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บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวาง 

มหาวิทยาลัย......................... 

รวมกับ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

…………………………………………………………………… 
 

 บันทึกขอตกลงฉบับนี ้ทำขึ ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบัง                           

เมื่อวันที่ ..................  เดือน .................... 2565 ระหวาง ........................................   ตั้งอยูเลขท่ี 

..........................................................โดย (ชื่อ)................................................................. ตำแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย.............................................ผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้

เรียกวา “……………………….” ฝายหนึ่ง กับ   
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบัง ตั ้งอยู เลขที ่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑                 

แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โดย รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ

ตำแหนง รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผูมีอำนาจลงนาม 

ผูกพันนิติบุคคล ซ่ึงตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “สจล.” อีกฝายหนึ่ง 
 

๑. วัตถุประสงค 

(ระบุวัตถุประสงคของบันทึกขอตกลงความรวมมือใหชัดเจน ตัวอยางเชน) 
 

๑.๑  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยใหมีการ   
  แลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกัน และใชทรัพยากรทางวิชาการรวมกัน 

๑.๒  สงเสริมการทำวิจัยรวมกันเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม 
๑.๓  สงเสริมความรวมมือในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ชุมชน ท้ังภาครัฐ และเอกชน  
๑.๔  สงเสริมความรวมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการ

  อ่ืนๆ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ  
 

 

๒. กิจกรรมความรวมมือ 
 

๒.๑   . . . . . . . . . . . . . . .  และสจล.  จะส ง เสริมให ม ีการแลกเปล ี ่ยนองค ความร ู   ผ  านก ิจกรรม 
        ......................... 
๒.๒  . . . . .. .. . ... .. และสจล. จะมีการแตงต ั ้งผ ู ประสานงานของทั ้งสองฝายเพื ่อดำเนินการ 
       กำหนดวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของขอตกลงฉบับนี้ 
๒.๓  ในกรณีที่จะตองมีการตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการภายใตขอตกลงฉบับนี้
        ใหยุติลงโดยถือมติของท่ีประชุมรวมกันท้ังสองฝายเปนท่ีสุด 
 
 
 
 

 

ตราสัญลักษณ 

ของมหาวิทยาลัย 



-๒- 

 

๓. คาใชจาย 
 

 คาใชจายในการดำเนินกิจกรรมความรวมมือตางๆ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้จะอยูบนพื้นฐาน       
ของการปรึกษาหารือ และเปนที่ยอมรับรวมกันของทั ้งสองฝาย โดยจะรวมกันพิจารณาเปนรายกรณีไป               
และจะมีการจัดทำหลักฐานเปนลายลักษณอักษรในทุกครั้ง  
 
4. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 

1. ส ิทธ ิ ในทร ัพย ส ินทางป ญญาหร ือส ิทธ ิอ ื ่นใดของผลงาน ส ิ ่ งประด ิษฐ   ค ู ม ือ เอกสาร                        
โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูล หรือสิ่งอื่นใดที่ฝายใดฝายหนึ่งนำมาใชในการดำเนินการภายใตบันทึกขอตกลง
ฉบับนี้รวมถึงโครงการยอย ใหเปนกรรมสิทธิ์ของฝายนั้น เวนแตท้ังสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน 

๒. ส ิทธ ิ ในทร ัพย ส ินทางป ญญาหร ือส ิทธ ิอ ื ่นใดของผลงาน ส ิ ่ งประด ิษฐ   ค ู ม ือ เอกสาร                           
โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูลหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีไดสรางสรรคข้ึนรวมกันจากการดำเนินโครงการยอยภายใตบันทึก
ขอตกลงฉบับนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงของแตละโครงการยอย หากโครงการยอยใดไมมีการทำขอตกลงหรือไม
มีการตกลงกันเรื่องทรัพยสินทางปญญาไว ใหเปนสิทธิรวมกันของทั้งสองฝายฝายละกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้สิทธิ์ใน
ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวใหรวมถึงการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาวดวย 

หากการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้กอใหเกิดสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาใหท้ังสองฝาย
เปนเจาของรวมกันในทรัพยสินทางปญญานั้น เวนแต ทั้งสองฝายจะมีการตกลงกันเปนลายลักษณอักษร             
เปนอยางอ่ืน  
 
5. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
  
 ทั้งสองฝายสามารถเผยแพร ประชาสัมพันธ โฆษณา หรือใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรวมมือ               

ตอสาธารณะเพ่ือวัตถุประสงคในการเผยแพรผลงาน โดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกอีกฝายหนึ่ง และจะตอง
ไมเปนการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ และ/หรือความลับทางการคาท่ีเกิดจากบันทึกขอตกลงฉบับนี้รวมท้ังท่ี
ไดรับมาจากผูรวมดำเนินงานโครงการอ่ืน โดยในการเผยแพรประชาสัมพันธตังกลาวจะตองแสดงขอความหรือ
สัญลักษณอื ่นใดใหปรากฏเปนความรวมมือของผูรวมดำเนินงานโครงการและแสดงถึงความเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญาในผลงานอยางชัดเจนดวย  

 
 

6. การรักษาความลับ  
     ทั้งสองฝายจะตองระบุเปนลายลักษณอักษรวาขอมูลใดเปนขอมูลที่เปนความลับ (ถามี) โดยทั้งสอง
ฝายตกลงวาจะรักษาขอมูลท่ีเปนความลับนั้น สำหรับการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากเจาของขอมูลนั้นกอน และใหมีผลบังคับตลอดระยะเวลาแหงบันทึกขอตกลงฉบับนี้ และ
ยังคงมีผลตอไปแมบันทึกขอตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลง 
 ในการทำงานรวมกันตามขอบเขตวัตถุประสงคของบันทึกขอตกลงนี้ หากมีการนำขอมูลความลับ              
ฝายหนึ่งฝายใดมาใช อีกฝายหนึ่งตองเก็บรักษาขอมูลสวนท่ีเปนความลับไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแต กรณีท่ี 
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากฝายเจาของขอมูลตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 



-๓- 

 
 

7. การแกไขเปล่ียนแปลงบันทึกขอตกลง 
 

การแกไข หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกขอตกลงนี้จะกระทำไดตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบ
จากท้ังสองฝาย และไดทำเปนหนังสือตามแบบพิธีเชนเดียวกับการทำบันทึกขอตกลงฉบับนี้ โดยใหลง                    
ลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราสำคัญ (ถามี) ไวทุกฝาย แนบทายบันทึก ขอตกลงฉบับนี้ และใหถือเปนสวน
หนึ่งของบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

 
8. การมีผลบังคับใชและการยกเลิกบันทึกขอตกลง 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ มีผลใชบังคับเปนระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับตั้งแตวันท่ีท้ังสองฝาย
ลงนามเปนตนไป กรณีฝายหนึ่งฝายใดมีความประสงคจะยกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ จะตอง
บอกกลาวเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา ๙๐ (เกาสิบ) วัน ทั้งนี้ การที่บันทึกขอตกลง
ฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาดวยกรณีใด ไมมีผลเปนการยกเลิกกิจกรรมภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ที่ดำเนินงาน                  
ไปแลว หรือท่ีอยูระหวางดำเนินงาน เวนแตท้ังสองฝายจะตกลงเปนหนังสือกันเปนอยางอ่ืน  

 
 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี ้ไดทำขึ ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ         
ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยานและประทับตรา (ถามี)  และท้ังสองฝายตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 

           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
 
 
 

 

         ...............................................................           ..................................................................... 
        (...............................................................)               (........................................................................)           
 .....................................................          อธิการบดี                  
             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
 
 
 

          .............................................................                      ................................................................. 
            (.....................................................)                   (……………………………………..………) 
          ...................................................          …………………………………………… 
             พยาน                   พยาน 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เนื้อหาสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  ยกเวน ขอใหคงในขอ   3 - 8                               
        


