 

 1.4 การจัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานคู่สัญญา ควรมีการเจรจาในข้ันต้นและยก “ร่าง” 
ข้อตกลงร่วมกัน และใช้การเจรจาตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยง
ประเด็น/ข้อบังคับที่จะให้ข้อตกลงฯ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง และใช้หลักความร่วมมือที่ดี  
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 1.5 ในกรณีที่เป็นข้อตกลงซึ่งมีลักษณะเป็นการลงนามเพ่ือต่อหรือขยายระยะเวลาของข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว 
อาจดําเนินการลงนามโดยใช้วิธีการส่งและแลกเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงก็ได้ 

 

ส่วนที่ 2 วิธีการ และรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารสําคัญที่จะต้องดําเนินการรวบรวมเป็นเอกสารประกอบ 
เพื่อเสนออธิการบดีประกอบการพิจารณาลงนาม หรือมอบอํานาจ 

ข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามโดยอธิการบดี ให้ดําเนินการดังน้ี 

 2.1 ให้หน่วยงานหรือส่วนงานที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทําข้อตกลง
ความร่วมมือกับองค์กร สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ให้งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการ และเน่ืองจากขั้นตอนการนําเสนอ
ข้อตกลงความร่วมมือจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและวิเคราะห์สําระสําคัญตํ่างๆ จึงขอความร่วมมือส่วน
งานได้วางแผนการจัดทําข้อตกลงฯ ล่วงหน้า เพ่ือให้มีระยะเวลานําเสนอมหาวิทยาลัยพอสมควรในกรณีที่
หน่วยงานหรือส่วนงานได้จัดทําร่างข้อตกลงไว้แล้ว ให้แนบมากับหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยในคราว
เดียวกัน ทั้งน้ี หากต้องการทําข้อตกลงเป็นภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษควรที่จะจัดทําฉบับ
ภาษาไทยด้วย 

 2.2 ในหนังสือแจ้งความประสงค์ประกอบด้วยรายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี 

  2.2.1 ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปเก่ียวกับความร่วมมือ หรือความสัมพันธ์รวมทั้งการ 

ปรึกษาหารือกับองค์กร สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ที่จะทําข้อตกลง มิใช่เป็นแค่เพียงการส่งและ
แลกเปลี่ยนเอกสารเท่าน้ัน 

  2.2.2 หลักการพ้ืนฐานที่สําคัญของข้อตกลงความร่วมมือ อาทิ 

  1) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สามารถคงเนื้อหา
เก่ียวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

  2) แผนกิจกรรมรองรับความร่วมมือที่จะดําเนินการในช่วงเวลาภายใต้ข้อตกลง 

  3) อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลของมหําวิทยาลัยต่างประเทศ ข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือที่
ได้ดําเนินการ เป็นต้น 

  2.2.3 ตําแหน่ง สถานะของผู้ที่จะลงนามในข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  2.2.4 ผลการศึกษาวิเคราะห์จากหน่วยงานถึงความจําเป็น ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา ปณิธาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน 
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  2.2.5 ผลการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย เบ้ืองต้น ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

  2.2.6 ค่าใช้จ่าย งบประมาณโดยประมาณเก่ียวกับการจัดทําข้อตกลง และภาระทางภาษีที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต (ถ้ามี) 

 2.3 เมื่องานวิเทศสัมพันธ์ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์แล้ว จะวิเคราะห์สําระความสําคัญของ
ข้อตกลง ประโยชน์และความจําเป็นพร้อมทั้งปรับร่างข้อตกลงให้เหมาะสมและนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในหลักการในกรณีข้อตกลงบางฉบับที่มีความเร่งด่วนและจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด งานวิเทศสัมพันธ์จะดําเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม                   
ข้อ 2.4 2.5 และ 2.6 และสรุปนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย 

 2.4 งานวิเทศสัมพันธ์จะจัดส่งร่างข้อตกลงที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  

 2.5 เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณามหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งให้หน่วยงาน หรือส่วนงาน
เพ่ือปรับปรุงและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 2.6 หน่วยงาน หรือส่วนงาน แจ้งผลการดําเนินการปรับ และ/หรือแก้ไขร่างข้อตกลง โดยความ
เห็นชอบของคู่ตกลง และยืนยันเน้ือหาร่างข้อตกลงให้งานวิเทศสัมพันธ์ 

 2.7 งานวิเทศสัมพันธ์สรุปรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม หรือ ให้
ความเห็นชอบ และประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนงานเพ่ือจัดพิธีลงนาม หรือประสานงาน สํานักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการในกรณีที่เป็นข้อตกลงในระดับคณะ 

 2.8 งานวิเทศสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็ปไซต์ http://plan.rmutsb.ac.th และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อตกลงความร่วมมือที่อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้ผู้บริหารหรือบุคลํากรของหน่วยงานหรือส่วนงาน               
ลงนามแทน ให้ดําเนินการดังน้ี 

 ให้หน่วยงานหรือส่วนงานที่ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือในระดับคณะ กับองค์กร 
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 

 

 

 

ส่วนที ่3 รูปแบบของข้อตกลงความร่วมมือ 



 

8 

 รูปแบบของข้อตกลง ดังที่จะกล่าวต่อไปน้ี เป็นเพียงแนวทางและองค์ประกอบพ้ืนฐานเบ้ืองต้นสําหรับ
การจัดทําร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งการทําข้อตกลงในแต่ละฉบับ อาจมีรายละเอียดที่มีความแตกต่างหรือมี
ข้อตกลงกันเป็นพิเศษที่สามารถปรับเพ่ิมในข้อตกลงแต่ละประเภทได้ 

 3.1 ข้อตกลงความร่วมมือที่เป็น Agreement มีลักษณะ ดังน้ี 

 3.1.1 ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ 

  1) Agreement for Academic Cooperation and Exchange 

  2) Agreement for Student Exchange Program 

  2) Agreement of Research Cooperation 

 3.1.2 ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับสถาบันวิจัยต่างประเทศ 

 3.1.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับส่วน
ราชการหรือองค์กรทางวิชาการภายในประเทศ 

 3.1.4 ข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) 
เป็นหนังสือ ของฝ่ายหน่ึง แสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง และโดยปกติบันทึกความเข้าใจไม่ถือ
ว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ ระบุไ ว้ เ ช่น 
สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึงทําบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพ่ือความร่วมมือระหว่างกัน 
สําหรับในทางการทูต และอาจมีช่ือเรียกที่ต่างกันไป เช่น ข้อตกลง (Agreement), บันทึกข้อตกลง 
(Memorandum of Agreement), บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฯลฯ 

ที่มา : http://www.navy.mi.th/judge/files/dec09/MOUNew.pd 
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ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ 

 4.1 ให้งานวิเทศสัมพันธ์ ดําเนินการรวบรวม นําข้อมูลการลงนามลงฐานข้อมูลด้านงานวิเทศสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย และจัดทําระบบทะเบียนข้อตกลงต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                   
ได้ลงนามกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

 4.2 ในกรณีที่เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้งานวิเทศสัมพันธ์ สรุปนําเสนอธิการบดี  

 4.3 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อตกลงเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือให้เป็นไป 

ตามแผนกิจกรรมรองรับความร่วมมือตามข้อตกลง และติดตามประเมินผลพร้อมรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม และ/หรือปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปี และ/หรือพิจารณาแนวทาง                     
ในการแก้ไข 

 4.4 ข้อตกลงใดที่สิ้นสุดความผูกพัน หรือมิได้มีการดําเนินการอย่างใดๆ ตามข้อตกลงติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาต้ังแต่สองปีขึ้นไป ให้งานวิเทศสัมพันธ์ประมวลผลและเสนออธิกํารบดีเพ่ือพิจารณาสานต่ออายุ
ข้อตกลง และ/หรือดําเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป 

 4.5 บรรดาเอกสารที่เก่ียวกับข้อตกลง รูปภาพ และหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นให้งานวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
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1. เสนอบันทึกแจ้งความประสงค์ และแบบเสนอเพ่ือประกอบการ
พิจารณาลงนามความข้อตกลงความร่วมมือ 

2. “ร่าง” ข้อตกลงความร่วมมือ 

วิเคราะห์ และนําเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียด
ข้อตกลง 

แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนคณะ/ส่วนงานที่เก่ียวข้องทราบ 

หรือปรับแก้ไข 

เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบในหลักการและพิจารณา 

ลงนาม หรือกําหนดเวลาเพ่ือการลงนาม 

เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบในหลักการและพิจารณา 

ลงนาม หรือกําหนดเวลาเพ่ือการลงนาม 

จัดพิธีลงนาม/ส่งเอกสารความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยคู่สัญญาลงนาม 

เผยแพร่บนเว็ปไซต์ http://plan.rmutsb.ac.th 

จัดเก็บข้อตกลงในระบบแฟ้ม และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมลู 

งานวิเทศสัมพันธ์

ขั้นตอนการทําข้อตกลงระดับมหาวิทยาลยักับหน่วยงานต่างประเทศ 
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ขั้นตอนการทําข้อตกลงระดับคณะกับหนว่ยงานต่างประเทศ 

 
1. เสนอบันทึกแจ้งความประสงค์ และแบบเสนอเพ่ือประกอบการ

พิจารณาลงนามความข้อตกลงความร่วมมือ 

2. “ร่าง” ข้อตกลงความร่วมมือ 

วิเคราะห์ และนําเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียด
ข้อตกลง 

แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนคณะ/ส่วนงานที่เก่ียวข้องทราบ 

หรือปรับแก้ไข 

เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบในหลักการและพิจารณา 

ลงนาม หรือกําหนดเวลาเพ่ือการลงนาม 

เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบในหลักการและพิจารณา 

ลงนาม หรือกําหนดเวลาเพ่ือการลงนาม 

จัดพิธีลงนาม/ส่งเอกสารความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยคู่สัญญาลงนาม 

เผยแพร่บนเว็ปไซต์ http://plan.rmutsb.ac.th 

จัดเก็บข้อตกลงในระบบแฟ้ม และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมลู 

งานวิเทศสัมพันธ์

ส่งเอกสาร MOU / สําเนา MOU ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย


