
                                                         
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1386 /2550) 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ 

กับสถาบันต่างประเทศ 

------------------------------------ 

   

  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกบั

สถาบันต่างประเทศ มีหลักการและกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นไปเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง

ทางวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ                     

เร่ือง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

พ.ศ. 2550 และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550  

  ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ในการประชุมคร้ังที่ 

3/2550 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 และที่ประชุมคณบดี ในการประชุมคร้ังที่ 19 /2550                                  

เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2550 จึงออกประกาศเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลง            

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ไว้ดังน้ี 

 ข้อ 1   ประกาศ น้ี เ รียกว่ า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  1386 /2550)                               

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ” 

 

 ข้อ 2  ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

 

 ข้อ 3  ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 “สถาบันต่างประเทศ”     หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงาน หรือองค์การต่างประเทศ 

   ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือทางวิชาการ 

 “คณะ”                     หมายถึง คณะ หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีสถานะ 

   เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีชื่อ 

   เรียกอย่างอื่นที่มีสถานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย 

   ขอนแก่น 

 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” หมายถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความ 

   ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ 

   สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  

 “ข้อตกลงความร่วมมือ” หมายถึง เอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

   กับสถาบันต่างประเทศ ที่มีรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับ  

   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย กิจกรรม 

   ความร่วมมือที่จะด าเนินการ ระยะเวลา และเงื่อนไขอื่นๆ  

   แล้วแต่กรณี และมีการลงนามโดยผู้มีอ านาจของแต่ละฝ่าย  

   ซ่ึงมีผลให้เกิดข้อผูกพันหรือภาระในทางปฏิบัติ 
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 “ความร่วมมือทางวิชาการ” หมายถึง ความร่วมมือเพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอน  

   การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการ  

   การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชา 

   การอื่นๆ ตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ข้อ 4 หลักการในการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ควร

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหรือคณะ โดยกิจกรรมความร่วมมือควรมุ่งเน้นเพื่อการส่งเสริม

และพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อการยอมรับหรือสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ดังน้ี 

4.1 การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ 

4.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ที่มีการด าเนินกิจกรรมเป็นที่

ยอมรับในวงวิชาการสาขาต่างๆ 

4.3 การแลกเปลี่ยนทรัพยากร ที่จะส่งผลให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน การได้รับการยกเว้นในเร่ืองค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหรือคณะ 

4.4 การด าเนินกิจกรรมกับสถาบันต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค       

อาเซียน ที่มีผลต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน และการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและ

ระหว่างประเทศ 

4.5 การด าเนินกิจกรรมอื่น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

 

 ข้อ 5 กระบวนการในการท าข้อตกลงความร่วมมือ มี 3 กระบวนการหลัก ดังน้ี 

5.1  การเจรจายกร่าง (Initiation) หมายถึง การตกลงกันในเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย กิจกรรมความร่วมมือ ระดับความร่วมมือ ระยะเวลา และเงื่อนไขอื่นๆ 

ที่จะด าเนินการร่วมกัน 

5.2 การยอมรับ (Adoption) หมายถึง การที่ผู้มีอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ หรือ

ผู้รับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างร่วมกัน 

5.3 การลงนาม (Document Signing) หมายถึง การที่ผู้มีอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจทั้ง

สองฝ่ายลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 

 

 ข้อ 6 ผู้มีอ านาจลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ มีดังน้ี 

6.1 ข้อตกลงความร่วมมือระดับสถาบัน ให้อธิการบดี และหรือรองอธิการบดีผู้รับมอบ

อ านาจจากอธิการบดี เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

6.2 ข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ ให้คณบดีเป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

 

ข้อ 7 ข้ันตอนการด าเนินการเพื่อจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ มีดังน้ี 

7.1 ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะ จัดท าค าขอท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันต่างประเทศ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งร่างข้อตกลงความร่วมมือ โดยส่งไปที่ 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 ร่างข้อตกลงความร่วมมือ ให้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของข้อตกลงด้วย  

7.2 ให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบเอกสาร หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงแก้ไข ให้ด าเนินการให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการที่มหาวิทยาลัยก าหนด แล้วเสนอต่อ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7.3 ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะที่เสนอขอท าข้อตกลงความร่วมมือ จัดท าเอกสารข้อตกลง

ความร่วมมือฉบับจริง และด าเนินการเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโดยผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่าย 
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ข้อ 8 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ที่เป็นการจัดการหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน 

และหรือการให้ปริญญาร่วมระหว่างสถาบัน จะต้องด าเนินการในระดับสถาบัน และต้องได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยก่อนการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 

 

ข้อ 9 การท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ       

ให้อธิการบดีหรือคณบดี เป็นผู้พิจารณาและมีอ านาจในการลงนาม และส่งเอกสารข้อตกลงความร่วมมือไปยัง

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 

ข้อ 10 ให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ

ข้อตกลงความร่วมมือ การจัดท าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ และรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผล

การด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือต่อที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะผู้จัดท า ข้อตกลงความร่วมมือ จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการตามที่ระบุในข้อตกลงความร่วมมือ เสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งไปยังส านักงานวิเทศสัมพันธ์ภายใน

วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี  

 

 ข้อ 12 ให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดท ารายงานข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่ได้มีการด าเนิน

กิจกรรมใดๆ และเสนอให้มหาวิทยาลัยหรือคณะผู้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือน้ันพิจารณาทบทวนและ

ด าเนินการให้เกิดกิจกรรม หากไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนามในข้อตกลง

ความร่วมมือนั้น ให้พิจารณายกเลิกหรือยุติข้อตกลงความร่วมมือนั้น 

 

  ข้อ 13 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติ

ตามประกาศน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และข้อวินิจฉัยอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 

 

        (ลงชื่อ)                     

 

     (รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข) 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

                                        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


