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ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 

(ปรับปรุงใหม่: กุมภาพันธ์ 2564) 

ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 2/2549 วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในต่างประเทศได้ ซึ่งจะริเริ่มจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้ นั้น 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ กับสถาบันในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์กิจการ
นานาชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบด าเนินการประสานงานในจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ จึงขอ
สรุปขั้นตอนในการด าเนินการ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2563 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ (ที่ยังไม่เคยมีการลงนาม) 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 ส านักวิชา/หน่วยงานประสานงานกับ

สถาบันคู่ความร่วมมือเพื่อร่างข้อตกลง
ความร่วมมือ โดยเห็นชอบร่วมกัน 

 - ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือ 
(ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
มาตรฐานที่ศูนย์กิจการ
นานาชาติจัดท าข้ึน ดาวน์โหลดที ่
http://bit.ly/2PXMQCN  
2. โลโก้ SUT ดาวนโ์หลดที ่
https://bit.ly/3uwJOdh 

2 ส านักวิชา/หน่วยงานส่งร่างข้อตกลงความ
ร่วมมือให้ส่วนสารบรรณและนิติการ 
(สสน.) ตรวจสอบ และหากสสน. มี
ข้อสังเกต ให้ส านักวิชา/หน่วยงาน
พิจารณาแกไ้ขตามข้อสังเกต 
หมายเหตุ 
กรณีที่ใช้ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
มาตรฐานที่ศูนย์กิจการนานาชาตจิัดท าขึ้น 
ไม่จ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจากส่วน
สารบรรณและนิติการอีก สามารถเสนอให้
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/
หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบได้
เลย 

2 สัปดาห ์ - ส านักวิชา/
หน่วยงาน 
- ส่วนสาร
บรรณและ
นิติการ 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือ 

3 ส านักวิชา/หน่วยงานเสนอร่างข้อตกลง
ความร่วมมือและแบบเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการจดัท าขอ้ตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/
หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ตามก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา/หน่วยงาน 

- ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือ 
2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ดาวน์โหลดที ่
https://bit.ly/37FsUPz 

http://bit.ly/2PXMQCN
https://bit.ly/3uwJOdh
https://bit.ly/37FsUPz
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4 ส านักวิชา/หน่วยงานจดัท าบันทึกข้อความ

แจ้งความประสงค์การจดัท าข้อตกลง
ความร่วมมือ พร้อมแนบร่างข้อตกลง
ความร่วมมือ และแบบเสนอฯ ส่งให้ศูนย์
กิจการนานาชาติ และส่งไฟล์ MS Word 
ไปยัง cia@g.sut.ac.th เพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการต่อไป 
 
 

ส่งให้ศูนย์กิจการ
นานาชาติอย่างน้อย 5 
วันท าการ ก่อนถึงวัน
ก าหนดส่งวาระให้
เลขานุการสภาวิชาการ  

- ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือ 
และสรุปสาระส าคญัเป็น
ภาษาไทย (ในกรณีที่เป็น
ข้อตกลงที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง) 
2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/
หน่วยงานแล้ว 
3. ประวัติโดยสังเขปของสถาบัน
คู่ความร่วมมือ (สรุปไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ A4) 
4. เอกสารต้นเรื่องการตรวจสอบ
จากส่วนสารบรรณและนติิการ 

5 ศูนย์กิจการนานาชาติพจิารณารูปแบบ/
ความครบถ้วนของข้อตกลงความรว่มมือ
ในเบื้องต้น สรุปสาระส าคญัและจดัเตรียม
วาระเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

5 วันท าการ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือ 
2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
3. สรุปสาระส าคัญ 

6 ศูนย์กิจการนานาชาตเิสนอสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ 
 
ศูนย์กิจการนานาชาตแิจ้งมตสิภาวิชาการ
และมติสภามหาวิทยาลัยใหส้ านักวิชา
ทราบ และด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

ตามปฏิทินการประชุม 
(เมื่อสภาวิชาการให้
ความเห็นชอบแล้วจึง
เสนอสภา
มหาวิทยาลยั) 

- ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 
- ฝ่าย
เลขานุการ
สภาวิชาการ 
- ฝ่าย
เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลยั 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือ 
2. สรุปสาระส าคัญ 

7 ศูนย์กิจการนานาชาตดิ าเนินการเสนอ
มหาวิทยาลยัฯ เพื่อลงนาม และจดัส่ง
ข้อตกลงความร่วมมือท่ีลงนามแลว้ให้
สถาบันคู่ความร่วมมือทางไปรษณยี์หรือ
จัดพิธีลงนาม 

ในกรณีลงนามทาง
ไปรษณีย์  
-ฝ่ายมทส. เสนอลง
นาม 1-2 สัปดาห์/ 
-ฝ่ายสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ เป็นไปตาม
ขั้นตอนการด าเนินการ
ของสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ 

- ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
จริง 
 

mailto:cia@g.sut.ac.th
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีจัดพิธลีงนาม 
-เป็นไปตาม
ก าหนดการที่ตกลงกัน 

8 เมื่อท้ังสองฝ่ายลงนามร่วมกันแล้ว ศูนย์
กิจการนานาชาติจะส่งข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับจริงใหส้่วนสารบรรณและนิติ
การจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบบั และ
ส่งส าเนาหนึ่งฉบับให้ส านักวิชาเพือ่ใช้
ประโยชน์ต่อไป 

1 วันท าการ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
จริง 
 

9 ศูนย์กิจการนานาชาตจิัดเก็บส าเนา
ข้อตกลงความร่วมมือในฐานข้อมลู และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ  

ภายใน 1 สัปดาห ์ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือ 
2. แบบเสนอฯ 
3. สรุปสาระส าคัญ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 ศูนย์กิจการนานาชาตจิัดท าบันทึก

ข้อความถึงส านักวิชา/หน่วยงาน เพื่อ
สอบถามความประสงค์ในการขยาย
ระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือ พร้อม
แนบสรุปกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือดังกลา่ว 

ภายใน 6 เดือนก่อนถึง
วันสิ้นสุดระยะเวลา
ของข้อตกลงความ
ร่วมมือ 

- ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
เดิม 
2. สรุปกิจกรรมภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือ 

2 ส านักวิชา/หน่วยงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาและประสานงานกับสถาบัน
คู่ความร่วมมือเพื่อพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเตมิ
รายละเอียดในร่างข้อตกลงความรว่มมือ
ฉบับขยายเวลา โดยเห็นชอบร่วมกัน 

ตามแต่กรณี แตไ่ม่ควร
เกินระยะเวลาสิ้นสุด
ของข้อตกลงฯ ฉบับ
ปัจจุบัน 

- ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
ขยายเวลา 
2. โลโก้ SUT ดาวนโ์หลดที ่
https://bit.ly/3uwJOdh 

ก ในกรณีที่ข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดิมไม่เคยผ่านการตรวจสอบจากนิติการมาก่อน 
หรือเคยผ่านการตรวจสอบจากนติิการแล้วและมีการแก้ไข/เพ่ิมเติมรายละเอียดในฉบับขยายระยะเวลา 

3 ส านักวิชา/หน่วยงานส่งร่างข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับขยายเวลาใหส้่วนสารบรรณ
และนิติการ (สสน.) ตรวจสอบ และหาก
สสน. มีข้อสังเกต ให้ส านักวิชา/หน่วยงาน
พิจารณาแกไ้ขตามข้อสังเกต 

2 สัปดาห ์ - ส านักวิชา/
หน่วยงาน 
- ส่วนสาร
บรรณและ
นิติการ 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
ขยายเวลา 

4 ส านักวิชา/หน่วยงานเสนอร่างข้อตกลง
ความร่วมมือฉบับขยายเวลาและแบบ
เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้

ตามก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา/หน่วยงาน 

- ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
ขยายเวลา 

https://bit.ly/3uwJOdh
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/
หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ดาวน์โหลดที ่
https://bit.ly/37FsUPz 

5 ส านักวิชา/หน่วยงานจดัท าบันทึกข้อความ
แจ้งความประสงค์การจดัท าข้อตกลง
ความร่วมมือฉบับขยายเวลา พร้อมแนบ
ร่างข้อตกลงความร่วมมือ และแบบเสนอฯ 
ส่งให้ศูนย์กิจการนานาชาติ และสง่ไฟล์ 
MS Word ไปยัง cia@g.sut.ac.th เพื่อ
พิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

ส่งให้ศูนย์กิจการ
นานาชาติอย่างน้อย 5 
วันท าการ ก่อนถึงวัน
ก าหนดส่งวาระให้
เลขานุการสภาวิชาการ  

- ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
ขยายเวลา และสรุปสาระส าคญั
เป็นภาษาไทย (ในกรณีที่เป็น
ข้อตกลงที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง) 
2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศท่ี
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/
หน่วยงานแล้ว 
3. ประวัติโดยสังเขปของสถาบัน
คู่ความร่วมมือ (สรุปไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ A4) 
4. เอกสารต้นเรื่องการตรวจสอบ
จากส่วนสารบรรณและนติิการ 
 
 

6 ศูนย์กิจการนานาชาติพจิารณารูปแบบ/
ความครบถ้วนของข้อตกลงความรว่มมือ
ฉบับขยายเวลา สรุปสาระส าคัญและ
จัดเตรียมวาระเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

5 วันท าการ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
ขยายเวลา 
2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
3. สรุปสาระส าคัญ 

7 ศูนย์กิจการนานาชาตเิสนอสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ 
 
ศูนย์กิจการนานาชาตแิจ้งมตสิภาวิชาการ
และมติสภามหาวิทยาลัยใหส้ านักวิชา
ทราบ และด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

ตามปฏิทินการประชุม 
(เมื่อสภาวิชาการให้
ความเห็นชอบแล้วจึง
เสนอสภา
มหาวิทยาลยั) 

- ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 
- ฝ่าย
เลขานุการ
สภาวิชาการ 
-ฝ่าย
เลขานกุาร 
สภา
มหาวิทยาลยั 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือ 
2. สรุปสาระส าคัญ 

https://bit.ly/37FsUPz
mailto:cia@g.sut.ac.th
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8 ศูนย์กิจการนานาชาตดิ าเนินการเสนอ

มหาวิทยาลยัฯ เพื่อลงนาม และจดัส่ง
ข้อตกลงความร่วมมือท่ีลงนามแลว้ให้
สถาบันคู่ความร่วมมือทางไปรษณยี์หรือ
จัดพิธีลงนาม 

ในกรณีลงนามทาง
ไปรษณีย์  
-ฝ่ายมทส. เสนอลง
นาม 1-2 สัปดาห์/ 
-ฝ่ายสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ เป็นไปตาม
ขั้นตอนการด าเนินการ
ของสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ 
ในกรณีจัดพิธลีงนาม 
-เป็นไปตาม
ก าหนดการที่ตกลงกัน 

- ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
จริง(ฉบับขยายเวลา) 

9 เมื่อท้ังสองฝ่ายลงนามร่วมกันแล้ว ศูนย์
กิจการนานาชาติจะส่งข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับจริง(ฉบับขยายเวลา)ให้ส่วน
สารบรรณและนิติการจัดเก็บไว้เปน็
หลักฐานหนึ่งฉบับ และส่งส าเนาหนึ่งฉบับ
ให้ส านักวิชาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

1 วันท าการ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
จริง(ฉบับขยายเวลา) 
 

10 ศูนย์กิจการนานาชาตจิัดเก็บส าเนา
ข้อตกลงความร่วมมือ(ฉบับขยายเวลา)ใน
ฐานข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์
กิจการนานาชาติ  

ภายใน 1 สัปดาห ์ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับขยายเวลา 
2. แบบเสนอฯ 
3. สรุปสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

ข ในกรณีที่ข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดิมเคยผ่านการตรวจสอบจากนิติการแล้ว และจะขยายระยะเวลาโดยใช้ร่าง
ข้อตกลงฉบับเดิมทีไ่ม่มีการแก้ไขสาระส าคัญ 
หมายเหตุ 
มติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ระบุว่า ในกรณีที่ข้อตกลงความร่วมมือหมด
ระยะเวลา และมีการต่ออายโุดยท าข้อตกลงต่อเนื่อง โดยสาระของข้อตกลงยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เสนอ
อธิการบดีลงนามไดเ้ลย แล้วแจ้งสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบ แต่หากการต่ออายุดังกล่าวมีข้อผูกพันเรื่อง
งบประมาณ และ/หรือมีข้อตกลงอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3 ส านักวิชา/หน่วยงานเสนอร่างข้อตกลง

ความร่วมมือฉบับขยายเวลา และแบบ
เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/
หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ตามก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา/หน่วยงาน 

- ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
ขยายเวลา 
2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ดาวน์โหลดที ่
https://bit.ly/37FsUPz 

4 ส านักวิชา/หน่วยงานจดัท าบันทึกข้อความ
แจ้งความประสงค์การขยายระยะเวลา
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับขยายเวลา 
พร้อมแนบร่างข้อตกลงความร่วมมือ และ
แบบเสนอฯ ส่งให้ศูนย์กิจการนานาชาติ 
และส่งไฟล์ MS Word ไปยัง 
cia@g.sut.ac.th เพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการต่อไป 
 
  

 - ส านักวิชา/
หน่วยงาน 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
ขยายเวลา และสรุปสาระส าคญั
เป็นภาษาไทย (ในกรณีที่เป็น
ข้อตกลงที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง) 
2. แบบเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับต่างประเทศท่ี
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/
หน่วยงานแล้ว 
3. ประวัติโดยสังเขปของสถาบัน
คู่ความร่วมมือ (สรุปไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ A4) 

5 ศูนย์กิจการนานาชาตดิ าเนินการเสนอ
มหาวิทยาลยัฯ เพื่อลงนาม และจดัส่ง
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับขยายเวลาที่ลง
นามแล้วให้สถาบันคู่ความร่วมมือทาง
ไปรษณีย์หรือจดัพิธีลงนาม 

ในกรณีลงนามทาง
ไปรษณีย์  
-ฝ่ายมทส. เสนอลง
นาม 1-2 สัปดาห์/ 
-ฝ่ายสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ เป็นไปตาม
ขั้นตอนการด าเนินการ
ของสถาบันคู่ความ
ร่วมมือ 
ในกรณีจัดพิธลีงนาม 
-เป็นไปตาม
ก าหนดการที่ตกลงกัน 

- ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
จริง(ฉบับขยายเวลา) 
 

6 เมื่อท้ังสองฝ่ายลงนามร่วมกันแล้ว ศูนย์
กิจการนานาชาติเสนอวาระสภาวชิาการ
และสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

ตามปฏิทินการประชุม - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 
- ฝ่าย
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

1. ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับขยายเวลา (ที่ลงนามแล้วท้ัง
สองฝ่าย) 
2. สรุปสาระส าคัญ 
 

https://bit.ly/37FsUPz
mailto:cia@g.sut.ac.th
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ฝ่าย
เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลยั 

7 ศูนย์กิจการนานาชาตสิ่งข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับจริง(ฉบับขยายเวลา) ให้ส่วน
สารบรรณและนิติการจัดเก็บไว้เปน็
หลักฐานหนึ่งฉบับ และส่งส าเนาหนึ่งฉบับ
ให้ส านักวิชาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

1 วันท าการ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ข้อตกลงความร่วมมือฉบับ
จริง (ฉบับขยายเวลา) 
 

8 ศูนย์กิจการนานาชาตจิัดเก็บส าเนา
ข้อตกลงความร่วมมือ(ฉบับขยายเวลา)ใน
ฐานข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์
กิจการนานาชาติ  

ภายใน 1 สัปดาห ์ - ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

1. ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับขยายเวลา 
2. แบบเสนอฯ 
3. สรุปสาระส าคัญ 

หมายเหตุ 

ผู้มีอ านาจลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ในฐานะผูม้ีอ านาจลง

นามผูกพันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในกรณีที่ประสงค์ใหค้ณบดีเป็นผูม้ีอ านาจลงนามในข้อตกลงความร่วมมือและด าเนินการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับมอบอ านาจได้ โดยการจัดท าหนังสอืมอบอ านาจเพื่อขอรับมอบอ านาจจากอธิการบดี  

ดาวน์โหลดร่างหนังสือมอบอ านาจได้ที ่

ร่างหนังสือมอบอ านาจฉบับภาษาอังกฤษ  https://bit.ly/3dEOw2q 

ร่างหนังสือมอบอ านาจฉบับภาษาไทย   https://bit.ly/3pK2IcT 

 

ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ 

ศูนย์กิจการนานาชาตจิัดท าฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือท้ังหมด เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์กิจการนานาชาติ 

http://web.sut.ac.th/cia/2017/ ดังนี ้

 MOU Overview สรุปข้อมลูข้อตกลงความร่วมมือโดยรวม  https://bit.ly/3nyMbHJ 

 MOU Online ข้อตกลงความร่วมมือท้ังหมด  https://bit.ly/3f4YAAv 

 MOU in progress MOU ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ https://bit.ly/38L3Nfz  

 MOU Procedure ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมอืกับสถาบัน 
ในต่างประเทศ 

https://bit.ly/37FtKvH 

 Activities under MOU กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ  https://bit.ly/35fRQws 

 ระบบบันทึกข้อมูลกจิกรรมนานาชาติ 
เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ส านักวิชา/หน่วยงานจะต้อง
บันทึกข้อมูลผ่าน “ระบบบันทึกกจิกรรมความร่วมมือทางวิชาการกบัต่างประเทศ
ของทุกหน่วยงานใน มทส.”  

http://bit.ly/2xycDde 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บรกิารศูนย์กิจการนานาชาติ  http://qrgo.page.link/pwCZU 

https://bit.ly/3dEOw2q
https://bit.ly/3pK2IcT
http://web.sut.ac.th/cia/2017/
https://bit.ly/3nyMbHJ
https://bit.ly/3f4YAAv
https://bit.ly/38L3Nfz
https://bit.ly/37FtKvH
https://bit.ly/35fRQws
http://bit.ly/2xycDde
http://qrgo.page.link/pwCZU
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(การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ) 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ โทร.4143 wachira.k@g.sut.ac.th 


