นางสาวบัณฑิตา ดาวพราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สายสนับสนุนวิชาการ)

- Pathumwan Institute of Technology –

คานา
คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ อธิ บ ายแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน สารบรรณ
และการจัดเก็บเอกสารการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นระบบ เพื่อเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และแม่นยาในการหาเอกสารที่จัดทาขึ้น ทาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระ
งาน และงานบริหารในหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในการดาเนินงานในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณ เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน กับงานธุรการ
ผู้จัดทาคู่มือหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ในการดาเนินภารกิจต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
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บทนา
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากถือเป็นผลงานที่สามารถแสดงความเป็นชานาญการ/เชี่ยวชาญแล้ว
นั้น ยังแสดงให้ เห็น ว่าเป็น ผู้สั่งสมความเชี่ยวชาญ พัฒ นาศักยภาพความรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบัติงานในอาชีพหรือตาแหน่งนั้น ๆ ด้ว ยการศึกษาหาความรู้ การพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง และรู้จัก
ปรับปรุงตนเอง รวมไปถึงการรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการที่มีของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่ างเป็ น ระบบให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ โดยผู้ จั ดทาหวัง เป็นอย่างยิ่งว่า คู่ มือปฏิบัติงานฉบับ นี้ จะสามารถเป็ น
ประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือการจัดทา
คู่มือปฏิบัติงานของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
งานบริหารงานทั่วไป (สายสนับสนุน) นั้นมี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ
โดยดาเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือ
ราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดแนวทางในการสร้างผลงาน
2. เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
3. เพือ่ ป็นแนวทางในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิธิภาพ

งานสารบรรณ
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม และการทาลาย ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง
ตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่าน แต่ง พิมพ์ จด ทาสาเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม
สรุป

ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทาลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย จากความหมาย
ของ “งานสารบรรณ” ทาให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง
เริ่มตั้งแต่
1. การจัดทาเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง – เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน สาเนา – เสนอ - ลง
นาม)
2. การส่ง (ตรวจสอบ - ลงทะเบียน - ลงวันที่เดือนปี - บรรจุซอง - นาส่ง)
3. การรับ (ตรวจ - ลงทะเบียน - แจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง)
4. การเก็บรักษา
5. การยืม
6. การทาลาย
ชั้นความเร่งด่วน หนังสื อที่ต้องปฏิบัติให้ เร็ว กว่าปกติ เป็นหนังสื อที่ต้องจัดส่งและดาเนินการทาง
สารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
1. การจัดทาเอกสาร
1.1 ร่างหนังสือตามข้อมูลที่ได้รับ
1.2 พิมพ์ตามข้อมูลที่ได้รับ ตรวจทานก่อนนาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประทับตรา ร่าง พิมพ์
ตรวจทาน มุมล่างขวาของหนังสือ ลงลายมือชื่อเฉพาะ “ร่าง” “พิมพ์”
1.3 ขั้นตอนการร่างหนังสือภายใน – ภายนอก

การพิมพ์หนังสือภายใน

(1) ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH SarabunIT9) ขนาด 16 พอยท์
(2) การพิมพ์ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความ
(2.1) คาว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยท์
และปรับค่าระยะบรรทัดจาก 1 เท่า เป็นค่าแน่นอน (Exactly) 35 พอยท์
(2.1.2) คาว่า “ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหน้า
ขนาด 20 พอยท์
(2.1.3) การพิมพ์คาว่า “วันที่” ให้พิมพ์ตรงกับตัวอักษร “ข” และ
ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเดือน ตรงกับแนวหลังของตัวอักษร
“ม” ของคาว่า “บันทึกข้อความ”
(2.1.4) ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคา ส่วน
ราชการ ที่ วันที่และ เรื่อง
(2.2) การพิมพ์คาขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัด
ปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)

(2.3) การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการ
พิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร
(2.4) การพิ ม พ์ ชื่อ เต็ ม ในวงเล็ บ (ชื่ อ สกุ ล ) ให้ พิ ม พ์อ ยู่ ใ นแนวกึ่ ง กลาง
กระดาษ เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัดปกติ (4 Enter) จากบรรทัด
สุดท้ายของข้อความ และการพิมพ์ตาแหน่ง ให้พิมพ์อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและ
กัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตาแหน่ง 2 บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ ใช้ระยะ 1
Enter
(2.5) จานวนบรรทัดในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจานวน
ข้อความ
การพิมพ์หนังสือภายนอก

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๘๓๓ ถนนพระราม๑ แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ

(1) ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH SarabunIT9) ขนาด 16 พอยท์
(2) การพิมพ์ “ที่” และ “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ” ให้พิมพ์ตรงกับแนวเท้าของ
ตราครุฑ

(3) การพิมพ์ชื่อเดือน ให้ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวเท้าขวาของตราครุฑ
(4) การพิมพ์เรื่อง คาขึ้นต้น อ้างถึง สิ่ งที่ส่งมาด้ว ย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกัน
เท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6
pt)
(5) การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะย่อหน้า
ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร
(6) การพิมพ์คาลงท้าย ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางของตราครุฑ
และห่างจากบรรทัดสุดท้ายของภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อน
หน้าอีก 12 พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt)
(7) การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ (ชื่อ สกุล) และตาแหน่ง เว้นระยะบรรทัด
การพิมพ์ 3 บรรทัด (4 Enter) ให้ถือคาลงท้ายเป็นหลัก โดยให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและ
กัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตาแหน่ง 2 บรรทัดระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter
(8) ระยะระหว่างตาแหน่ง กับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3
บรรทัด (4 Enter) จากตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ที่เหลืออยู่ในหน้ากระดาษนั้น โดยสามารถเลือกใช้ ระยะบรรทัด 1 Enter
หรือ 1 Enter + Before 6 pt หรือ 2 Enter ได้ตามความเหมาะสม
1.4 ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีถูกต้อง ลงลายมือชื่อ “ตรวจทาน”
1.5 เสนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสั่งการ หรือลงนาม (กรณีได้รับมอบอานาจ)
1.6 เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบพิจารณาสั่งการ หรือลงนาม (กรณีได้รับมอบอานาจ)
1.7 เสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการ หรือลงนาม.
2. การส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังนี้
2.1 หนังสือส่งภายนอก ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
- บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าให้ชัดเจนในส่วนของผู้รับ และผู้ส่ง
- นาไปฝากส่งที่งานสารบรรณกลาง โดยประทับตรา EMS หรือ ลงทะเบียน
2.2 หนังสือส่งภายใน
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ

-

สแกนเอกสาร ให้ ค รบถ้ ว นทุ ก หน้ า ของหนั ง สื อ ส่ ง ทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์
- นาส่งเอกสารตัวจริง พร้อมเซ็นต์รับในหนังสือส่งทุกครั้ง
หมายเหตุ : หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้งเพื่อมั่นใจ
ว่า หน่วยงานได้รับแล้ว
3. การลงทะเบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง
3.2 ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปีและ
เวลา
ที่รับเอกสารนั้นๆ
3.3 ลงทะเบีย นรับ หนังสื อระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ และคัดลอกเอกสารลงในไฟล์
Excell
แยกเป็นหนังสือรับภายใน หนังสือรับภายนอก หนังสือผ่านสาขาวิชาฯ
การจัดแฟ้มเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
การเสนอหนังสือ คือ การนาหนังสือที่ดาเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสื อที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่ว น
จัดลาดับว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพื่อทราบ
2) ใส่ แฟ้มเสนอ โดยผ่าน หั วหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง
เอกสาร
3) กรณีสั่งการ สาเนาแจกจ่าย (กรณีสั่งการเป็นรายบุคคล) /สแกนเอกสารส่งทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ปฏิบัติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคาสั่งการ โดยให้ผู้ปฏิบัติลง ลายมือชื่อรับเรื่องเพื่อดาเนินการ
ต่อไป หรือรับทราบ การเสนอหนังสือกรณีเป็นเรื่องสาคัญเกี่ยวกับภายนอก หรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับ การจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
มีขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่ http://doc.pit.ac.th/DocClient/

พิมพ์ URL

เลือก

รอโหลดข้อมูล

ใส่
- ชื่อผู้ใช้งาน
- รหัสผ่าน
เลือก -> ตกลง

2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อย

เลือก

3. ขั้นตอนการลงรับหนังสือ

เลือก

เลือกหนังสือเข้า

Inbox

3.1 ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน

รับเอกสาร

รับเอกสาร

ใส่แฟ้มเสนอประธานหลักสูตร

สแกนเอกสาร คาสั่งการ ส่งต่อทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกรายการลงรับหนังสือราชการในสมุดลงรับเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ คัดแยกเป็นแฟ้มเพื่อง่ายต่อการสืบค้น

สิ้นสุด
4. ขั้นตอนการส่งต่อเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ในไลน์
กลุ่ม และแจ้งนัดหมายในไลน์กลุ่ม

งานเลขานุการ
เลขานุการ
ลักษณะงานเป็นการตรวจสอบงานเป็นประจา เพื่อป้องกันความผิดพลาด ทาการนัดหมาย และจัด
ตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา เตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกาหนดการนัดหมายล่วงหน้า
ติ ด ต่ อ สอบถามงานทางโทรศั พ ท์ ห รื อ ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ร่ า งจดหมายโต้ ต อบที่ อ งค์ ก รใช้ เ ป็ น ประจ าดู แ ล
รับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมของผู้บังคับบัญชา การจัดทารายงานการ
ประชุม จัดการดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สาคัญแก่ผู้บังคับบัญชา เจราจาโต้ตอบและการนัดหมายธุรกิจ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรทีเกี่ยวข้องกับงานของ และรู้จักการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง เมื่อปฏิบัติงาน
จนได้รับความวางใจของผู้บังคับบัญชาแล้ว อาจได้รับมอบหมายให้ทางานแทนได้ในบางกรณี
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการทั่วๆ ไป สรุปได้ดังนี้
1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก
2. จดการสั่งงานและถอดข้อความจากสมุดจดได้รวดเร็วและถูกต้อง
3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สาคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสาเนาเอกสารได้
4. รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและพิมพ์ร่างเอกสาร
5. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์
6. ตอบรับผู้ที่จะมาติดต่องานและรับโทรศัพท์
7. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม
8. จัดทาบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทาสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนวางรูปแบบพิมพ์
ต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน
9. ส่งโทรสารบางโอกาส
10. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ

งานประชุม
ลักษณะงานการจัดการประชุมนั้นเป็นงานที่ทาแบบไม่ประจา โดยการจัดการประชุมทางด้านของ
เลขานุการจะมีหน้าที่ในการประสานงาน ดูแลงานด้านเอกสาร ตลอดจนการจัดเตรียมการประชุมทั้งในส่วน
ของสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้
การจัดการด้านงานประชุม
1. การเตรียมการก่อนการประชุม ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อหาวัน และเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้
2. การออกจดหมายเชิญประชุม จัดทาหนังสือขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมโดย
หากเป็ น ผู้เข้าร่ว มประชุมที่อยู่ภายในสถาบันฯ ทาหนังสือขอเชิญประชุมเป็นบันทึก
ข้อความ หากเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นบุคคลภายนอก ทาหนังสือตราครุฑขอเชิญ
ประชุม และดาเนินการส่งเอกสารไปถึงผู้เข้าร่วมประชุม
3. การจัดเตรียมสถานที่ประชุม จัดเตรียมสถานที่ประชุมให้เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม หรือลักษณะของหัวข้อในการประชุม
4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดเตรียมเอกสาร เช่น วาระการประชุม
ให้เรียบร้อยและแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่มีการประชุม
5. การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสาหรับ การประชุม จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ตามงบประมาณที่ได้สาหรับการประชุม
6. ติดตามผลการดาเนินการตามมติที่ประชุม

งานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ความหมายและรูปแบบข้อตกลง
ข้อตกลงทางวิชาการ หมายถึง ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ คณะ
สานัก วิทยาลัย และวิทยาเขต เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ โดยทั่วไปแล้วข้อตกลงทาง
วิชาการสามารถจาแนกได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่
1 บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า MOU) หมายถึง การ
จัดทาหนังสือโดยฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือ
นั้น กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการที่แน่วแน่ของผู้ ลงนามว่าจะ
ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ และอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเข้าใจอย่างเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทาบันทึกความเข้าใจ
กับกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น
หากฝ่ายใดมิได้ปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถฟ้องร้องในทางคดีได้ แต่ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาเบื้องต้นว่าเนื้อหาต้องไม่เข้าข่ายเป็นข้อตกลงหรือสัญญา
2 บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement หรือ MOA) เป็นหนังสือหรือสัญญา ซี่งมีข้อความที่
ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องต้องปฏิบัติตามหรือดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ตก
ลง หรือตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ สาหรับ MOA นั้นกฎหมายให้ความคุ้มครองเนื่องจากข้อตกลงคือสัญญา
ดังนั้นหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประพฤติผิดสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ ซึ่งหากทาระหว่างรัฐกับรัฐจะเรียกว่า สนธิสัญญา(Treaty) อาจมีชื่อเรียกที่ต่างออกไปอีก
เช่น ข้อตกลง(Arrangement) พิธีสาร (Protocol) และ อนุสัญญา (Convention) เป็นต้น ไม่ว่าจะเรียกชื่อ
ใดก็ตามหากเข้าหลักเกณฑ์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ถือเป็นบันทึกข้อตกลง หรือสนธิสัญญาทั้งสิ้น
ผู้มีอานาจลงนาม ในบั นทึกความเข้าใจ และ บันทึกข้อตกลง คือ อธิการบดี ผู้ได้รับมอบอานาจจาก
อธิการบดี หรือคณบดี ซึ่งคู่ลงนามควรเป็นผู้มีอานาจในระดับเดียวกัน เว้นแต่คู่ลงนามเป็นหน่วยงานระดับ
คณะซึ่งคณบดีเป็นผู้ลงนาม แต่จะทาความร่วมมือกับหลายคณะหรือทั้งมหาวิ ทยาลัย จะต้องให้อธิการบดีเป็น
ผู้ล งนาม โดยระยะเวลาของข้อตกลง โดยปกติแล้ วกาหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 5 ปี แต่มีบางฉบับอาจไม่
กาหนดเวลาหมดอายุ แต่สามารถยกเลิกได้เมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สาหรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สายสนับสนุน) นั้น การปฏิบัติงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จะมีหน้าที่การประสานงาน การจัดทาเอกสาร และการดูแลเรื่องสถานที่
อาหารเครื่องดื่ม หรืองานบริการอื่นๆ เป็นต้น
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1. การเตรียมการ
- ประสานงานเจรจากับ มหาวิทยาลั ยหรื อองค์ก รต่างประเทศถึงความร่ว มมือ แผนงาน
กิจกรรมที่จะทาร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
- ประสานงาน หรือมหาวิทยาลัยปลายทางจัดทาร่าง MOU เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
- ประสานงานจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศอั น เป็ น ประโย ชน์ ม อบแก่
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2. จัดเตรียมเอกสาร
- เตรีย มเอกสารขออนุ ญาตเพื่อจัด พิธีล งนามในบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือทางวิชาการ
(MOU)
- เตรี ยมเอกสารขอเชิญผู้มีส่ ว นเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่ว มพิธีล งนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
- เตรียมเอกสาร บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
- เตรียมใบรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
3. การเตรียมการสาหรับงานพิธี
- จั ดเตรี ย มสถานที่ส าหรั บการจัด พิธีล งนามในบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการ
(MOU)
- จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มตามงบประมาณที่ได้
- ดูแลความเรี ย บร้ อย รองรับผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องในงานพิธีล งนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่จัดขึ้น
4. ติดตามดาเนินผลงาน
- รวบรวมเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แสกนเก็บหลักฐาน ส่ง
เอกสารให้แก่ฝ่ายนิติกร และบริษัทที่เป็นคู่ ร่วมลงนามในบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU)

