ขั้นตอนการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ MOU และ MOA
กับสถาบันการศึกษา หนวยงานและองคกรในประเทศและตางประเทศ
1. หลักเกณฑ
ศึกษาหลักเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ MOU และ MOA
(ประกาศโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ 17 สิงหาคม 2559)
หลักเกณฑการพิจารณาจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ MOU และ MOA (โดยยอ)
1. การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ MOU และ MOA กับสถาบันการศึกษา หนวยงานและองคกรใน
ประเทศและตางประเทศ ในระดับสวนงาน (Faculty Level) และในระดับมหาวิทยาลัย (University Level) มี
หลักเกณฑดังนี้
1.1 ระดับมหาวิทยาลัย (MOU)
1.1.1 ชื่อเสียงของคูภาคีและการยอมรับในระดับนานาชาติกรณีเปนสถาบันการศึกษา จะตองอยูใน 1 - 400
อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยองคกรหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ไดแก QS, Times Higher Education, THE, Us News, Shanghai Jiao Tong University,
National Taiwan University Ranking (HEEACT)
1.1.2 กรณีเปนสถาบันการศึกษาที่ไมไดอยูในขอที่ 1.1 หรือเปนสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูในประเทศอาเซียน
หรือเปนหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือเอกชน ใหการพิจารณาอยูใ นดุลยพินิจของอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีทไ่ี ดรบั มอบหมาย
1.1.3 ความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย (University Level) จะตองมีความรวมมือทางวิชาการกับสวนงาน
ในมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 สวนงาน และจะตองมีความตอเนื่องอยางนอย 2 ป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาเปนกรณีไป
1.2 ระดับสวนงาน (MOU - MOA)
1.2.1 ความตอเนื่องของกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการและการกระจายตัวของกิจกรรมกรณีเปนการลง
นามความรวมมือระดับสวนงาน (Faculty Level) จะตองมีประวัติการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกันอยางตอเนื่อง อยางนอย 2 ป
2. อายุของบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการฉบับแรก มีกําหนดไมเกิน 3 ป กรณีตออายุกําหนดอายุไมเกิน 5 ป
3. การพิจารณาตออายุในขอ 2 ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีทไ่ี ดรบั มอบหมาย
4. การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ตองคํานึงถึงความเสมอภาคในกิจกรรมตามขอตกลงตางๆของ
มหาวิทยาลัยในฐานะคูภาคี กรณีบันทึกขอตกลงเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นนักศึกษาหรืออาจารย ตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายในดานที่พัก การประกันสุขภาพ สวัสดิการสังคม และควรมีการตกลงเรือ่ งคาใชจาย
ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน และจํานวนนักศึกษาใหชัดเจน
*** สามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฉบับเต็มไดที่
1) เว็บไซตสถาบันฯ - www.lc.mahidol.ac.th/th/download.htm
2) หนวยวิเทศสัมพันธ งานสือ่ สารองคกร
3) ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล - www.op.mahidol.ac.th/orir/Download/หลักเกณฑการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ.pdf
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2. กระบวนการตรวจสอบ
นักวิเทศสัมพันธประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ สงบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการฉบับสมบูรณเขาสูกระบวนการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอความ ตราสัญลักษณ และรูปแบบ
ตางๆ (ตรวจสอบโดยกองกฎหมาย และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม - INNOTECH) ใชเวลา
ประมาณ 7 – 14 วัน
2.1 กรณีใหนักวิเทศสัมพันธประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเบื้องตน ขอใหสงเอกสารดังนี้
- บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ (MOU-MOA) เป น ไฟล น ามสกุ ล .doc
หรือ .docx เทานั้น
- ขอมูลชี้แจงความนาเชื่อถือของคูภาคีและการยอมรับในระดับนานาชาติ แผนกิจกรรมและนโยบาย
ความรวมมือทางวิชาการ
3. การปรับแก
นักวิเทศสัมพันธ แกไขบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการตามคําแนะนําของมหาวิทยาลัย และสงใหเจาของ
เรื่องตรวจสอบอีกครั้ง
4. การลงนาม
อางอิงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (6 พฤศจิกายน 2560) เรื่อง มอบอํานาจลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน และองคกรในตางประเทศ
4.1 ระดับสวนงาน (Faculty Level)
ใหหัวหนาหรือรองหัวหนาสวนงานที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอํานาจลงนามในบันทึกขอตกลงทางวิชาการที่มี
เนื้อหาดังนี้
Level 1 Information/ materials exchange
Level 2 Academic mobility
ทั้งนี้ กรณีที่มีสวนเกี่ยวของกับการเงิน ทรัพยสินทางปญญา สัญญาทุน หรือสัญญาจาง หรือสงผลตอ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานอื่น นักวิเทศสัมพันธจะทําหนังสือ (ในนามของหัวหนาสวนงาน) ถึงอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีทไ่ี ดรบั มอบหมายเพื่อขอใหพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบอํานาจหรือลงนาม
4.2 การลงนามในระดับมหาวิทยาลัย (University Level)
นั ก วิ เทศสั ม พั นธ จ ะทํ า หนั ง สื อ (ในนามของหั วหน า ส วนงาน) ถึ ง อธิก ารบดี ห รื อ รองอธิการบดีที่ไ ดรั บ
มอบหมายเพือ่ ขอใหพจิ ารณาใหความเห็นชอบและมอบอํานาจหรือลงนามในบันทึกขอตกลงทีม่ เี นือ้ หาดังนี้
Level 3 Curriculum development (joint/ dual degrees)
Level 4 Research collaboration
ทั้งนี้ขอความกรุณาผูรับผิดชอบแสดงบทสรุปขอมูลและแผนความรวมมือทางวิชาการตลอดระยะเวลาของ
ความรวมมือเพื่อประกอบการพิจารณา นักวิเทศสัมพันธจะประสานงานสงบันทึกขอตกลงและขอมูลดังกลาว
ใหกองวิจัยพิจารณาตอไป
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หมายเหตุ
นักวิเทศสัมพันธ ทําหนังสือถึงอธิการบดี พรอมแนบเอกสารตอไปนี้
- บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ที่แกไขเรียบรอยแลว (ฉบับราง)
- หนังสือนําที่มีการสรุปสาระสําคัญของบันทึกความรวมมือฯ และชีแ้ จงความนาเชื่อถือของคูภ าคีและการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
- บทสรุปขอมูล และแผนความรวมมือทางวิชาการที่ไดรับการยืนยันแลวจากผูเกี่ยวของ
5. นักวิเทศสัมพันธสง MOU/ MOA ใหคูภาคีลงนามโดย EMS หรือชวยประสานงานจัดเตรียมพิธลี งนาม
6. นักวิเทศสัมพันธสงสําเนา MOU/MOA แจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จํานวน 1 ชุด
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