
FAQ: การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 
 

1. ระดับการลงนาม จะต้องเป็นระดับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ มีหลักการพิจารณาอย่างไร 

  ค าตอบ: ข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นความร่วมมือทั่วไป มีขอบเขตในการด าเนินกิจกรรมเฉพาะกับ
คณะใดคณะหนึ่ง ให้การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือนั้นเป็นการข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ และ
สามารถขยายกรอบความร่วมมือเป็นระดับมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต แต่ในบางสถานการณ์อาจได้รับ
การยกเว้น เช่น ในกรณีที่อธิการบดีเดินทางไปเจรจาและลงนามความร่วมมือด้วยตนเอง เป็นต้น    
หากข้อตกลงความร่วมมือใดมีขอบเขตความร่วมมือความร่วมมือตั้งแต่ 2 คณะขึ้นไป สามารถจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

 
2. ใครคือผู้ลงนามได้ของท้ังสองฝ่าย  

ค าตอบ: ผู้ที่มีอ านาจลงนามได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1386/2550 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันต่างประเทศ  

 

 

 

3. มีร่าง template MOU ของ มข. ไหม  

ค าตอบ: มี สามารถ download ได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ เลือก menu “MOU” และ “MOU 

process info.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ird.kku.ac.th/%20เลือก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา จะต้องผ่านความ

เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยหรือไม่ 

ค าตอบ: การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือที่ระบุรายละเอียด ‘Joint Degree Programs’ หรือ ‘Dual 

Degree Programs’ ในข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งเป็นลักษณะการจัดหลักสูตรร่วม/การเรียนการสอน

ร่วมกัน และ/หรือการให้ปริญญาร่วมหรือการจัดการหลักสูตรร่วมกัน จะต้องด าเนินการ 2 ช่องทาง 

คือ 

7.1 เรื่องหลักสูตร จะต้องท าการขอเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

7.2 ร่างข้อตกลงความร่วมมือ จะต้องเสนอการพิจารณาเบื้องต้นมายังกองวิเทศสัมพันธ์            

และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และขออนุมัติผ่านร่าง

จากสภามหาวิทยาลัยตามล าดับก่อนการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้  เพ่ือให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่ างสถาบัน อุดมศึกษาไทยกับสถาบัน อุดมศึกษาต่ า งประเทศ พ .ศ .  2550                         

และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1386/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการท าข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 

 

 

 

 



ตัวอย่างท่ี 1  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ Universitas Gadjah Mada  
            ประเทศอินโดนีเซีย 

 
ตัวอย่างท่ี 2  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ University of Colima  

        ประเทศเม็กซิโก 

5. การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อกฎหมาย การโอน

เงินระหว่างประเทศ 

ค าตอบ: ข้อตกลงที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อกฎหมาย การโอนเงินระหว่าง

ประเทศ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีกรอบการพิจารณาระหว่าง 4-6 สัปดาห์ 

โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบจากท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ซึ่งจะค านึงถึงความเท่าเทียมกันและเอ้ือ



ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ และป้องกันปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทที่ไม่

สามารถตกลงกันได ้

 

 ตัวอย่างท่ี 3  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ University of Miyazaki  
       ประเทศญี่ปุ่น 
 
 

ตัวอย่างที่ 4 ข้อพิจารณาจากส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MOU ที่เป็นประเด็นวิจัยล้วนๆ ส่งต้นเรื่องให้ใครพิจารณา ฝ่ายวิจัย หรือฝ่ายการต่างประเทศ และ

ใครควรเป็นผู้ลงนาม 

ค าตอบ: MOU ลักษณะนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการคณะ และให้ส่งพิจารณาขอความ

เห็นชอบตามขั้นตอนปกติ แต่ทางฝ่ายการต่างประเทศจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้ฝ่ายวิจัยเป็นผู้ให้ความ

เห็นชอบ และจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ ผู้ลงนามควรเป็นอธิการบดี หรือรองอธิการบดี               

ฝ่ายวิจัยฯ (หากเป็นความร่วมมือที่เกิดจากศูนย์วิจัย) หรือ คณบดี (หากเป็นความร่วมมือที่เกิดจาก

ภาควิชา หรือกลุ่มวิจัย หรืออาจารย์)  

 

7. ใช้เวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบนานเท่าใด 

ค าตอบ:  หากนับจากเวลาที่ทางฝ่ายการต่างประเทศรับเรื่อง จนถึงวันที่แจ้งผลกลับที่คณะ 

7.1 หากเป็น MOU ที่ใช้ template มข. ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ 

7.2 หากเป็น MOU ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา หรือ MOU ที่มีประเด็น

ซับซ้อนด้านกฎหมาย จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เป็นอย่างน้อย และบางครั้งอาจ

ต้องส่งกลับให้คณะเพ่ิมเติมข้อมูล หรือปรับแก้ไขข้อความ  

ในการแก้ไขข้อความ อาจต้องกลับไปพิจารณาร่วมกับคู่ความร่วมมือต่างประเทศก่อน ในบาง

กรณีหาก MOU ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมาย จะต้องแก้ไขกลับมาอีกครั้งเพ่ือได้รับ

ความเห็นชอบ 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ได้ที่ https://ird.kku.ac.th/upload/photo/web/aceeM7iU.pdf 

 

8. ลงนามใน MOU ก่อนได้ไหม แล้วค่อยแจ้ง (เพราะมันด่วนจริงๆ)  

ค าตอบ: คณะควรรอให้ MOU นั้นได้รับการเห็นชอบก่อนจึงลงนาม หากเป็นการลงนามก่อนได้รับ

การเห็นชอบ  สถานะของ MOU นั้นจะเป็นการได้รับทราบ 

 

 

 

https://ird.kku.ac.th/upload/photo/web/aceeM7iU.pdf


9. สามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือได้อย่างไร 

กองวิเทศสัมพันธ์ จะด าเนินการบันทึกข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือที่มีการลงนามแล้วลงในระบบ

ฐานข้อมูล IRIS (http://iris.kku.ac.th) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นและท าให้ข้อมูล                      

ของข้อตกลงความร่วมมือเป็นปัจจุบัน ซึ่งหากคณะด าเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือแล้ว แต่มิได้

น าส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ จะท าให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูล  IRIS และท าให้การ

รายงานข้อมูลไปยังผู้บริหาร รวมถึงการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนิน

กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศคลาดเคลื่อนได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน าการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 

1. ร่างข้อตกลงความร่วมมือจะต้องได้รับการเห็นชอบในเบื้องต้นร่วมกับสถาบันต่างประเทศก่อนการ

ด าเนินการขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ลดระยะเวลาการท างาน 

2. หากมีความสงสัยในเนื้อหาของร่าง ขอให้สอบถามคู่ความร่วมมือ เพ่ือความแน่ใจ  

3. หากคณะพิจารณาแล้ว เห็นควรต้องแก้ไขร่างนั้น ให้พิจารณาร่วมกับคู่ความร่วมมือเพ่ือแก้ไขจนได้ 

draft สุดท้ายก่อนแล้วจึงส่งมาเพ่ือขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4. ร่างข้อตกลงที่มีประเด็นด้านกฎหมาย โปรดพิจารณาอ่านรายละเอียดว่าอิงกฎหมายประเทศใด                     

มี liability หรือไม่ ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบหน้าที่อะไร เราเต็มใจและท าได้ตามที่ระบุในร่าง

ใช่หรือไม ่

http://iris.kku.ac.th/



