าน

.อีส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
คูมือขั้นตอนการทํางาน

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ
:
:
:
:

PM-32
1
1 มีนาคม 2562
14
หนา

ธิ์ ม

ทร

รหัสเอกสาร
ISSUE
วันที่บังคับใช
จํานวนหนา

รหัสหนวยงานสําหรับควบคุมเอกสารคุณภาพ

สิท

รหัสคณะ/สํานัก/สถาบัน/เทียบเทา

ลิข

ผูถือครอง
สําเนาที่

รหัสสาขาวิชา/กอง/งาน/เทียบเทา

ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (QMR)

ผูอนุมัติ

………………………..………………..
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพ

……………….…………………
(ผูชวยศาตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง)
อธิการบดี
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

ีสาน

2. ขอบข่าย
1. การดาเนินงานด้านเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่รับเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ
จากแผนกสารบรรณ นาเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดทาหนังสือเดินทางไปราชการ และ VISA เพื่อเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานลงนาม และสิ้นสุดที่ยื่นหนังสือนาการทาหนังสือเดินทาง ณ กระทรวงการต่างประเทศ
2. การจัดทาใบอนุญาตทางาน/ต่อ อายุวีซ่า เริ่มจากตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติของ
ชาวต่างชาติ เตรียมเอกสารต่างๆ ให้ ครบถ้วนสาหรับยื่นขอใบอนุญ าตทางาน เมื่อได้ใบอนุญ าต
ทางานแล้ว จึงนามาเป็นเอกสารประกอบการขอต่ออายุวีซ่า
3. การรับรองแขกต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ติดต่อก่อนแขกต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย การเตรียมการ
เลี้ยงรับรอง และสิ้นสุดที่การดูแลจนแขกกลับต่างประเทศ
4. ความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ประชุมเพื่อจัดทาแผนการขออาสาสมัครระยะยาว
การขออาสาสมัคร การพิจารณาคาขออาสาสมัคร การพิจารณาคุณสมบั ติอาสาสมัคร การรับมอบ
อาสาสมั ค ร การจั ด ท าประมาณการค่ าใช้ จ่ ายอาสาสมั ค ร และสิ้ น สุ ด ที่ ก ารขอขยายระยะเวลา
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
5. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ(MOU) เริ่มตั้งแต่นาร่างบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) เสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ความเห็ นชอบ เมื่อได้รับความ
เห็ น ชอบแล้ ว จึ ง น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ย เมื่ อ สภา
มหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ จึงดาเนินการติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
และกาหนดวันที่ทั้ง 2ฝ่ายพร้อมจะเดินทางมาลงนามใน MOU (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเดินทางออกนอก
ประเทศ) และสิ้นสุดที่การเลี้ยงรับรองชาวต่างชาติและดาเนินโครงการต่อไป
3. เอกสารอ้างอิง
- ไม่มี -

4. เอกสารแนบ
1. ผังการปฏิบัติงานการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
2. วิธีปฏิบัติงานการดาเนินการด้านเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศ
3. วิธีปฏิบัติงานจัดทาใบอนุญาตทางาน/ต่ออายุวีซ่า
4. วิธีปฏิบัติงานการรับรองแขกต่างประเทศ

FC-32
WI32-01
WI32-02
WI32-03
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5. วิธีปฏิบัติงานความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศ
6. วิธีปฏิบัติงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU)

WI32-04
WI32-05

ธิ์ ม

6. ขั้นตอนการทางาน
ผู้รับผิดชอบ

ทร
.อ

ีสาน

5. คาจากัดความ
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สกอ. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองแขกต่างประเทศ หมายถึง ภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักในหน่วยงานต่างประเทศและเสริมสร้างเครือข่ายของการพัฒนาระบบการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นสากล
การศึกษาดูงานต่างประเทศ หมายถึง โครงการที่จัดขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่จัดฝึกอบรม/
สัมมนาในประเทศไทยและทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือโครงการที่จัดนาผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดู
งานในต่างประเทศอย่างเดียว
ความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศ หมายถึง โครงการที่ต่างประเทศให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
ไทยในรูปแบบการให้อาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ
MOU หมายถึง บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ
สพร. หมายถึง สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ลิข
สิท

งานวิเทศสัมพันธ์

ขั้นตอน / กิจกรรม
วิธีปฏิบัติ
การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
1. จัดทาแผนการดาเนินงานตาม 1. จัดทาแผนการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอน
คู่มือขั้นตอนการทางาน การ
การทางาน การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์
2. เสนอแผนการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอน
การทางาน การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ต่อ
ผู้บริหาร พิจารณาและลงนาม
2.2.1 กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปดาเนินการ
ข้อ 1
2.2.2 กรณีเห็นชอบ ลงนาม และดาเนินการ
ต่อไป
3. เวียนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการงานวิเทศสัมพันธ์
2.1 ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้
2.1.1 เอกสารการเดินทางไปต่างประเทศ
(WI32-01)
2.1.2 งานจัดทาใบอนุญาตทางาน/ต่ออายุวี

งานวิเทศสัมพันธ์
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3. ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

วิธีปฏิบัติ
ซ่า (WI32-02)
2.1.3 การรับรองแขกต่างประเทศ (WI32-03)
2.1.4 ความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศ
(WI32-04)
2.1.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ (MOU) (WI32-05)
3.1 จัดทาแผนกากับติดตามผลการดาเนินงาน
3.2 รวบรวมผลการดาเนินงานตามข้อ2
3.3 สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานเชิง
วิเคราะห์
3.4 รายงานผลการดาเนินงาน เสนอต่อรอง
อธิการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
3.5 รายงานผลการดาเนินต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (CEO) เพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ

ธิ์ ม

ทร
.อ

งานวิเทศสัมพันธ์

ขั้นตอน / กิจกรรม

ีสาน

ผู้รับผิดชอบ

หน้า 3/14

งานวิเทศสัมพันธ์

4. สรุปผลการดาเนินงาน

4.1 นาข้อมูลจากข้อ3 และข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงผลการดาเนินงาน

ลิข
สิท

7. บันทึกคุณภาพ
- ไม่มี -

8. เอกสารหลักฐาน
1. สาเนาหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือนาวีซ่า
2. ตารางการดูงานแขกชาวต่างประเทศ
3. รูปเล่มข้อมูลข่าวสาร
4. เอกสารขอ/ต่ออายุหนังสือเดินทาง
5. แผนคาขออาสาสมัครต่างประเทศ
6. แผนการทาเว็บข้อมูล ข่าวสาร สารนิเทศ
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

PM-32 : การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
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ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้รบั ผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้บริหาร

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

START

ีสาน

1 1.1 จัดทาแผนการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอน
การทางาน การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์

N

ลิข
สิท

ธิ์ ม

2 ดาเนินการงานวิเทศสัมพันธ์

Y

ทร
.อ

1.2 เสนอแผนการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอน
การทางาน การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ต่อ
ผู1.3
้บริเวี
หาร
ยนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนการดาเนินงานตามคู่มือ
ขั้นตอนการทางาน การ
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์
หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน
- WI32-01 เอกสารการ
เดินทางไปต่างประเทศ
- WI32-02 งานจัดทา
ใบอนุญาตทางาน/ต่ออายุวซี ่า
- WI32-03 การรับรองแขก
ต่างประเทศ
- WI32-04 ความร่วมมือ
อาสาสมัครต่างประเทศ
- WI32-05 ความร่วมมือ
ทางวิชาการกับต่างประเทศ
(MOU)

3 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์

4 สรุปผลการดาเนินงาน

รายงานการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานการบริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์

STOP

หน้าที่ 1 / 1
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1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ขอบเขต

ีสาน

การดาเนินงานด้านเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่รับเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศจากแผนกสาร
บรรณ นาเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดทาหนังสือเดินทางไปราชการ และ
VISA เพื่อเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานลงนาม และสิ้นสุดที่ยื่นหนังสือนาการทาหนัง สือเดินทาง
ณ กระทรวงการต่างประเทศ
3. วิธีปฏิบัติ

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

3.1 รับเรื่องและนาเสนอ อธิการบดี มทร.อีสาน พิจารณา
3.1.1 รับเรื่องและนาเสนอ อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ
3.2 พิจารณาอนุมัติ
3.2.1 พิจารณาอนุมัติเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศ
- กรณีไม่อนุมัติ ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่
- กรณีอนุมัติ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.3 จัดทาหนังสือนาถึงกระทรวงการต่างประเทศ
3.3.1 จัดทาหนังสือนาถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดทาหนังสือเดินทางราชการ
และ
หนังสือนาวีซ่าแล้วนาเสนอ อธิการบดี พิจารณาลงนาม
3.4 พิจารณาลงนาม
3.4.1 พิจารณาลงนามในหนังสือนาถึงกระทรวงการต่างประเทศ
- กรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ใหม่
- กรณีถูกต้อง ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.5 ส่งหนังสือนาถึงกระทรวงการต่าง ประเทศไปยังผู้เดินทาง
3.5.1 ส่งหนังสือนาถึงกระทรวงการต่างประเทศไปยังผู้เดินทางเพื่อขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือนา
วีซ่า
3.6 ยื่นหนังสือนาการทาหนังสือเดินทางราชการ
3.6.1 ยื่นหนังสือนาการทาหนังสือเดินทางราชการ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
3.7 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
3.7.1 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3.7.2 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
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3.8 เก็บหลักฐานอ้างอิง
3.8.1 จัดเก็บเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ดาเนินด้านเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศ
3.8.2 สาเนาหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ดาเนินการด้านเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศส่งไปยังแผนกงานวิเทศ
สัมพันธ์วิทยาเขตต้นสังกัดของผู้เดินทาง
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1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ขอบเขต

ีสาน

การจัดทาใบอนุญาตทางาน/ต่ออายุวีซ่า เริ่มจากตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติของชาวต่างชาติ
เตรีย มเอกสารต่างๆ ให้ ครบถ้วนส าหรับ ยื่น ขอใบอนุญ าตทางาน เมื่อได้ใบอนุญ าตทางานแล้ ว จึงนามาเป็นเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุวีซ่า
3. วิธีปฏิบัติ

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

3.1 รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจ้าง/ต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
3.1.1 รับเรื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจ้างชาวต่างชาติ/ ต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ 1 ปี
3.2 ตรวจสอบคุณวุฒิคุณสมบัติ
3.1.2 ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติของชาวต่างชาติ
3.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอ/ต่ออายุใบอนุญาตทางาน
3.3.1 จัดทาหนังสือนาถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดทาหนังสือเดินทาง
ราชการและหนังสือนาวีซ่าแล้วนาเสนอ อธิการบดี พิจารณาลงนาม
3.4 พิจารณาลงนาม
3.4.1 เตรียมเอกสารให้ชาวต่างชาติดังนี้
3.4.1.1 แนบฟอร์ม ตท.2 (ทาใหม่)/ตท.5 (ต่ออายุ)
3.4.1.2 สาเนาสัญญาจ้างชาวต่างชาติเข้าปฏิบัติงาน
3.4.1.3 สาเนาคาสั่งของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจ้างชาวต่างชาติ
3.4.1.4 สาเนาวุฒิการศึกษา
3.4.1.5 สาเนาวีซ่า
3.4.1.6 ใบรับรองแพทย์
3.4.1.7 รูปถ่าย 3x4 ซม. จานวน 3 รูป (ต่ออายุใช้ 1 รูป)
3.4.1.8 แผนที่สถานที่ทางาน
3.4.1.9 ตารางสอนปัจจุบัน
3.4.1.10 สาเนาใบทะเบียนสมรส
3.4.1.11 สาเนาใบเกิดบุตร
3.4.2 เตรียมเอกสารให้อธิการบดี ลงนาม
3.4.2.1 หนังสือรับรองการจ้าง
3.4.2.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทา/ต่ออายุใบอนุญาตทางาน ถึงกรมการจัดหางาน
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3.5 พิจารณาลงนาม
3.5.1 พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองการจ้าง และหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทา/ต่ออายุใบอนุญาต
ทางาน
3.5.1.1 กรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ใหม่
3.5.1.2 กรณีถูกต้อง ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.6 ยื่นเอกสาร
3.6.1 ยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตทางาน/ต่ออายุ ณ สานักงานแรงงานจังหวัด (กรมการจัดหางาน) และ
รับเอกสารตามเวลาที่กาหนด
3.7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอต่ออายุ วีซ่า
3.7.1 เตรียมเอกสารให้ชาวต่างชาติเพื่อขอต่ออายุวีซ่า ดังนี้
3.7.1.1 แบบฟอร์ม ตม. 7 (TM 7)
3.7.1.2 รูปภาพชาวต่างชาติ ขนาด 2 นิ้ว 1 ภาพ
3.7.1.3 สาเนาสัญญาจ้างชาวต่างชาติเข้าปฏิบัติงาน
3.7.1.4 สาเนาคาสั่งของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจ้างชาวต่างชาติ
3.7.1.5 สาเนาใบอนุญาตทางาน
3.7.2 เตรียมเอกสารให้อธิการบดี ลงนาม
3.7.2.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่ออายุวีซ่าถึงผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
3.8 พิจารณาลงนาม
3.8.1 พิจารณาลงนามใน หนังสือถึงผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
3.8.1.1 กรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 6 ใหม่
3.8.1.2 กรณีถูกต้อง ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.9 ยื่นเอกสารที่ ตม.
3.9.1 ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุวีซ่า ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจาจังหวัด และรอรับเล่มในวัน
เดียวกัน
3.10 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
3.10.1 ประเมินผลและสรุปผลการทางาน ของการจัดทา (ต่ออายุ) ใบอนุญาตทางาน และต่ออายุวีซ่า
3.11 เก็บหลักฐานอ้างอิง
3.11.1 จัดเก็บหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการงานจัดทาใบอนุญาตทางาน/ต่ออายุวีซ่าของชาวต่างชาติ
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขอบเขต

ีสาน

การรับรองแขกต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ติดต่อก่อนแขกต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย การเตรียมการเลี้ยงรับรอง
และสิ้นสุดที่การดูแลจนแขกกลับต่างประเทศ

3. วิธีปฏิบัติ

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

3.1 รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่ขอศึกษาดูงาน
3.1.1 รับเรื่องจากหน่วยงานต่างประเทศที่จะมาดูงานโดยตรง หรือจากหน่วยงานผู้ประสาน ที่ระบุขอดู
งาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3.2 ร่างกาหนดการดูงาน
3.2.1 ร่างกาหนดการดูงานตามความเหมาะสม
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.3.1 พิจารณาเห็นชอบการขอศึกษาดูงานและกาหนด การดูงาน
3.3.1.1 กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ใหม่
3.3.1.2 กรณีเห็นชอบ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.4 ทาหนังสือแจ้งยืนยัน
3.4.1 ทาหนังสือถึงหน่วยงานต่างประเทศที่ขอศึกษาดูงาน/หน่วยงานผู้ประสานเรื่องกาหนดการดูงาน
และสถานที่
3.5 อนุมัติค่าใช้จ่าย
3.5.1 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกต่างประเทศจากอธิการบดี
3.6 พิจารณาอนุมัติ
3.6.1 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกต่างประเทศ
3.6.1.1 กรณีไม่อนุมัติ ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ใหม่
3.6.1.2 กรณีอนุมัติ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.7 รับเช็คและจัดสรรเงินทดรองจ่ายและดาเนินการจนเสร็จภารกิจ
3.7.1 ดาเนินการรับรองชาวต่างประเทศ
3.7.1.1 จองห้องอาหาร โรงแรม และรถของมหาวิทยาลัยฯ
3.7.1.2 รับแขกต่างประเทศจากท่าอากาศยาน/โรงแรม/หน่วยงาน/ด่านชายแดน
3.7.1.3 นาแขกเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ
3.7.1.4 เลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศ 1 มื้อ
3.7.1.5 ส่งแขกต่างชาติกลับประเทศของตน
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3.8 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
3.8.1 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
3.8.2 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3.9 เก็บหลักฐานอ้างอิง
3.9.1 จัดเก็บหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการรับรองแขกชาวต่างประเทศ
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขอบเขต

ีสาน

ความร่ วมมื ออาสาสมั ค รต่ า งประเทศ เริ่ม ตั้งแต่ป ระชุม เพื่ อ จัดท าแผนการขออาสาสมั ครระยะยาว การขอ
อาสาสมัคร การพิจารณาคาขออาสาสมัคร การพิจารณาคุณสมบัติอาสาสมัคร การรับมอบอาสาสมัคร การจัดทาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร และสิ้นสุดที่การขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

3. วิธีปฏิบัติ

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

3.1 รับหนังสือแจ้งจาก สกอ.
3.1.1 รับหนังสือแจ้งจาก สกอ. ให้เสนอแผนการขออาสาสมัครต่างประเทศ ระยะยาวที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว
3.2. แจ้งคณะที่ต้องการความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศ
3.2.1 ทาหนังสือแจ้งคณะที่ต้องการความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศเพื่อจัดทาแผนการขออาสาสมัคร
ต่างประเทศระยะยาว
3.3 จัดทาแผนการขออาสาสมัครต่างประเทศ
3.3.1 จัดทาแผนการขออาสาสมัครต่างประเทศ
3.3.2 ส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
3.4 รวบรวมแผนการขออาสาสมัครต่างประเทศ
3.4.1 รวบรวมแผนการขออาสาสมัครต่างประเทศจากคณะ
3.4.2 เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.4.3

3.5 พิจารณาอนุมัติ
3.5.1 อธิการบดีพิจารณาอนุมัติแผนการขออาสาสมัครต่างประเทศ
3.5.1.1 กรณีไม่อนุมัติ ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ใหม่
3.5.1.2 กรณีอนุมัติ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.6 แจ้ง สกอ.
3.6.1 ทาหนังสือแจ้งเสนอแผนการขออาสาสมัครต่างประเทศไปยัง สกอ.
3.7 รับหนังสือจาก สพร.
3.7.1 รับหนังสือจาก สพร. เรื่องผลการพิจารณาคาขออาสาสมัคร และเรื่องแจ้งกาหนดการรับ
อาสาสมัคร
3.8 รับมอบอาสาสมัคร
3.8.1 เดินทางไปรับมอบอาสาสมัครที่กรุงเทพฯ
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3.9 ขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานอาสาสมัคร
3.9.1 เสนออธิการบดี ลงนามในหนังสือ สพร. เพื่อขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
3.10 พิจารณาลงนาม
3.10.1 พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของหนังสือขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน
3.10.1.1 กรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 9 ใหม่
3.10.1.2 กรณีถูกต้อง ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.11 รับเรื่องแจ้งผลการขอขยายระยะเวลา
3.11.1 รับเรื่องจาก สพร. เรื่องแจ้งผลการขอขยายระยะเวลาและดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่ขอขยาย
ระยะเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
3.12 ทาหนังสือนาส่ง ถึง สพร.
3.12.1 ทาหนังสือนาส่งถึง สพร. เรื่องประมาณการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครโดยเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนาม
3.13 พิจารณาลงนาม
3.13.1 พิจารณาลงนามเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร
3.13.1.1 กรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 12 ใหม่
3.13.1.2 กรณีถูกต้อง ให้ดาเนินการตาม
3.14 รับเรื่องจาก สพร.
3.14.1 รับเรื่องจาก สพร.
3.14.1.1 ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร
ทราบ โดยแจ้งให้ทาการเบิกจ่ายไปที่กองคลัง
3.14.1.2 ทาหนังสือแจ้งกองคลัง เรื่องการได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร
3.15. ประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน
3.15.1 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3.15.2 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3.16 เก็บหลักฐานอ้างอิง
3.16.1 จัดเก็บหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศ
3.16.2 สาเนาหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมืออาสาสมัครต่างประเทศส่งไปยังแผนก
งานวิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตต้นสังกัดของคณะที่ได้รับอาสาสมัครต่างประเทศ

หน้าที่ 2 / 2

PM-32 : การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
WI32-05 : งานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU)

หน้า 13/14

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขอบข่าย

ีสาน

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ(MOU) เริ่มตั้งแต่นาร่างบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) เสนอสภาวิช าการของมหาวิท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ ได้ รับ ความเห็ น ชอบแล้ ว จึ งน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ ความเห็ นชอบเป็น ครั้งสุดท้าย เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ ความเห็ นชอบ จึงดาเนินการติดต่อ
ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และกาหนดวันที่ทั้ง 2ฝ่ายพร้อมจะเดินทางมาลงนามใน MOU (ฝ่ายใด
ฝายหนึ่งจะเดินทางออกนอกประเทศ) และสิ้นสุดลงที่การเลี้ยงรับรองชาวต่างชาติและดาเนินโครงการต่อเนื่องไป

3. วิธีปฏิบัติ
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3.1 รับเรื่อง หรือหลักการ แล้วร่าง MOU
3.1.1 1 รับเรื่อง แล้วร่างบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ
เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทาความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3.2.1.1 กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่
3.2.1.2 กรณีเห็นชอบ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ
3.3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อยืนยันการจัดทา MOU และกาหนดวันในพิธีลง
นามแผน
3.4 จัดเตรียมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
3.4.1 จัดเตรียมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
3.4.1.1 เตรียม MOU ทั้ง 2 ฉบับ
3.4.1.2 จองห้องรับรอง เพื่อพิธีลงนาม
3.4.1.3 จัดทาหนังสือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมงาน
3.4.1.4 เตรียม VCD แนะนามหาวิทยาลัยฯ/แผ่นพับ
3.4.1.5 เตรียมอาหารว่างรับรอง (coffee Break)
3.4.1.6 จัดเตรียมของที่ระลึก มทร.อีสาน เพื่อมอบให้แก่แขกต่างชาติ
3.4.1.7 ร่างคากล่าว (speech) ให้อธิการบดี
3.5 ลงนาม
3.5.1 อธิการบดีลงนามใน MOU
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3.6 ประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน
3.6.1 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3.6.2 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3.7 เก็บหลักฐานอ้างอิง
3.7.1 จัดเก็บหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ ในความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
3.7.2 ส่งสาเนา MOU ที่ลงนามสมบูรณ์ไปยังแผนกงานวิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตของทุกวิทยาเขต เพื่อ
ทราบ
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