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สำนักงานกิจการตางประเทศ 

สำนักงานอธิการบดี 
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กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ 
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จัดทำโดย ตรวจสอบโดย อนุมัติโดย 

 

 

 

 

(ชื่อ   นางสาวชลิดา วีระศิลป   ) 

ตำแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

 

วันที่  2 สิงหาคม 2564 

 

 
(ชื่อ     นางลลิตา วิศิษฏอนุพงษ    ) 

ตำแหนง ผูอำนวยการ 

สำนักงานกจิการตางประเทศ 

วันที่  2 สิงหาคม 2564 

 

 
 

(ชื่อ   ผศ.ดร.ชยัยันต เจตนาเสน   ) 

ตำแหนง ผูชวยอธิการบด ี

ฝายตางประเทศ 

วันที่  2 สิงหาคม 2564 

 

ประวัติการแกไข  :  

วันที่บังคับใช แกไขคร้ังที ่ รายละเอยีดการแกไข 

วัน/เดอืน/ป 00 เอกสารออกใหม 

10 กันยายน 2564 01 แกไขครัง้ที่ 1 

21 กันยายน 2564 02 แกไขครัง้ที่ 2 
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1. วัตถุประสงค (Objective) : 

1.1 เพื่อเปนสวนกลางในการสรางความเขาใจและชี ้แจงแนวปฏิบัติทั ้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานวิชาการตางๆ กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ (Partners) อยางถูกตองเหมาะสม เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

1.2 เพื ่อเปนการจัดทำงานบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาความ

รวมมือดานวิทยาศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การอบรม สัมมนา และความ

รวมมือในการดำเนินกิจกรรมดานอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝายเห็นสมควร 

 1.3 เพื่อเปนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามเงื่อนไขของบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวบรวม

ขอมูลของการเปนเครือขายความรวมมือทั้งระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา/หนวยงานวิชาการตางๆ ระหวาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ 

1.4 เพื ่อเปนสวนกลางในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับและไดรับการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ใน

ระดับสากล 

 

2. ขอบเขต (Scope) : 

ขอบเขตความรวมมือที ่ไดร ับมอบหมายใหจ ัดทำและดำเนินงานบันทึกขอตกลงความรวมมือทางว ิชาการ 

ของสำนักงานกิจการตางประเทศ (OIA) สำนักงานอธิการบดี โดยการตรวจสอบและพิจารณาราง MOU ฉบับภาษาอังกฤษ 

นำเสนอเพื ่อการลงนาม การจัดเก็บขอมูล ครอบคลุมถึงการติดตามขอมูลกิจกรรมความรวมมือระหวางสถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ ซึ่งมีที่ตั ้งองคกร 

อยูภายนอกราชอาณาจักรไทย 

 

3. คำนิยาม (Definition) :  

3.1 สวนงาน หมายถงึ     คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวชิาการ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา    

         เจาคุณทหารลาดกระบัง  

3.2 OIA  หมายถงึ     สำนักงานกจิการตางประเทศ (Office of International Affairs)  

3.3 Partners หมายถงึ     มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ  

         ซึ่งมีที่ตัง้องคกร นอกประเทศไทย 

3.4 MOU หมายถงึ     Memorandum of Understanding  
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) : 

4.1 ผูชวยอธิการบดฝีายตางประเทศ 

มีหนาที่ พิจารณา/ใหความเหน็และลงนามกำกับ เพื่อมอบหมายใหดำเนินการเรือ่งการจดัทำบันทึกขอตกลงฯ 

ตามเสนอ ตามความเหมาะสม 

4.2 ผูอำนวยการสำนักงานกิจการตางประเทศ   

มีหนาที่ พิจารณา/ใหความเหน็และลงนามกำกับ เพื่อมอบหมายใหดำเนินการตามเสนอ ตามความ

เหมาะสม 

4.3 นักวิเทศสัมพันธ สำนักงานกิจการตางประเทศ   

มีหนาที่ ประสานงาน และดำเนินการเสนอเรือ่งการจัดทำบันทึกขอตกลงฯ ระหวางสถาบันกบั

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ ตอจากคณะ/วทิยาลัย เพือ่เสนอผูบริหาร/อธกิารบดพีิจารณา

และมอบหมายใหดำเนินการตามเสนอ จนส้ินสุดกระบวนการจดัทำบันทกึขอตกลงฯ ใหถกูตองและเปนไป

ดวยความเรียบรอย 

4.4 นักวิเทศสัมพันธ คณะ/วิทยาลัย   

มีหนาที่ ประสานงาน และดำเนินการเสนอเรือ่งการจัดทำบันทึกขอตกลงฯ ระหวางสถาบันกบั

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ ตามขั้นตอนการดำเนินการภายในคณะ/วทิยาลัย ตาม

กระบวนการขั้นตอนอยางถกูตองเหมาะสม เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสงตอเรือ่งมายงัสำนักงาน

กิจการตาประเทศ 

 

5. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : 

• ความหมายของเคร่ืองหมายตางๆ ในการจัดทำผงักระบวนงาน 

  

เครื่องหมาย ความหมาย เครื่องหมาย ความหมาย 

 

 

เริ่มตน/ส้ินสุด (Start/Finish)  ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow) 

 

 

พิจารณา (Decision)   

เชน อนุมัติ/ไมอนุมัต ิ

 จุดเชื่อมตอการดำเนินงาน (Connection) 

 

 

ดำเนินการ (Activity)  ส่ือสาร เชน เจาหนาที่ตองหารอื ผอ.  

กอนการดำเนินการ / โทรศัพทแจงผูรับบรกิาร 
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• ผังกระบวนงาน (Workflow) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 

เวลา 
ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.1  1 วัน 

 

 

 

 

คณะ/สวนงานวิชาการ 

รางบันทึกขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการ 

(MOU) 

- KMITL MOU TEMPLATE 

(ราง MOU) 

- แบบเสนอเพ่ือประกอบการ

พิจารณาลงนามขอตกลง

ความรวมมือ 

Download: 

https://oia.kmitl.ac.th/  

> Cooperation >  

MOU Database 

คณะ/สวน

งานวิชาการ 

5.2  1 วัน คณะ/สวนงานวิชาการ 

เสนอราง MOU ผาน

ผูบริหารคณะ/วิทยาลัย

มายัง OIA ทาง e-

office 

 

- บันทึกขอความแจงความ

ประสงคจัดทำ MOU 

- ราง MOU 

- แบบเสนอเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาลงนามขอตกลง

ความรวมมือ 

คณะ/ 

สวนงาน

วิชาการ 

 

 

 

5.3  10 

นาที 

OIA รับเรื่องแจงความ

ประสงคการจัดทำ 

MOU จากคณะ/ 

สวนงานวิชาการ  

ผาน e-office 

 ธุรการ 

สวนงาน OIA 

5.4  

 

 

20 

นาที 

กลั่นกรอง/ตรวจสอบ

ความถูกตองของ 

ราง MOU เพ่ือนำเสนอ 

ตอผูชวยอธิการบดี 

ฝายตางประเทศ 

ผาน e-office 

- ราง MOU 

- แบบเสนอเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาฯ 

 

นักวิเทศ

สัมพันธ OIA 
ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

คณะ/สวนงานวิชาการ 

รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการ (MOU) 

คณะ/สวนงานวิชาการ 

เสนอราง MOU มายัง 

สำนักงานกิจการตางประเทศ (OIA) 

OIA รับเร่ืองแจงความประสงค 

การจัดทำ MOU  

จากคณะ/สวนงานวิชาการ 

 

แกไข 

เอกสารถูกตอง 
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ลำดับ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 

เวลา 
ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.5  

 

 

10 

นาที 

ผูชวยฯ ฝายตางประเทศ

พิจารณาราง MOU 

โดยภาพรวม 

- ราง MOU 

- แบบเสนอเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาฯ 

 

 

ผูชวย

อธิการบดี 

ฝาย

ตางประเทศ 

 

 

 

 

5.6  

 

 

20 

นาที 

 

 

 

 

OIA เสนอตออธิการบดี 

ผานผูชวยอธิการบดี 

ฝายตางประเทศ 

 

 

 

 

- บันทึกนำเสนอ 

- ราง MOU 

- แบบเสนอเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาฯ 

 

นักวิเทศ

สัมพันธ OIA 

5.7  

 

 

 

3 วัน อธิการบดีพิจารณา

ดำเนินการตามเสนอ 

และลงนามใน MOU/ 

มอบอำนาจใน 

การลงนามแทน 

- บันทึกนำเสนอ 

- ราง MOU 

- แบบเสนอเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาฯ 

 

อธิการบดี 

5.8  

 

 

 

 

30 

นาที 

OIA จัดสง MOU  

ลงนามโดยอธิการบดี 

ใหคณะ/สวนงาน

วิชาการ 

 

MOU ท่ีลงนามสมบูรณ นักวิเทศ

สัมพันธ OIA 

 

 

5.9  

 

 

 

 

10 

นาที 

OIA สงตอเรื่องขอรับ

หนังสือมอบอำนาจให 

ผูลงนามแทน 

ไปยังสำนักงานนติิการ 

- บันทึกนำเสนอ 

โดยอธิการบดีลงนามแลว 

- ราง MOU 

- แบบเสนอเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาฯ 

ธุรการ  OIA 

พิจารณา/

ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

 

เสนออธิการบดี 

พิจารณา 

OIA จัดสง MOU  

ลงนามโดยอธิการบดี 

ใหคณะ/สวนงานวิชาการ 

จัดทำหนังสือมอบอำนาจ 

กรณีอธิการบดีมอบหมายคณะ/สวนงาน

วิชาการ ลงนามแทน 

แกไข 

เอกสาร

 

เอกสาร
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ลำดับ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 

เวลา 
ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.10  

 

 

 

 

20 

นาที 

OIA จัดสงหนังสือมอบ

อำนาจใหคณะ/สวนงาน

วิชาการ เพ่ือเปนผูลง

นามใน MOU 

หนังสือมอบอำนาจ นักวิเทศ

สัมพันธ OIA 

5.11  

 

 

 

 คณะ/สวนงานวิชาการ 

ดำเนินการลงนาม 

MOU 

 

 

MOU คณะ/สวน

งานวิชาการ 

5.12  20 

นาที 

คณะ/สวนงานวิชาการ  

สงสำเนา MOU ท่ีมีการ

ลงนามสมบูรณโดย

ผูบริหารของคณะ/สวน

งานวิชาการให OIA 

สำเนา MOU คณะ/สวน

งานวิชาการ 

5.13  

 

 

 

 

30 

นาที 

OIA บันทึกรายละเอียด

ขอมูล MOU ลงระบบ

ฐานขอมูล 

 

https://oia.kmitl.ac.th/  

> Cooperation >  

MOU Database 

นักวิเทศ

สัมพันธ OIA 

 

  

OIA จัดสงหนังสือมอบอำนาจให

คณะ/สวนงานวิชาการ 

คณะ/สวนงานวิชาการ 

ดำเนินการลงนาม MOU 

คณะ/สวนงานวิชาการ  

สงสำเนา MOU ให OIA 

OIA บันทึกรายละเอียดขอมูล 

MOU ลงระบบฐานขอมูล 
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• รายละเอยีดระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure): 

5.1  คณะ/วทิยาลัย รางบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) โดยใชแบบฟอรม (7.1) แบบฟอรม Template 

MOU ระหวาง KMITL และ Partners และ (7.2) แบบเสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาลงนามขอตกลงความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานตางประเทศ (Template KMITL MOU Proposal - OIA) 

5.2  คณะ/วทิยาลัย แจงความประสงคจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) สงเรื่องมายงั 

สำนักงานกจิการตางประเทศ (OIA) โดยสงบันทึกขอความผานทาง e-office พรอมแนบเอกสารรางบันทึกขอตกลง 

ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ตามแบบฟอรม (7.1) และ (7.2) ดวย 

5.3  OIA รับเรือ่งการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ผานทาง e-office 

5.4  นักวเิทศสัมพันธ OIA ตรวจสอบความถกูตองเบื้องตนของรางบันทกึขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)  

5.4.1 กรณีถกูตอง เสนอผูชวยอธิการบดีฝายตางประเทศ เพื่ออนุมัติใหดำเนินการตอ 

5.4.2 กรณีไมถกูตอง นักวเิทศสัมพันธ OIA แจงใหคณะ/วทิยาลัย/สวนงานวชิาการดำเนินการแกไขกอน 

5.5  ผูชวยอธกิารบดฝีายตางประเทศพิจารณาราง MOU บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)  

และลงนามกำกบัผานทาง e-office 

 5.5.1 กรณีถกูตอง เสนออธิการบดี เพื่ออนุมตัิใหดำเนินการตอ 

 5.5.2 กรณีไมถกูตอง นักวเิทศสัมพันธ OIA แจงใหคณะ/วทิยาลัย/สวนงานวชิาการดำเนินการแกไขกอน 

5.6  นักวเิทศสัมพันธ OIA ดำเนินการจดัทำบนัทึกนำเสนอเรือ่งการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 

ผานทาง e-office เพือ่เสนออธกิารบดีลงนาม/อนุมัติใหดำเนินการตามเสนอ 

5.7  อธกิารบดพีิจารณาลงนาม/อนุมัติ เพื่อมอบหมายใหดำเนินการจดัทำบนัทึกนำเสนอเรือ่งการจัดทำบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ตามเสนอ 

5.5.1 กรณีถกูตอง/อนุมัติ เสนออธิการบดีลงนาม/อนุมัติเพื่อมอบหมายใหดำเนินการตามเสนอ 

5.5.2 กรณีไมถกูตอง/ไมอนุมตั ิสงเอกสารกลับมายัง นักวิเทศสัมพันธ OIA ดำเนินการแกไข และประสานแจง

คณะ/วิทยาลัย/สวนงานวิชาการกอน 

5.8  นักวเิทศสัมพันธ OIA จัดสงเอกสารที่มกีารลงนามโดยอธิการบดี สงกลับไปที่คณะ/วทิยาลัยตนเรือ่ง กรณีลงนาม

ระดับมหาวทิยาลัย/สถาบัน โดยมีอธกิารบดเีปนผูลงนาม 

5.9  ในกรณีมอบหมายอนุมัตกิารจัดทำหนังสือมอบอำนาจ เพือ่มอบหมายคณบดีเปนผูลงนามแทน  

นักวิเทศสัมพันธ OIA จะดำเนนิการจดัสงเรื่องไปยังสำนักงานนิติการเพื่อจดัทำหนังสือมอบอำนาจตอไป  

5.10  นกัวิเทศสัมพันธ OIA ไดรับหนังสือมอบอำนาจจากสำนกังานนิตกิาร และจัดสงกลับไปที่คณะ/วทิยาลัยตนเรือ่ง 

เพื่อดำเนินการเสนอคณบดีเปนผูแทนลงนามตอไป 

5.11  คณะ/วิทยาลัยตนเรือ่ง ดำเนินการเสนอคณบดีเปนผูแทนลงนามตอไป 

5.12  คณะ/วิทยาลัยตนเรือ่ง สงสำเนาเอกสาร MOU ที่มีการลงนามทั้งสองฝายอยางสมบรูณ  

กลับมาที่ OIA เพื่อฐานขอมูล 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work manual) รหัส : W-OIA1-001 
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5.13  นกัวิเทศสัมพันธ OIA รบัสำเนาเอกสาร MOU จากคณะ/วิทยาลัยตนเรื่อง และบันทกึรายละเอียดขอมูล MOU  

ลงระบบฐานขอมูลตอไป  
 

6. เอกสารอางอิง (Reference Document) :  -  
 

7. แบบฟอรมที่ใช (Form) (แนบตารางควบคุมแบบฟอรม) : 

 7.1  แบบฟอรม Template MOU ระหวาง KMITL และ Partners  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  แบบฟอรม แบบเสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาลงนามขอตกลงความรวมมือ กับมหาวิทยาลัย/สถาบนั/หนวยงาน

ตางประเทศ (Template KMITL MOU Proposal - OIA) 

 


