ขั้นตอนการจัดทาบันทึกความร่วมมือของสถาบันกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ
(กรณีความร่วมมือทั่วไป)
ส่วนงาน
ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

การดาเนินการ

ระยะเวลา

เอกสาร

หมายเหตุ

เห็นชอบในการจัดทา
บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับคู่สัญญา

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือฉบับจำกคู่สญ
ั ญำ

 ร่างบันทึกความร่วมมือฉบับ
จากคู่สัญญา

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือฉบับมำตรฐำนของ
สถำบัน

 ร่างบันทึกความร่วมมือฉบับ
มาตรฐานของสถาบัน

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

หำกใช้ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือของสถำบัน
สำมำรถแก้ไขข้อมูลและดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรพิจำรณำกำรจัดทำบันทึกควำม
ร่วมมือได้เลย

เสนอร่างให้คู่สัญญาพิจารณา


 ขั้นตอนการตรวจสอบร่างบันทึกความร่วมมือ
ต้นเรื่อง
ส่งร่างบันทึกความร่วมมือให้ กว.
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
ตรวจสอบทางกฎหมาย
กลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร
(กว.)

ตรวจสอบเนื้อหา

ไม่ครบถ้วน

3 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

7-10 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

ครบถ้วน

กลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร
(กว.)

กว. จะเป็นผู้พิจำรณำว่ำบันทึกข้อตกลงมี
ควำมเกี่ยวข้องกับกำรร่วมผลิต หรือมีข้อ
ผูกพันทำงกำรเงินหรือไม่ เพื่อดำเนินกำรเข้ำ
ที่ประชุมต่ำงๆ ต่อไป
หำก กว. ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษากับต้นเรื่อง

กลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร
(กว.)

ส่งข้อเสนอแนะให้ กช.

1 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

ส่งร่างบันทึกความร่วมมือให้ ภส.
ตรวจสอบทางภาษา

1/2 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

คณะภำษำและกำรสื่อสำร
(ภส.)

แก้ไขภาษาในบันทึกความร่วมมือ
และส่งคืน กช.

3-7 วัน

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ (ผ่ำนระบบ
E-Document)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

แก้ไขร่างตามข้อเสนอแนะ
และส่งคืนต้นเรื่อง
เพื่อประสานกับคู่สัญญา

1/2 วัน

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

แจ้งคู่สัญญาพิจารณา และปรึกษา
กว. และ/หรือ อาจารย์คณะ ภส.
เพิ่มเติม หากคู่สัญญาแก้ไข
สาระสาคัญ

3-10 วัน

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

หำกคู่สญ
ั ญำมีกำรแก้ไขสำระสำคัญควร
ปรึกษำ กว. เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(1) OIA FORM 1.1
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ (ส่งไฟล์ word
ไปที่อีเมล oia@nida.ac.th)
(3) สำเนำข้อเสนอแนะจำก กว.
(4) เอกสำรกำรอนุมัตเิ บื้องต้น เช่น รำยงำน
กำรประชุมคณะ หรือรำยงำน ทคบ.
กำรศึกษำ (ถ้ำมี)
(5) คำสั่งมอบอำนำจ (กรณีผู้อื่นลงนำมแทน)
(ส่งไฟล์ word ผ่ำนอีเมลให้ บค.) (ถ้ำมี)

กรณีที่ผู้อื่นลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือแทน
อธ. โปรดดำเนินกำรเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ทำคำสั่งมอบอำนำจ พร้อมส่งร่ำงคำสั่ง
มอบอำนำจผ่ำนอีเมลให้เจ้ำหน้ำที่ บค.
(2) เพิ่มทำงเดินเอกสำรไปที่ ผอ.บค. ต่อจำก
ผช.กช.

 ขั้นตอนการพิจารณาการจัดทาบันทึกความร่วมมือ


ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

ส่งแบบฟอร์มเสนอเรื่องการจัดทา
ความร่วมมือถึง อธ. (ผ่าน รธว./
ผอ.บค./ผช.กช./หน.กว.)

3 วัน

กลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร
(กว.)

1-3 วัน
ตรวจสอบการร่างให้
เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะ
ของ กว.

เอกสำร (1) - (5)

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
กลุ่มงำนวินัยและนิตกิ ำร
(กว.)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

อำจใช้วิธีประสำนทำงโทรศัพท์หรือติดต่อ
ผ่ำนอีเมล

ติดต่อต้นเรื่องเพื่อปรับแก้ไขร่าง

1-3 วัน
ตรวจสอบข้อมูลพร้อม
รายละเอียดเบื้องต้น

เอกสำร (1) - (5)

ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(บค.)

ติดต่อต้นเรื่อง

กรณีที่ตอ้ งออกคำสั่งมอบอำนำจ จะ
ดำเนินกำรผ่ำน บค. ก่อนเสนอผู้บริหำร
พิจำรณำ
กรณีบันทึกควำมร่วมมือทั่วไป ที่มีกำรออก
คำสั่งมอบอำนำจให้ผู้อื่นลงนำมในบันทึก
ควำมร่วมมือแทนอธิกำรบดี

เสนอผู้บริหารพิจารณา

ตรวจสอบคาสั่งมอบ
อานาจ เพื่อเสนอ
รธบ.

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(บค.)

รองอธิกำรบดีฝำ่ ยบริหำร
(รธบ.)

ประสานงานต้นเรื่อง

พิจารณาคาสั่งมอบอานาจ
เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(บค.)

ผู้บริหำรสถำบัน
(รธว./อธ. ตำมลำดับ)

ปรับแก้ร่างคาสั่งมอบอานาจ

พิจารณาการจัดทา
ความร่วมมือ

1-3 วัน

ไม่เห็นชอบ

เอกสำร (1) - (5)

เห็นชอบ
หำกผู้บริหำรไม่เห็นชอบ และต้นเรื่องต้องกำร
เสนอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งเอกสำรชี้แจงถึง
อธ. ผ่ำน รธว./ผช.กช.

ส่งคืนต้นเรื่อง
จบ

 ขั้นตอนการลงนามในบันทึกความร่วมมือ
ผู้บริหำรสถำบัน
ลงนาม/มอบอานาจ
(อธิกำรบดี)
ให้ผู้อื่นลงนามแทน

เอกสำร (1) - (5)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

ส่งเอกสารคืนต้นเรื่อง

1/2 วัน

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

(1) จัดส่งร่างให้คู่สัญญาลงนามผ่าน
ทางไปรษณีย์
(2) จัดส่งหนังสือเชิญ อธ. ลงนามใน
พิธี และเตรียมพิธีลงนาม
(3) ส่งร่างให้ผู้รับมอบอานาจ

*ขึ้นอยู่กับวิธีกำร
ลงนำม

หำกลงนำมทำงไปรษณีย์ ผู้บริหำรพิจำรณำ
กำรจัดทำควำมร่วมมือพร้อมลงนำมในบันทึก
ข้อตกลงหรือคำสั่งมอบอำนำจให้ผู้อื่นลงนำม
แทน

(1) OIA Form 1.1
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ
(3) สำเนำคำสั่งมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
หำกต้นเรื่องดำเนินกำรเองจะต้องนำส่ง
บันทึกควำมร่วมมือฉบับจริงให้แก่ กช.
ภำยหลังลงนำมเสร็จสิ้น เพื่อจัดเก็บตำม
ขั้นตอนต่อไป

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

เก็บข้อมูลลง Database

1/2 วัน

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

เวียนคณะ เพื่อรายงานการจัด
กิจกรรมกับต่างประเทศ
(ทุกไตรมาส)

1/2 วัน

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

รวบรวมบันทึกที่ลงนามแล้วเสนอ
เป็นวาระเพื่อทราบในที่ประชุม
ทคบ.

1 วัน

กลุ่มงำนนโยบำยสถำบันและ
กำรประชุม (นป.)

นาเรื่องเข้าที่ประชุม ทคบ.

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสถำบัน (ทคบ.)
สำนักงำนสภำฯ

ที่ประชุม ทคบ. เพื่อทราบ

นาเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน

ที่ประชุมสภำฯ

ที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ

(1) บันทึกฉบับจริงเข้ำแฟ้ม
(2) ไฟล์ PDF เก็บในคอมพิวเตอร์
(3) ข้อมูลในฐำนข้อมูล
(4) ข้อมูลบนเว็บไซต์
บันทึกข้อควำม

กรอกข้อมูลผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์ กำร
เวียนแจ้งรำยไตรมำสเป็นกำรแจ้งเตือนเท่ำนั้น
หำกคณะจะกรอกเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นก็
สำมำรถทำได้

(1) บันทึกข้อควำม
(2) วำระเพื่อทรำบ

รวบรวมเสนอทุกเดือนกันยำยนของแต่ละปี

จบ

ระยะเวลาในการดาเนินการ

ประมำณ 1 เดือน *จนถึงสิ้นสุดกระบวนกำรลงนำม
ความหมาย
ดำเนินกำร
ถ้ำมีสว่ นที่ตอ้ งดำเนินกำรแก้ไข

ขั้นตอนการจัดทาบันทึกความร่วมมือของสถาบันกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ
(กรณีความร่วมมือเกี่ยวกับการทาหลักสูตรร่วมผลิตหรือมีข้อผูกพันทางการเงิน )
ส่วนงาน
การดาเนินการ
 ขั้นตอนการตรวจสอบร่างบันทึกความร่วมมือ
ต้นเรื่อง
ส่งร่างบันทึกความร่วมมือให้ กว.
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
ตรวจสอบทางกฎหมาย
กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

ตรวจสอบเนื้อหา

ระยะเวลา

ไม่ครบถ้วน

เอกสาร

3 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

7-10 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

ครบถ้วน

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

กว. จะเป็นผู้พิจำรณำว่ำบันทึกข้อตกลงมี
ควำมเกี่ยวข้องกับกำรร่วมผลิต หรือมีข้อ
ผูกพันทำงกำรเงินหรือไม่ เพื่อดำเนินกำรเข้ำ
ที่ประชุมต่ำงๆ ต่อไป
หำก กว. ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษากับต้นเรื่อง

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

ส่งข้อเสนอแนะให้ กช.

1 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

ส่งร่างบันทึกความร่วมมือให้ ภส.
ตรวจสอบทางภาษา

1/2 วัน

(1) บันทึกข้อควำม
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

คณะภำษำและกำรสื่อสำร
(ภส.)

แก้ไขภาษาในบันทึกความร่วมมือ
และส่งคืน กช.

3-7 วัน

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ (ผ่ำนระบบ
E-Document)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

แก้ไขร่างตามข้อเสนอแนะ

1/2 วัน

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

ส่งเอกสารให้ กบ. เพื่อเสนอ ทคบ.

กองบริกำรกำรศึกษำ
(กบ.)

นาเรื่องเข้า ทคบ.การศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสถำบัน
ด้ำนกำรศึกษำ
(ทคบ. กำรศึกษำ)

พิจารณาการจัดทาความร่วมมือที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

กองบริกำรกำรศึกษำ
(กบ.)

ส่งมติการประชุมให้ต้นเรื่อง

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

แก้ไขร่างตามข้อเสนอแนะของ
ทคบ.การศึกษา

1/2 วัน

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

แจ้งคู่สัญญาพิจารณา และปรึกษา
กว. และ/หรือ อาจารย์คณะ ภส.
เพิ่มเติม หากคู่สัญญาแก้ไข
สาระสาคัญ

3-10 วัน

หำกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตร กว. จะแจ้ง
ในบันทึกให้ส่งต่อ กบ. เพื่อนำเรื่องเข้ำ
พิจำรณำใน ทคบ.กำรศึกษำ

พิจำรณำจำกข้อเสนอแนะจำก กว.

ทคบ.กำรศึกษำจะพิจำรณำว่ำเป็นข้อตกลง
กำรร่วมผลิตหลักสูตร ตำมประกำศ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2558 หรือไม่ เพื่อ
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่อไป
(ประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน)

 ขั้นตอนการพิจารณาการจัดทาบันทึกความร่วมมือ
ต้นเรื่อง
ส่งแบบฟอร์มเสนอเรื่องการจัดทา
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
ความร่วมมือถึง อธ. (ผ่าน รธว./

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

หำกคู่สัญญำมีกำรแก้ไขสำระสำคัญควร
ปรึกษำ กว. เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3 วัน

(1) OIA FORM 1.1
กรณีที่ผู้อื่นลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือแทน
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ (ส่งไฟล์ word อธ. จะดำเนินกำรภำยหลังมีมติเห็นชอบจำก
ไปที่อีเมล oia@nida.ac.th)
ที่ประชุมสภำสถำบัน
(3) สำเนำข้อเสนอแนะจำก กว.
(4) เอกสำรกำรอนุมัติเบื้องต้น เช่น รำยงำน
กำรประชุมคณะ หรือรำยงำน ทคบ.
กำรศึกษำ (ถ้ำมี)

1-3 วัน

เอกสำร (1) - (5)

ผช.กช./หน.กว.)

ตรวจสอบการแก้ไขร่างให้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของ กว. และ/หรือ
มติทคบ.การศึกษา

หมายเหตุ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

ติดต่อต้นเรื่องเพื่อปรับแก้ไขร่าง

อำจใช้วิธีประสำนทำงโทรศัพท์หรือติดต่อ
ผ่ำนอีเมล

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

ตรวจสอบข้อมูลพร้อม
รายละเอียดเบื้องต้น

1-3 วัน

เอกสำร (1) - (5)

1-3 วัน

เอกสำร (1) - (5)

ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)
ผู้บริหำรสถำบัน
(รธว./อธ. ตำมลำดับ)

ติดต่อต้นเรื่อง

เสนอผู้บริหารพิจารณา
พิจารณาการจัดทาความร่วมมือ

อำจมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกผู้บริหำรก่อน
เข้ำที่ประชุมต่อไป

กลุ่มงำนนโยบำยสถำบันและ
กำรประชุม (นป.)

นาเรื่องเข้า ทคบ. โดยประสานต้น
เรื่องเข้าชี้แจงในที่ประชุม

เอกสำร (1) - (5)

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสถำบัน (ทคบ.)

พิจารณาการจัดทาความร่วมมือ

เอกสำร (1) - (5)

กลุ่มงำนนโยบำยสถำบันและ
กำรประชุม (นป.)

เวียนมติที่ประชุมให้ต้นเรื่องทราบ
เพื่อดาเนินการตามมติที่ประชุม

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

แก้ไขร่างตามมติที่ประชุม ทคบ.
(ถ้ามี)

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

ส่งร่างฉบับแก้ไขให้หัวหน้า
สานักงานสภา
(ผ่าน ผอ.กห./หน.กว.)

(1) บันทึกข้อควำมถึงหัวหน้ำสำนักงำนสภำ หำกมติที่ประชุมสภำมีกำรแก้ไขร่ำงบันทึก
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ
ควำมร่วมมือ

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

ตรวจสอบการแก้ไขร่างให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของ
มติ ทคบ.

(1) บันทึกข้อควำมถึงหัวหน้ำสำนักงำนสภำ หำกมติที่ประชุมสภำมีกำรแก้ไขร่ำงบันทึก
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ
ควำมร่วมมือ

กลุ่มงำนนโยบำยสถำบันและ
กำรประชุม (นป.)

ตรวจสอบการแก้ไข (ถ้ามี) และส่ง
เรื่องต่อไปที่ประชุมสภาสถาบัน

เอกสำร (1) - (5) และ
(6) มติที่ประชุม ทคบ.

สำนักงำนสภำฯ

นาเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน

เอกสำร (1) - (5) และ
(6) มติที่ประชุม ทคบ.

ที่ประชุมสภำสถำบัน

พิจารณาการจัดทาความร่วมมือ

เอกสำร (1) - (5) และ
(6) มติที่ประชุม ทคบ.

สำนักงำนสภำฯ

เวียนมติที่ประชุมให้ต้นเรื่องทราบ

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

พิจารณามติจากที่ประชุมสภาฯ
และดาเนินการตามที่ประชุม

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

แจ้งคู่สัญญาพิจารณา

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

ปรึกษานิติกร และส่งเรื่องให้ นป.
นาเข้าที่ประชุม ทคบ. และที่
ประชุมสภาฯ ตามลาดับ

ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ

หำกคู่สัญญำไม่เห็นชอบ หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม
ในส่วนที่เป็นสำระสำคัญ ต้องเข้ำที่ประชุม
ทคบ. และที่ประชุมสภำฯ ตำมลำดับ

(1) OIA Form 1.2
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ (ไฟล์ word)
(3) หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำจำกมติ
ที่ประชุมสภำฯ (ถ้ำมี)
(4) คำสั่งมอบอำนำจที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำก บค. แล้ว (ถ้ำมี)

กรณีที่ผู้อื่นลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือแทน
อธ. โปรดดำเนินกำรเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ทำคำสั่งมอบอำนำจ พร้อมส่งร่ำงคำสั่ง
มอบอำนำจผ่ำนอีเมลให้เจ้ำหน้ำที่ บค.
(2) เพิ่มทำงเดินเอกสำรไปที่ ผอ.บค. ต่อจำก
ผช.กช.

หำกมติที่ประชุมสภำมีกำรแก้ไขร่ำงบันทึก
ควำมร่วมมือ

 ขั้นตอนการลงนามในบันทึกความร่วมมือ
ต้นเรื่อง
เสนอร่างให้อธิการบดีลงนาม/แจ้ง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
กาหนดการพิธีลงนาม/มอบ
อานาจให้ลงนามแทน (ผ่าน รธว./

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

1-3 วัน

1 วัน
ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้
เป็นไปตามความ
เห็นชอบจากที่ประชุม
ถูกต้อง

ประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน

ไม่ถูกต้อง

ประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

ถูกต้อง

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
(กว.)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

ติดต่อต้นเรื่อง

1 วัน
ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้
เป็นไปตามความ
เห็นชอบจากที่ประชุม

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(บค.)

ติดต่อต้นเรื่อง

ตรวจสอบคาสั่งมอบ
อานาจ เพื่อเสนอ
รธบ.

กรณีบันทึกควำมร่วมมือทั่วไป ที่มีกำรออก
คำสั่งมอบอำนำจให้ผู้อื่นลงนำมในบันทึก
ควำมร่วมมือแทนอธิกำรบดี

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(บค.)

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
(รธบ.)

ประสานงานต้นเรื่อง

พิจารณาคาสั่งมอบอานาจ
เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(บค.)

ปรับแก้ร่างคาสั่งมอบอานาจ

ผู้บริหำรสถำบัน
(รธว./อธ. ตำมลำดับ)

พิจารณาลงนาม/เข้าร่วมพิธีลง
นาม/มอบอานาจให้ลงนามแทน

เอกสำร (1) - (5)

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

ส่งเอกสารคืนต้นเรื่อง

1/2 วัน

ต้นเรื่อง
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)

(1) จัดส่งร่างให้คู่สัญญาลงนามผ่าน
ทางไปรษณีย์
(2) จัดส่งหนังสือเชิญ อธ. ลงนามใน
พิธี และเตรียมพิธีลงนาม
(3) ส่งร่างให้ผู้รับมอบอานาจ

*ขึ้นอยู่กับวิธีกำรลง
นำม

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)
กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

เก็บข้อมูลลง Database

1/2 วัน

เวียนคณะ เพื่อรายงานการจัด
กิจกรรมกับต่างประเทศ
(ทุกไตรมาส)

1/2 วัน

กลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ
(กช.)

รวบรวมบันทึกที่ลงนามแล้วเสนอ
เป็นวาระเพื่อทราบในที่ประชุม
ทคบ.

1 วัน

กลุ่มงำนนโยบำยสถำบันและ
กำรประชุม (นป.)

นาเรื่องเข้าที่ประชุม ทคบ.

ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสถำบัน (ทคบ.)
สำนักงำนสภำฯ

ที่ประชุม ทคบ. เพื่อทราบ
นาเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน

ที่ประชุมสภำฯ

ที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ
จบ

ระยะเวลาในการดาเนินการ

ประมำณ 2-3 เดือน

(1) OIA Form 1.2
(2) ร่ำงบันทึกควำมร่วมมือ
(3) สำเนำคำสั่งมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
หำกต้นเรื่องดำเนินกำรเองจะต้องนำส่ง
บันทึกควำมร่วมมือฉบับจริงให้แก่ กช.
ภำยหลังลงนำมเสร็จสิ้น เพื่อจัดเก็บตำม
ขั้นตอนต่อไป

บันทึกข้อควำม

กรอกข้อมูลผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์ กำร
เวียนแจ้งรำยไตรมำสเป็นกำรแจ้งเตือนเท่ำนั้น
หำกคณะจะกรอกเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นก็
สำมำรถทำได้

(1) บันทึกข้อควำม
(2) วำระเพื่อทรำบ

รวบรวมเสนอทุกเดือนกันยำยนของแต่ละปี

ความหมาย
ดำเนินกำร
ถ้ำมีส่วนที่ต้องดำเนินกำรแก้ไข

