
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 
 

 

ส ำหรับหน่วยงำน 
 

 

เพื่อเตรยีมกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมอืกับองค์กรต่ำงๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย 
 

 

 

กองวิเทศสัมพนัธ ์ ส ำนักงำนมหำวทิยำลัย 

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่

 

 

 

พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕ 



ค ำน ำ 
 

 

คู่มือส ำหรับหน่วยงำนเพื่อเตรียมกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ ทั้งใน

และต่ำงประเทศฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล วิธีกำร และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำร

จัดท ำขอ้ตกลงควำมรว่มมอืทำงวิชำกำรของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับสถำบัน/องค์กรทั้ง

ในและต่ำงประเทศ คู่มือฉบับนี้ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ

ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัยให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและมีเนื้อหำที่ครบถ้วน 

สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ หรือปฏิบัติงำนในสำยงำนที่

เกี่ยวข้องทีส่ำมำรถใช้คู่มือฉบับนีเ้พื่อกำรอำ้งองิได้ต่อไป 

 

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณ อำจำรย์ ไพสิฐ  พำณิชย์กุล  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย

บริหำรงำนทั่วไปและกฎหมำย และที่ปรึกษำกฎหมำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ได้ช่วยปรับเนื้อหำใน

เบือ้งตน้ให้มคีวำมสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 พฤศจกิำยน  ๒๕๕๕ 

 



สารบัญ 

หน้า 

 

ค าน า ก 

คู่มือส าหรับหน่วยงานเพื่อเตรยีมการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ๑ 

ส่วนที่  ๑ แนวทางการเตรียมการ วธิีการ และขั้นตอนต่างๆ ๑ 

ส่วนที่  ๒ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ตอ้งม ีเพื่อเสนออธิการบดี 

 ประกอบการพิจารณาลงนาม หรอืมอบอ านาจ ๒ 

ส่วนที่  ๓ รูปแบบของขอ้ตกลงความร่วมมอื ๓ 

ส่วนที่  ๔ การบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงความรว่มมอื ๔ 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๗ 

ภาคผนวก 

ร่าง แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการลงนามข้อตกลงความร่วมมอื 

กับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ (MoU) ๗ 

ตัวอย่างส าเนาข้อตกลงความรว่มมอืภาษาอังกฤษ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

- Agreement on Academic Cooperation and Exchange 
 Between Mie University, Japan and Chiang Mai University, Thailand  8 

Addendum I Agreement for Student Exchange 
between Chiang Mai University and Mie University  9 

- Memorandum of Understanding between Chiang Mai University and 
Nagasaki International University 13 

Addendum to the Memorandum of Understanding between 
Chiang Mai University and Nagasaki International University 14 

ตัวอย่างส าเนาข้อตกลงความรว่มมอืภาษาอังกฤษ (ระดับคณะ) 

- Memorandum of Agreement of Cooperation between The Faculty of Humanities, 

 Chiang Mai University (CMU) and Board of Regents of the Nevada System of Higher Education 

 (NSHE) on behalf of the University of Nevada, Reno (UNR) and the University Studies Abroad  

 Consortium (USAC) 15 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า 

 

ตัวอย่างส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืภาษาไทย (ระดับมหาวิทยาลัย) 

- ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และส านักงานกิจการยุติธรรม 19 

- ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศกึษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ระหว่างการกีฬาแหง่ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 

ตัวอย่างส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืภาษาไทย (ระดับคณะ) 

- ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 และ ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23 

ตัวอย่างส าเนาหนังสือมอบอ านาจ 25 

ส าเนาบันทึกข้อความ เรื่อง การจัดท าขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวิชาการ 26 

กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ส าเนาบันทึกข้อความ เรื่อง การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษา 27 



 

 

คู่มือ 

ส ำหรับหน่วยงำน 

เพื่อเตรียมกำรจดัท ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ๑ 

 

คู่มอืส ำหรับหน่วยงำนเพื่อเตรียมกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมของกองวิเทศสัมพันธ์ในกำรจัดกำรสังเครำะห์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ จำกกำรท ำงำนด้ำนวิเทศ
สัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตมำจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือดังกล่ำว ก็
เพื่อต้องกำรจัดวำงระบบในกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์เห็น
แนวโน้มในอนำคตอันใกล้ภำยใต้กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และแนวโน้มกำรเกิดควำมร่ วมมือทำง
กำรศึกษำ กำรวิจัย ระหว่ำงสถำบันต่ำงๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำก  ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ภำยในของมหำวิทยำลัยเชียงใหมเ่กี่ยวกับระบบกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับองค์กรต่ำงๆ 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรริเริ่มในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ รวม
ตลอดถึงกำรปรับปรุงแก้ไขกำรตอ่อำยุของข้อตกลงให้มแีนวทำงและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำข้อตกลงควำม
ร่วมมือและกำรติดตำมให้เป็นไปตำมข้อตกลงให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและตั้งอยู่บนหลักควำมร่วมมือ
แบบถ้อยทีถ้อยอำศัยระหว่ำงสถำบัน 

คู่มอืกำรเตรียมกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ แนวทำงกำรเตรียมกำร วธิีกำร และขั้นตอนต่ำงๆ 
ส่วนที่ ๒ วิธีกำร และรำยละเอียดเกี่ยวกับเอกสำรที่ตอ้งม ีเพื่อเสนออธิกำรบดีประกอบกำร

พิจำรณำลงนำม หรอืมอบอ ำนำจ 
ส่วนที่ ๓ รูปแบบของขอ้ตกลงควำมร่วมมอื 
ส่วนที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงควำมรว่มมอื 
 

ส่วนที่ ๑ แนวทำงกำรเตรยีมกำร วิธีกำรและขั้นตอนต่ำงๆ 
ข้อพิจำรณำเบื้องต้น 
๑.๑ กำรท ำข้อตกลงของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 

ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในทำงวชิำกำรมรีูปแบบข้อตกลงที่แตกต่ำงและหลำกหลำย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
และรูปแบบของควำมร่วมมือในกำรจัดท ำกิจกรรม ก่อนกำรด ำเนินกำรร่ำงเอกสำรสัญญำควำมร่วมมือ 
คณะ/ส่วนงำนควรพิจำรณำในเบือ้งตน้ถึงสถำนภำพ ตน้สังกัด วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน/หน่วยงำน 
และเป้ำหมำยของกำรจัดท ำควำมร่วมมือร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อควำมเหมำะสม และเป็น
ข้อมูลให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำว่ำกำรร่วมมือกับสถำบัน/หน่วยงำนนั้นๆ อยู่ในกรอบอ ำนำจ หน้ำที่ของ
มหำวิทยำลัยที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 

                                                 
๑
 ลักษณะข้อตกลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับองค์กรตา่งๆ ทั้งภายในและระหวา่งประเทศที่ผ่านมามีสองลักษณะคือ 

๑. ข้อตกลงที่เป็นนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้อตกลงในลักษณะนี้ ผู้บริหารจะเป็นผู้พจิารณาก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ก่อนการลงนามโดย
อธกิารบดี และ 

๒. ข้อตกลงที่รเิริ่มจากหนว่ยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั ซึ่งข้อตกลงในลักษณะนี้ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนนิการเพื่อให้เป็นในแนวทางและ
แบบฟอร์มกลางของมหาวิทยาลัย 

๑ 



 
 

๑.๒ อ ำนำจในกำรท ำข้อตกลงของหน่วยงำน 
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยเชียงใหม่มี

ฐำนะเป็นนิติบุคคล และอธิกำรบดีเป็นผู้ท ำกำรแทนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในฐำนะนิติบุคคล  ดังนั้น ในกำร
ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือในลักษณะต่ำงๆ กับหน่วยงำนภำยนอกซึ่ งต้องกระท ำ ในนำมของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่จงึตอ้งด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ก ำหนด จงึจะมีผลผูกพันในทำงกฎหมำย 

ด้วยเหตุดังนั้น อ ำนำจในกำรท ำข้อตกลงจึงเป็นอ ำนำจเฉพำะของอธิกำรบดี ที่ต้องควบคุม 
ก ำกับและดูแลรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกรอบวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะทำงกำรศกึษำ วิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำร 

๑.๓ แนวทำงปฏิบัติในกำรลงนำมควำมร่วมมอืทำงวิชำกำร 
ดังที่ได้กล่ำวไว้ในข้อ 1.2 แล้วว่ำ อ ำนำจในกำรท ำข้อตกลง ที่จะมีผลผูกพันในทำงกฎหมำย 

เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็มีแนวทำงปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในกำรลงนำมของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ในอดีตที่ผ่ำนมำ ดังมแีนวทำงปฏิบัติตอ่ไปนี้ 
 

สถำบันควำมร่วมมือ ขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรควำมร่วมมือ 

1. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

๑.๑ วิเคราะห์รายละเอียด และสง่ข้อตกลงให้ทีป่รกึษากฎหมาย
มหาวิทยาลยั/ศนูย์บริหารงานวิจัย และที่ปรึกษา
ภาษาตา่งประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบ/ให้
ข้อคดิเห็น 

๑.๒  แจ้งผลการพิจารณาของที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัย/ 
ศูนย์บริหารงานวิจยั และที่ปรึกษาภาษาตา่งประเทศฯ ให้
คณะ/ส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ปรับแก้ 

๑.๓  เสนอข้อตกลงใหอ้ธิการบดีให้ความเห็นชอบในหลักการ 
และพิจารณาลงนาม หรือก าหนดเวลาเพื่อการลงนาม 

๑.๔ จัดพิธีลงนาม/ส่งเอกสารความร่วมมือให้มหาวิทยาลยั
คูส่ัญญาลงนาม 

๑.๕ จัดเก็บข้อตกลงในระบบแฟม้ และบนัทึกข้อมลูในฐานข้อมูล
ด้านวิเทศสัมพนัธ ์

๑.๖ รายงานใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบทุก ๔ เดือน และรายงาน
ให้ สกอ. ทราบทุกต้นป ี

2. คณะกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ ๒.๑ วิเคราะห์รายละเอียด และสง่ข้อตกลงให้ที่ปรึกษากฎหมาย
มหาวิทยาลยั/ศนูย์บริหารงานวิจัย และที่ปรึกษา
ภาษาตา่งประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบ/ให้
ข้อคดิเห็น 

๒.๒ แจ้งผลการพิจารณาของที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัย/
ศูนย์บริหารงานวิจยั และที่ปรึกษาภาษาตา่งประเทศฯ ให้
คณะ/ส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ปรับแก้ 

๒.๓ เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบในหลักการ 
๒.๔ แจ้งผลการพิจารณาของมหาวทิยาลยั ให้คณะทราบ และ

แจ้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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สถำบันควำมร่วมมือ ขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรควำมร่วมมือ 

 ๒.๕ แจ้งผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ให้คณะทราบ 
และให้คณะจดัท าหนังสือมอบอ านาจ 

๒.๖ เสนอหนังสือมอบอ านาจให้อธิการบดีลงนาม 
๒.๗ ส่งหนังสอืมอบอ านาจและส าเนาบัตรอธิการบดีให้คณะเพือ่

เป็นหลักฐานด าเนินการ 
๒.๘ คณะส่งส าเนาข้อตกลงให้กองวิเทศสัมพันธ์ และบันทึก

ข้อมูลในฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ 
2. ระดับมหำวิทยำลัย/คณะกับหน่วยงำน

ในประเทศ 
๓.๑ วิเคราะห์รายละเอียด และสง่ข้อตกลงให้กองกฎหมาย/ศูนย์

บรหิารงานวิจยั เพือ่ตรวจสอบและให้ขอ้คิดเหน็ 
๓.๒ แจ้งผลการพิจารณาของกองกฎหมาย ศูนย์บริหารงานวิจัย 

ให้คณะ/ส่วนงานพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ/ปรับแก้ 
๓.๓ เสนอขอ้ตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบ และพิจารณา

ลงนาม หรือก าหนดเวลาเพื่อการลงนาม 
๓.๔ จัดพิธีลงนาม/ส่งให้มหาวิทยาลัย/องคก์รคูส่ัญญาลงนาม 
๓.๕ จัดเก็บข้อตกลงในระบบแฟม้ และบนัทึกข้อมลูในฐานข้อมูล

ด้านวิเทศสัมพนัธ ์

 

1.4 แนวทำงกำรเตรียมกำร ในกำรจัดท ำข้อตกลงควำมรว่มมอื 
เพื่อควำมถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในกำรท ำข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่กับองค์กรต่ำงๆ กองวิเทศสัมพันธ์ในฐำนะที่เป็นส่วนงำนซึ่งรับผิดชอบด ำเนินกำรในกระบวนกำร
ทั้งหมดของกำรจัดท ำขอ้ตกลง จงึสรุปแนวทำงส ำหรับกำรเตรียมกำรเพื่อจัดท ำข้อตกลง ดังตอ่ไปนี้ 

๑. หลักกำร วัตถุประสงค์ของกำรท ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐ จำกเดิมรูปแบบของมหำวิทยำลัย

อยู่ในฐำนะส่วนรำชกำร แตใ่นปัจจุบันมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับไม่ใช่ส่วนรำชกำร แต่
ยังคงเป็นองค์กรของรัฐ มีพระรำชบัญญัติจัดตั้งให้อ ำนำจ ก ำหนดหน้ำที่ วัตถุประสงค์ และวิธีกำรบริหำรไว้
เป็นกำรเฉพำะ  ดังนัน้ ในกำรจัดท ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือ จึงต้องอยู่ภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ของหลักของ
มหำวิทยำลัย ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำควำมร่วมมอื 

อย่ำงไรก็ตำม โดยสภำพกำรณ์ของกำรเปลี่ยนสถำนะของมหำวิทยำลัยในฐำนะส่วน
รำชกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ รัฐก ำหนดให้มีกำรขยำยรูปแบบและวิธีกำรในกำรบริหำรกิจกำรของ
มหำวิทยำลัยให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรในรูปแบบที่แตกต่ำงไปจำกมหำวิทยำลัยภำยใต้ระบบรำชกำร อำทิ
เช่น มหำวิทยำลัยสำมำรถที่จะจัดตั้งมูลนิธิ หรือตั้งบริษัทได้เพื่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ด้วยเหตุดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อกำร
จัดท ำควำมร่วมมอืกับองค์กรตำ่งๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

๑.๑ อธิกำรบดี เป็นผู้ลงนำมในข้อตกลงในนำมของมหำวิทยำลัย 

๑.๒ อธิกำรบดีในฐำนะผู้แทนมหำวิทยำลัย  มอบอ ำนำจให้ผู้บริหำร / บุคลำกรของ
หนว่ยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งที่มหีนำ้ที่เกี่ยวข้องลงนำมในนำมของมหำวิทยำลัยแทนอธิกำรบดี 
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๑.๓ กำรท ำข้อตกลงกับองค์กรต่ำงๆ ร่วมกับองค์กรภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ หำกเป็นกรณีกำรท ำขอ้ตกลงครั้งแรกระหว่ำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับองค์กรคู่สัญญำ กำรลง
นำมในข้อตกลง ควรที่จะเป็นกำรลงนำมในพิธีกำรลงนำม ผู้บริหำรที่จะลงนำมของทั้งสองฝ่ำยควรจะได้มี
โอกำสท ำควำมรู้จัก/คุ้นเคย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ำย และ/หรือคณะ/
ส่วนงำนควรสรุปควำมสัมพันธ์ที่ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร่วมมือกันทำงวิชำกำร หรือพบปะปรึกษำหำรือ
มิใช่เพียงแต่เป็นกำรส่งและแลกเปลี่ยนเอกสำรกันเท่ำนั้น เพื่อ เป็นข้อมูลให้มหำวิทยำลัยได้ประกอบกำร
พิจำรณำก่อนกำรลงนำม 

1.4 กำรจัดท ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนคู่สัญญำ ควรมีกำรเจรจำในขั้นต้น 
และยก “ร่ำง” ข้อตกลงรว่มกัน และใช้กำรเจรจำตำมหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในกรณีที่มีข้อพิพำทเกิดขึ้น ควร
หลีกเลี่ยงประเด็น/ข้อบังคับที่จะให้ข้อตกลงฯ อยู่ภำยใต้กฎหมำยของประเทศใดประเทศหนึ่ง และใช้หลัก
ควำมรว่มมอืทีด่ี รวมถึงกำรใช้กลไกกำรปรึกษำหำรอืตำมหลักถ้อยทีถ้อยอำศัยและกำรตั้งอนุญำโตตุลำกำร
แทนกำรฟ้องร้องคดีต่อศำล 

1.5 ในกรณีที่เป็นข้อตกลงซึ่งมีลักษณะเป็นกำรลงนำมเพื่อต่อหรือขยำยระยะเวลำของ
ข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว อำจด ำเนินกำรลงนำมโดยใช้วธิีกำรส่งและแลกเปลี่ยนเอกสำรข้อตกลงก็ได้ 
 
ส่วนที่ ๒ วิธีกำร  และรำยละเอียดเกี่ยวกับเอกสำรส ำคัญที่จะต้องด ำเนินกำรรวบรวมเป็นเอกสำร

ประกอบ เพื่อเสนออธิกำรบดีประกอบกำรพจิำรณำลงนำม หรอืมอบอ ำนำจ 

ข้อตกลงควำมร่วมมือที่ลงนำมโดยอธิกำรบดี  ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
๒.๑ ให้หนว่ยงำนหรือส่วนงำนที่ประสงค์จะให้มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับ

องค์กร สถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นภำยนอกมหำวิทยำลัย ท ำหนังสือแจ้งควำมประสงค์ให้กอง
วิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย เพื่อด ำเนินกำร และเนื่องจำกขั้นตอนกำรน ำเสนอข้อตกลงควำม
ร่วมมือจะใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์สำระส ำคัญต่ำงๆ จึงขอควำมร่วมมือส่วนงำนได้วำง
แผนกำรจัดท ำข้อตกลงฯ ล่วงหน้ำ เพื่อให้มรีะยะเวลำน ำเสนอมหำวิทยำลัยพอสมควร 

ในกรณีที่หน่วยงำนหรือส่วนงำนได้จัดท ำร่ำงข้อตกลงไว้แล้ว ให้แนบมำกับหนังสือแจ้งควำม
ประสงค์ด้วยในครำวเดียวกัน ทั้งนี้ หำกต้องกำรท ำข้อตกลงเป็นภำษำต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำก
ภำษำอังกฤษควรที่จะจัดท ำฉบับภำษำไทยด้วย 

๒.๒ ในหนังสอืแจง้ควำมประสงค์ประกอบด้วยรำยละเอียดที่ส ำคัญ ดังนี้ 
๒.๒.๑ ประวัติควำมเป็นมำโดยสังเขปเกี่ยวกับควำมรว่มมอื หรอืควำมสัมพันธ์รวมทั้งกำร

ปรึกษำหำรอืกับองค์กร สถำบันกำรศกึษำ หรอืหนว่ยงำน ที่จะท ำข้อตกลง มิใช่เป็น
แค่เพียงกำรสง่และแลกเปลี่ยนเอกสำรเท่ำนั้น 

๒.๒.๒ หลักกำรพืน้ฐำนที่ส ำคัญของขอ้ตกลงควำมรว่มมอื อำทิ  
๑) ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศที่สำมำรถคง

เนือ้หำเกี่ยวกับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
๒) แผนกิจกรรมรองรับควำมร่วมมอืที่จะด ำเนินกำรในช่วงเวลำภำยใต้ขอ้ตกลง 
๓) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอ้มูลของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ข้อมูลกิจกรรมควำม

ร่วมมือที่ได้ด ำเนินกำร เป็นต้น 
๒.๒.๓ ต ำแหน่ง สถำนะของผูท้ี่จะลงนำมในข้อตกลงกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๒.๒.๔ ผลกำรศกึษำวิเครำะหจ์ำกหนว่ยงำนถึงควำมจ ำเป็น ควำมสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ ปรัชญำ ปณิธำน นโยบำยของมหำวิทยำลัย และของหน่วยงำน 
๒.๒.๕ ผลกำรวิเครำะหผ์ลดี ผลเสีย เบือ้งตน้ต่อหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย 
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๒.๒.๖ ค่ำใช้จ่ำย งบประมำณโดยประมำณเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อตกลง และภำระทำงภำษี๒ 
ที่อำจจะเกิดขึ้นตอ่หน่วยงำนหรอืต่อมหำวิทยำลัยในอนำคต (ถ้ำมี) 

๒.๓ เมื่อกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับหนังสือแจ้งควำมประสงค์แล้ว จะวิเครำะห์สำระควำมส ำคัญของ
ข้อตกลง ประโยชน์และควำมจ ำเป็นพร้อมทั้งปรับร่ำงข้อตกลงให้เหมำะสมและน ำเสนอมหำวิทยำลัย
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร 

ในกรณีข้อตกลงบำงฉบับที่มีควำมเร่งด่วนและจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด กองวิเทศสัมพันธ์จะด ำเนินกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมข้อ ๒.๔  
๒.๕  และ ๒.๖ และสรุปน ำเสนอมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพจิำรณำในขั้นตอนสุดท้ำย 

๒.๔ กองวิเทศสัมพันธ์จะจัดส่งร่ำงข้อตกลงที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัย ให้ที่ปรึกษำ
กฎหมำยมหำวิทยำลัย และ/หรือกองกฎหมำย  ศูนย์บริหำรงำนวิจัย เพื่อพิจำรณำประเด็นส ำคัญทำง
กฎหมำย หรอืทรัพย์สินทำงปัญญำที่ระบุในร่ำงข้อตกลง และแจ้งให้หนว่ยงำนทรำบควำมคบืหนำ้ในเบือ้งต้น 

๒.๕ เมื่อได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำจำกที่ปรึกษำกฎหมำย และ/หรือกองกฎหมำย ศูนย์บริหำร
งำนวิจัย กองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งให้หนว่ยงำน หรอืส่วนงำนเพื่อปรับปรุงและด ำเนนิกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๖ หนว่ยงำน หรอืส่วนงำน แจ้งผลกำรด ำเนนิกำรปรับ และ/หรือแก้ไขร่ำงขอ้ตกลง โดยควำม
เห็นชอบของคู่ตกลง และยืนยันเนื้อหำร่ำงข้อตกลงให้กองวิเทศสัมพันธ์ 

๒.๗ กองวิเทศสัมพันธ์สรุปรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง และน ำเสนออธิกำรบดีพิจำรณำลงนำม หรือ
ให้ควำมเห็นชอบ และประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือส่วนงำนเพื่อจัดพิธีลงนำม หรือประสำนงำน ส ำนักงำน
มหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนนิกำรในกรณีที่เป็นข้อตกลงในระดับคณะ 

๒.๘ กองวิเทศสัมพันธ์บันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลด้ำนวิเทศสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย (CMU-MIS) 
และรำยงำนผลกำรลงนำมระหว่ำงมหำวิทยำลัยเ ชียงใหม่  กั บหน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้สภำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหมท่รำบทุกสำมเดือน และรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำทรำบทุกต้นปี 

 
ข้อตกลงควำมร่วมมือที่อธิกำรบดีอำจมอบอ ำนำจให้ผู้บริหำรหรือบุคลำกรของหน่วยงำน 

หรอืส่วนงำน ลงนำมแทน ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

ให้หน่วยงำนหรือส่วนงำนที่ประสงค์จะท ำข้อตกลงควำมร่วมมือในระดับคณะ กับองค์กร 
สถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นภำยนอกมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๖ และกอง
วิเทศสัมพันธ์จะสรุปรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง น ำเสนออธิกำรบดี เพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ 
ให้อธิกำรบดีมอบอ ำนำจให้ผูบ้ริหำร หรอืบุคลำกรที่เกี่ยวข้องลงนำมในข้อตกลงระดับคณะ ต่อไป 

เมื่อผู้รับมอบอ ำนำจได้ลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือแล้ว ให้จัดเก็บข้อตกลง (ต้นฉบับ) ไว้ที่
หน่วยงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อมจัดส่งส ำเนำข้อตกลงที่ลงนำมให้กองวิเทศสัมพันธ์เพื่อเก็บ
รวบรวมไว้ในสำรบบข้อตกลง ทั้งนี้  ให้หน่วยงำนบันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลด้ำนวิเทศสัมพันธ์ ของ
มหำวิทยำลัย (CMU-MIS) ด้วย 

 

                                                 
๒

 ภาระทางภาษีสว่นใหญ่จะเกีย่วกับขอ้ตกลงในทางด้านการรับท าวิจัย ส าหรับข้อตกลงโดยทั่วๆ ไป จะไมม่ีภาระในสว่นน้ี 5 



 
 

ส่วนที่ ๓ รูปแบบของข้อตกลงควำมร่วมมือ 

รูปแบบของข้อตกลง ดังที่จะกล่ำวต่อไปนี้ เป็นเพียงแนวทำงและองค์ประกอบพื้นฐำนเบื้องต้น
ส ำหรับกำรจัดท ำร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ระหว่ำงประเทศ ซึ่งกำรท ำขอ้ตกลงในแตล่ะฉบับ อำจมีรำยละเอียดที่มีควำมแตกต่ำงหรือมีข้อตกลงกันเป็น
พิเศษทีส่ำมำรถปรับเพิ่มในข้อตกลงแตล่ะประเภทได้ 

๓.๑ ข้อตกลงควำมร่วมมือที่เป็น Agreement มีลักษณะ ดังนี้ 
๓.๑.๑ ข้อตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่กับมหำวิทยำลัยในประเทศตำ่งๆ 

๑) Agreement for Academic Cooperation and Exchange 
๒) Agreement for Student Exchange Program 
๓) Agreement of Research Cooperation 

๓.๑.๒ ขอ้ตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่กับสถำบันวิจัยต่ำงประเทศ 
๓.๑.๓ ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ กับส่วนรำชกำร 

หรอืองค์กรทำงวิชำกำรภำยในประเทศ 
3.1.4 ข้อตกลงควำมร่วมมือที่เป็นบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding, 

MOU) เป็นหนงัสอืของฝ่ำยหนึ่ง แสดงควำมสมัครใจจะปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และ
โดยปกติบันทึกควำมเข้ำใจไม่ถอืว่ำเป็นสัญญำผูกมัด แต่แสดงควำมตอ้งกำรอันแน่ว
แนข่องผูล้งนำมว่ำจะปฏิบัติดังที่ระบุไว้ เชน่ สถำบันกำรศกึษำแหง่หนึ่งท ำบันทึก
ควำมเข้ำใจกับสถำบันกำรศกึษำต่ำงประเทศเพื่อควำมรว่มมอืระหว่ำงกัน ส ำหรับ
ในทำงกำรทูต และอำจมีช่ือเรียกที่ตำ่งกันไป เช่น ข้อตกลง (Agreement), บันทึก
ข้อตกลง (Memorandum of Agreement), บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of 
Understanding) ฯลฯ 

 ที่มำ : http://www.navy.mi.th/judge/files/dec09/MOUNew.pdf  
 

ส่วนที่ ๔ กำรบรหิำรจัดกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 

๔.๑ ให้กองวิเทศสัมพันธ์ ด ำเนินกำรรวบรวม น ำข้อมูลกำรลงนำมลงฐำนข้อมูลด้ำนวิเทศสัมพันธ์ 
(MIS) ของมหำวิทยำลัย และจัดท ำระบบทะเบียนข้อตกลงตำ่งๆ ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ลงนำมกับองค์กร
ต่ำงๆ ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 

๔.๒ ในกรณีที่เป็นข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ให้กองวิเทศสัมพันธ์ สรุปน ำเสนอ
อธิกำรบดี เพื่อรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ทรำบทุก ๔ เดือน และรำยงำนให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำทรำบ ทุกต้นปี 

๔.๓ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนต่ำงๆ ร่วมกัน เพื่อให้เป็นไป
ตำมแผนกิจกรรมรองรับควำมร่วมมือตำมข้อตกลง และติดตำมประเมินผลพร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม และ/หรือปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) ให้มหำวิทยำลัยทรำบทุกสิ้นปี และ/หรือพิจำรณำแนวทำงในกำร
แก้ไข 

๔.๔ ข้อตกลงใดที่สิ้นสุดควำมผูกพัน หรือมิได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดๆ ตำมข้อตกลงติดต่อกัน
เป็นระยะเวลำตั้งแต่สองปีขึ้นไป ให้กองวิเทศสัมพันธ์ประมวลผลและเสนออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำสำนต่อ
อำยุข้อตกลง และ/หรือด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม ต่อไป 

๔.๕ บรรดำเอกสำรที่เกี่ยวกับข้อตกลง รูปภำพ และหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นให้กองวิเทศสัมพันธ์ติดต่อประสำนงำนกับส ำนักหอสมุดเพื่อจัดท ำเป็นเอกสำรหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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ข้อตกลงระดับมหาวทิยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เสนอบนัทึกแจ้งความประสงค ์และแบบเสนอเพื่อ

ประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมอื 

2. “รา่ง” ข้อตกลงความร่วมมือ 

คณะ/ส่วนงาน 

วิเคราะห์ และน าเสนอมหาวิทยาลยั 
ให้ความเหน็ชอบรายละเอยีดข้อตกลง 

 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

ขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลยั/ศนูย์บรหิาร

งานวิจยั/ที่ปรกึษาภาษาต่างประเทศ ให้ขอ้คิดเหน็ 
กองวิเทศสัมพนัธ ์

แจ้งผลการพิจารณาของที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลยั/ศนูย์

บรหิารงานวิจยั/ที่ปรกึษาภาษาต่างประเทศ ให้คณะ/ส่วนงาน

ทราบ หรือปรับ/แก้ไข 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

เสนอข้อตกลงที่แกไ้ขใหอ้ธิการบดีให้ความเห็นชอบ 

ในหลักการ หรอืลงนาม 
กองวิเทศสัมพนัธ ์

จัดพิธีลงนาม/ส่งข้อตกลงใหม้หาวิทยาลยัคูส่ัญญาลงนาม กองวิเทศสัมพนัธ ์

รวบรวมข้อตกลงในระบบแฟม้ กองวิเทศสัมพนัธ ์บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล CMU-MIS 

 

รายงานการลงนามข้อตกลงฯ ให้

สภามหาวิทยาลัยทุก 4 เดือน 
กองวิเทศสัมพนัธ ์

รายงานการลงนามข้อตกลงฯ ให ้สกอ. 

ทุกต้นปี 

๗ 



ข้อตกลงระดับคณะกับหน่วยงานต่างประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เสนอบนัทึกแจ้งความประสงคแ์ละแบบเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมอื 

2. “รา่ง” ข้อตกลงความร่วมมือ 
คณะ/ส่วนงาน 

วิเคราะห์ และน าเสนอมหาวิทยาลยั 
ให้ความเหน็ชอบรายละเอยีดข้อตกลง 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

ขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลยั/ศนูย์บรหิาร
งานวิจยั/ที่ปรกึษาภาษาต่างประเทศ ให้ขอ้คิดเหน็ 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

แจ้งผลการพิจารณาให้คณะ/ส่วนงาน ทราบ และปรับ/แก้ไข 
(หากมี) กองวิเทศสัมพนัธ ์

เสนอข้อตกลงที่ปรับแล้วใหอ้ธิการบด ี
ให้ความเหน็ชอบในหลักการ 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

แจ้งผลการพิจารณาของ
มหาวิทยาลยัให้คณะทราบ 

 

กองวิเทศสัมพนัธ ์น าเสนอข้อตกลงให้ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยัด าเนินการ 

กองวิเทศสัมพนัธ ์แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้คณะทราบ 
และจัดท าหนงัสอืมอบอ านาจ 

คณะ/ส่วนงาน/ 

กองวิเทศสัมพนัธ ์
เสนอหนังสือมอบอ านาจให้ 

อธิการบดลีงนาม 

กองวิเทศสัมพนัธ ์ส่งคนืหนังสอืมอบอ านาจ/ส าเนาบัตร
อธิการบดใีห้คณะด าเนินการ 

ส่งส าเนาขอ้ตกลงที่ได้ลงนามแล้วให้
มหาวิทยาลยัรวบรวมเป็นข้อมูล 

 

คณะ/ส่วนงาน 
บันทึกข้อมูลใน 

ฐานข้อมูล CMU-MIS 

กองวิเทศสัมพนัธ ์
รายงานการลงนามข้อตกลงฯ 
ให้สภามหาวิทยาลยัทุก 4 เดอืน 

๘ 



ข้อตกลงระดับมหาวทิยาลัย/คณะ กับหน่วยงานในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เสนอบนัทึกแจ้งความประสงค ์และแบบเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมอื 

2. “รา่ง” ข้อตกลงความร่วมมือ 
คณะ/ส่วนงาน 

วิเคราะห์และน าเสนอมหาวิทยาลยั 
เพื่อให้ความเห็นชอบรายละเอียดขอ้ตกลง 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

ขอความอนุเคราะห์กองกฎหมาย/ศูนย์บริหารงานวิจัย 
พิจารณาให้ขอ้คิดเห็น 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

แจ้งผลการพิจารณาของกองกฎหมาย/ศนูย์บริหารงานวิจยั 
ให้คณะ/ส่วนงาน ทราบ หรอืปรับ/แก้ไข 

กองวิเทศสัมพนัธ ์

เสนอข้อตกลงที่ปรับแล้ว ฉบบัจรงิ 
อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในหลักการ และ/หรอืลงนาม 

คณะ/ส่วนงาน 
กองวิเทศสัมพนัธ ์

กองวิเทศสัมพนัธ ์

กองวิเทศสัมพนัธ ์
บันทึกข้อมูลใน 

ฐานข้อมูล CMU-MIS 

จัดพิธีลงนาม 

ส่งข้อตกลงทีไ่ดล้งนามแล้วคนืคณะ/ส่วนงาน/หน่วยงานใน

ประเทศ และรวบรวมข้อตกลงในระบบแฟ้ม 

๙ 



๑๐ 
 

 

แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัย / สถาบันในประเทศและต่างประเทศ 

คณะ / ส่วนงาน ....................................................... 

 

๑. ช่ือสถาบัน/สถานที่ติดต่อ และ

บุคคลที่ตดิต่อของมหาวิทยาลัย/

สถาบันในและต่างประเทศ 

ชื่อสถาบัน: 

สถานที่ติดตอ่: 

บุคคลที่ตดิต่อ: 

E-mail: 

๒. ขอ้มูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย/

สถาบันในและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. จุดแข็ง/จุดเด่นของมหาวิทยาลัย/

สถาบันในและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ความรว่มมอืที่เคยมีกิจกรรม/

การปรึกษาหารอืร่วมกันมา

ก่อนที่จะมีขอ้ตกลง 

 

 

 

 
 



๑๑ 
 

๕. ความรว่มมอืที่วางแผนจะท า

ร่วมกัน (ข้อตกลง/ข้อผูกมัด ใน

กรณีที่มกีารแลกเปลี่ยน

นักศึกษา โปรดระบุถึงภาระ

ผูกพันด้านการให้ทุนการศกึษา

ว่า สว่นงาน มช. หรือสถาบัน

ต่างประเทศ เป็นผู้รับผดิชอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. สอดคล้องกับกลยุทธ์ (KPI) ของ 

มช. ข้อใด/อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

๗. หน่วยงาน/สถาบันที่เป็นต้น

เรื่อง* 

 

 

 

๘. ระยะเวลาที่มผีลผูกพันของ

ข้อตกลงความร่วมมือ 

   ๓  ปี                                             ๕ ปี 

   อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………….. 

๙. ระดับผู้ลงนามของฝ่ายสถาบัน

ใน/ต่างประเทศ 

   อธิการบดี 

   คณบดี (โปรดระบุเหตุผล) …………………………………… 

๑๐. ระดับผูล้งนามของฝ่าย มช.    อธิการบดี 

   คณบดี (โปรดระบุเหตุผล) …………………………………… 

๑๑. วธิีการลงนาม    เดินทางไปลงนามด้วยตนเอง        ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

   อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………….... 

๑๒. ระบุวัน/เดือน/ปี  ที่จะลงนาม  

(ถ้ามี) 

 

 

 

* ทั้งนี ้กรุณาแนบเอกสารต้นเรื่องในการติดตอ่ประสานงาน จนน าไปสู่การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

โดยอาจเป็นหนังสือของคณะ/ส่วนงาน หรือ e-mail เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
































































