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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยดํ า เนิ น การความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอยางมีมาตรฐาน คุณภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง
และความเปนเลิศทางวิชาการ ใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือ
ทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการการสงเสริม
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาจัดการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔ ในประกาศนี้
๔.๑ ความตกลงรวมมือทางวิชาการ หมายถึง ความตกลงรวมมือเพื่อดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี การใหบริการทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวิช าการอื่น ๆ ที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาไทยเห็น ควร
ดําเนินการความตกลงรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ทั้งในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี
๔.๒ สถาบันอุดมศึกษาไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และ
สถาบันวิจัยในสังกัดและกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๓ สถาบั นอุ ดมศึ กษาต างประเทศ หมายถึ ง สถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ มิ ใช สถาบั น
อุดมศึกษาไทย รวมถึงสถาบันวิจัย สถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูง สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง
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โดยตองเปนสถาบันที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย และไดรับการรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานโดยหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่นที่รัฐมอบหมายในประเทศนั้น ๆ
ขอ ๕ ลักษณะ และวิธีการดําเนินการ
๕.๑ การดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึง
ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันทั้งสอง โดยตั้งอยู
บนพื้นฐานของความเกื้อกูลและสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพรวมกัน เพื่อบรรลุความ
เปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสถาบันทั้งสอง และการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนองคความรู ตามปรัชญาและพันธกิจของสถาบัน
๕.๒ การดํ าเนิ น การความตกลงทางวิ ช าการใด ๆ ต องได รั บการเห็ น ชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจาก
วันที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อการจัดทําฐานขอมูลที่ครบถวนและทัน สมัย
สามารถเอื้อตอการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือนั้น ๆ และเพื่อ
เสนอตอสาธารณชนตอไป
ขอ ๖ ขอบเขตความรวมมือ
ความตกลงรวมมือทางวิชาการครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ คือ การเรียนการสอน ทั้งใน
ระบบชั้น เรียน และระบบการศึกษาทางไกลซึ่งมีม าตรฐานเทียบเคีย งกัน ไดกับการศึกษาในระบบ
ชั้นเรียน และตองสอดคลองกับหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึ ก ษาทางไกลที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด การวิ จั ย การถ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี
การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ กิ จ กรรมด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม หรื อ กิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น ที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
๖.๑ การเรียน การสอน
๖.๑.๑ ขอบเขตของความร ว มมื อ ทางการเรี ย นการสอนครอบคลุ ม ถึ ง
การแลกเปลี่ยนคณาจารย บุค ลากรทางการศึกษา นัก ศึกษา อุป กรณการเรี ยนการสอน ตลอดจน
การจัดหลักสูตรรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
๖.๑.๒ การจัดหลักสูตร/การเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญา ตองไมขัดตอ
กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรนั้นตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งอาจเปนหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวของสถาบันอุดมศึกษา หรือเปนหลักสูตรใหมที่พัฒนารวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
๖.๑.๓ ในการจัดหลักสูตรรวมกัน สถาบันทั้งสองตองจัดทําบันทึกขอตกลง
รวมกัน โดยไดรั บความเห็ น ชอบจากสภาสถาบัน ที่เกี่ ยวข อง และใหส ถาบัน อุ ดมศึกษาไทยเสนอ
หลักสูตรดังกลาวใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง หรือรับทราบหลักสูตร
๖.๑.๔ การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาไทยตองเปน
ผูบริหารหลักสูตรและการสอน และจัดคณาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาไทยรวมสอนในหลักสูตร
และสถาบัน อุดมศึกษาตางประเทศสามารถจัดคณาจารยรวมสอน รวมทั้งใหความชวยเหลือทาง
วิชาการอื่น ๆ ได ทั้งนี้ คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๖.๑.๕ การใหปริญญา อาจเปน ปริญญาของสถาบัน อุดมศึกษาไทย หรือ
ตางประเทศ หรือปริญญารวม ขึ้นอยูกับขอตกลงความรวมมือ หรือระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ
ใหปริญญาของสถาบัน ที่รวมมือกัน กรณีปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ นักศึกษาตอง
เดินทางไปศึกษาในสถาบันนั้น ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษาไมต่ํากวาหนึ่งปการศึกษา หรือกึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร หรือตามขอบังคับของสถาบัน
๖.๒ การวิจัย
๖.๒.๑ การดําเนินการรวมมือทางการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึง
ประโยชนของความรวมมือ เพื่อใหไดขอเท็จจริง และความรูใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ของการศึก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี ปริ ญญาโท หรื อ ปริญ ญาเอกของสถาบั น ตลอดจนคํ านึ ง ถึ ง
ผลกระทบตอประโยชนของประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
๖.๒.๒ การดํ า เนิ น การความร ว มมื อ ทางการวิ จั ย ต อ งไม ขั ด ต อ ระเบี ย บ
สภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย และ
ระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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๖.๓ การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
การดําเนินการความรวมมือทางวิชาการเพื่อการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึงประโยชนของการพัฒนาทางวิชาการและผลประโยชนของไทย และ
ตองเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของไทย และระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๖.๔ การใหบริการทางวิชาการ
การดําเนินการความรวมมือทางการใหบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
ตอ งคํ า นึง ถึ งความร วมมื อที่ ก อให เกิ ด การพัฒ นาอยา งยั่ง ยื น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในด า นต า ง ๆ
เชน การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนากําลังคน การพัฒนากิจการนักศึกษา เปนตน
๖.๕ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินการกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาไทยตอง
คํานึงถึงการแลกเปลี่ยนที่เกื้อหนุนตอการสนับสนุน สงเสริมเพื่อใหมีการพัฒนาความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และเผยแพรวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางกันในดานศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศที่เกี่ยวของ
๖.๖ กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
สถาบันอุดมศึกษาไทยอาจดําเนินการกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว
ขางตน อาทิ กิจกรรมดานกีฬา กิจการนักศึกษา การจัดประชุมทางวิชาการระหวางประเทศ และการ
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการ (Consultancy) เปนตน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
อุดมศึกษา
ขอ ๗ ใหสถาบัน อุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบัน พิจารณาทบทวนสถานะความตกลง
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศซึ่งไดลงนามกอนประกาศนี้มีผลบังคับใช หาก
ปรากฏวาความตกลงรวมมือนั้นไมไดมีการดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลา ๓ ป นับจากวันลงนาม
หรือระยะเวลาที่มีการดําเนินการครั้งลาสุด ใหถือวาความตกลงรวมมือดังกลาวสิ้นสุดลง
ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการดําเนินการความตกลงรวมมือทาง
วิชาการเปนระยะทุก ๓ ป
เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสิ้นสุดลง ใหสถาบันอุดมศึกษาไทย
รายงานผลใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อการจัดทําฐานขอมูลที่ครบถวนและทัน สมัย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

สามารถเอื้อตอการจัดทําหรือตัดสินใจเชิงนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือนั้น ๆ และ
เพื่อเสนอตอสาธารณชนตอไป
ขอ ๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวใ นประกาศนี้ ใหอยูใ นดุล ยพินิจของคณะกรรมการการอุด มศึกษาที่จ ะ
พิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

