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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย 

กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไทยดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอยางมีมาตรฐาน  คุณภาพ  อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพ  ความเขมแข็ง  
และความเปนเลิศทางวิชาการ  ใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานการอุดมศึกษา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ในการประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางความตกลงรวมมือ
ทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง  นโยบายและมาตรการการสงเสริม

สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาจัดการศึกษาในประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
  ๔.๑ ความตกลงรวมมือทางวิชาการ  หมายถึง  ความตกลงรวมมือเพื่อดําเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน  การวิจัย  การถายทอดเทคโนโลยี  การใหบริการทางวิชาการ  และการแลกเปลี่ยน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม  หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น  ๆ  ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยเห็นควร
ดําเนินการความตกลงรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  ทั้งในลักษณะทวิภาคี  และพหุภาคี 

  ๔.๒ สถาบันอุดมศึกษาไทย  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และ
สถาบันวิจัยในสังกัดและกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๔.๓ สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาที่มิใชสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย  รวมถึงสถาบันวิจัย  สถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูง  สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง  
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โดยตองเปนสถาบันที่มีคุณภาพ  และมาตรฐาน    จัดต้ังถูกตองตามกฎหมาย  และไดรับการรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานโดยหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานอื่นที่รัฐมอบหมายในประเทศนั้น  ๆ   

ขอ ๕ ลักษณะ  และวิธีการดําเนินการ 
  ๕.๑ การดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึง

ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันทั้งสอง  โดยต้ังอยู
บนพื้นฐานของความเกื้อกูลและสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพรวมกัน  เพื่อบรรลุความ
เปนเลิศทางวิชาการ  การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสถาบันทั้งสอง  และการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนองคความรู  ตามปรัชญาและพันธกิจของสถาบัน 

  ๕.๒ การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใด  ๆ  ตองได รับการเห็นชอบจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  ภายในระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับจาก 
วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้เพื่อการจัดทําฐานขอมูลที่ครบถวนและทันสมัย
สามารถเอื้อตอการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือนั้น  ๆ  และเพื่อ
เสนอตอสาธารณชนตอไป 

ขอ ๖ ขอบเขตความรวมมือ 
  ความตกลงรวมมือทางวิชาการครอบคลุมกิจกรรมดังนี้  คือ  การเรียนการสอน  ทั้งใน

ระบบชั้นเรียน  และระบบการศึกษาทางไกลซึ่งมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาในระบบ 
ชั้นเรียน  และตองสอดคลองกับหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกลที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  การวิจัย  การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี   
การใหบริการทางวิชาการ  กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม  หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นสมควร 

  ๖.๑ การเรียน  การสอน 
   ๖.๑.๑ ขอบเขตของความร วมมือทางการเรี ยนการสอนครอบคลุมถึ ง 

การแลกเปลี่ยนคณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษา  อุปกรณการเรียนการสอน   ตลอดจน 
การจัดหลักสูตรรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

   ๖.๑.๒ การจัดหลักสูตร/การเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญา  ตองไมขัดตอ
กฎหมาย  ขอบังคับ  และประกาศที่เกี่ยวของ  อาทิ  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยหลักสูตรนั้นตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   
ซ่ึงอาจเปนหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเปนหลักสูตรใหมที่พัฒนารวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

   ๖.๑.๓ ในการจัดหลักสูตรรวมกนั  สถาบันทั้งสองตองจัดทําบันทึกขอตกลง
รวมกันโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันที่เกี่ยวของ  และใหสถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอ
หลักสูตรดังกลาวใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง  หรือรับทราบหลักสูตร 

   ๖.๑.๔ การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย  สถาบันอุดมศึกษาไทยตองเปน
ผูบริหารหลักสูตรและการสอน  และจัดคณาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาไทยรวมสอนในหลักสูตร  
และสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศสามารถจัดคณาจารยรวมสอน    รวมทั้งใหความชวยเหลือทาง
วิชาการอื่น  ๆ  ได  ทั้งนี้  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และคณาจารยประจําหลักสูตร  ตองมีคุณวุฒิ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   ๖.๑.๕ การใหปริญญา  อาจเปนปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาไทย  หรือ
ตางประเทศ  หรือปริญญารวม  ข้ึนอยูกับขอตกลงความรวมมือ  หรือระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ
ใหปริญญาของสถาบันที่รวมมือกัน  กรณีปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  นักศึกษาตอง
เดินทางไปศึกษาในสถาบันนั้น  ๆ  โดยมีระยะเวลาศึกษาไมตํ่ากวาหนึ่งปการศึกษา  หรือก่ึงหนึ่งของ
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  หรือตามขอบังคับของสถาบัน 

  ๖.๒ การวิจัย 
   ๖.๒.๑ การดําเนินการรวมมือทางการวิจัย  สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึง

ประโยชนของความรวมมือ  เพื่อใหไดขอเท็จจริง  และความรูใหม  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ตามหลักสูตร
ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกของสถาบัน  ตลอดจนคํานึงถึง
ผลกระทบตอประโยชนของประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ  และสังคม 

   ๖.๒.๒ การดําเนินการความรวมมือทางการวิจัย   ตองไมขัดตอระเบียบ 
สภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย  และ
ระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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  ๖.๓ การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
   การดําเนินการความรวมมือทางวิชาการเพื่อการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  

สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึงประโยชนของการพัฒนาทางวิชาการและผลประโยชนของไทย  และ
ตองเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของไทย  และระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๖.๔ การใหบริการทางวิชาการ 
   การดําเนินการความรวมมือทางการใหบริการวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษาไทย

ตองคํานึงถึงความรวมมือที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน  ในสถาบันอุดมศึกษาในดานตาง  ๆ   
เชน  การพัฒนาทางวิชาการ  การพัฒนากําลังคน  การพัฒนากิจการนักศึกษา  เปนตน 

  ๖.๕ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 
   การดําเนินการกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษาไทยตอง

คํานึงถึงการแลกเปลี่ยนที่เกื้อหนุนตอการสนับสนุน  สงเสริมเพื่อใหมีการพัฒนาความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม  ตลอดจนการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน  และเผยแพรวัฒนธรรม  เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอนัดี
ระหวางกันในดานศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศที่เกี่ยวของ 

  ๖.๖ กิจกรรมทางวิชาการอื่น  ๆ 
   สถาบันอุดมศึกษาไทยอาจดําเนินการกิจกรรมอื่น  ๆ  นอกเหนือจากที่ระบุไว

ขางตน  อาทิ  กิจกรรมดานกีฬา  กิจการนักศึกษา  การจัดประชุมทางวิชาการระหวางประเทศ  และการ
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการ  (Consultancy)  เปนตน  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
อุดมศึกษา 

ขอ ๗ ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะความตกลง
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศซึ่งไดลงนามกอนประกาศนี้มีผลบังคับใช  หาก  
ปรากฏวาความตกลงรวมมือนั้นไมไดมีการดําเนินการใด  ๆ  ภายในระยะเวลา  ๓  ป  นับจากวันลงนาม  
หรือระยะเวลาที่มีการดําเนินการคร้ังลาสุด  ใหถือวาความตกลงรวมมือดังกลาวส้ินสุดลง   

  ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการดําเนินการความตกลงรวมมือทาง
วิชาการเปนระยะทุก  ๓  ป     

  เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสิ้นสุดลง  ใหสถาบันอุดมศึกษาไทย
รายงานผลใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  เพื่อการจัดทําฐานขอมูลที่ครบถวนและทันสมัย



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

สามารถเอื้อตอการจัดทําหรือตัดสินใจเชิงนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือนั้น  ๆ  และ
เพื่อเสนอตอสาธารณชนตอไป 

ขอ ๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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