มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการหลักสูตร
ควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี ๒ ปริ ญ ญา ตามนโยบายหลั ก สู ต ร Sandbox ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
------------------------------

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบั นเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขร่างบันทึก
ข้อตกลง (MOA) โครงการหลักสู ตรควบระดับปริญ ญาตรี ๒ ปริญ ญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่ว มกั บ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และคอมพิ วเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล จำนวน ๑ ฉบับ
MEMORANDUM OF AGREEMENT Dual Bachelor’s Degree Program between CMKL
University and Computer Innovation Engineering, School of Engineering, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang (KMITL)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับ
ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวัน ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบ หลักสูตรร่วมระดับ ปริญญาตรีทางด้านปัญญาประดิษฐ์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้
ความร่วมมื อระหว่ างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กั บ มหาวิท ยาลั ย CMKL ตามนโยบายหลัก สู ต ร
Sandbox ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่างบันทึก
ข้ อ ตกลง MEMORANDUM OF AGREEMENT Dual Bachelor’s Degree Program Between CMKL University
and Computer Innovation Engineering, School of Engineering, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang (KMITL) นั้น
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับ แก้ไข (ร่ าง) บันทึก ข้อตกลง
(MOA) โดยแก้ไขวันที่บันทึกข้อตกลงเริ่มดำเนินการ ตัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโครงการ และแก้ไขกรอบระยะเวลาที่มีผลบั งคับใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3. Activity
agreement

ร่างบันทึก (ฉบับแก้ไข)

เหตุผล

- This Memorandum of Agreement

-This Memorandum of Agreement (MOA)

(MOA) is made on May xxxx, 2022

is made on July xxxx, 2022

แก้ไขวันที่บันทึกข้อตกลง
เริ่มดำเนินการให้สอดคล้อง
กับปัจจุบัน
ตัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการออก โดยให้
เป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้บริหาร
สถาบันฯ

ร่างบันทึก (ฉบับเดิม)

CMKL agrees to support
KMITL school of engineering in total
amount of Fifteen thousand Baht
( 15,000 THB) per student per
semester, summer semester is
excluded. ( for registrar record
keeping & student processing).
All Students admitted to this
Dual Degree program shall granted a
student’s status both from CMKL and
KMITL simultaneous and shall enjoy
privilege and benefits of the student’s
status from both CMKL and KMITL,
subject to the terms and conditions of
each party.
CMKL is responsible for
recruiting, determine admissions
qualification, process and accepting
students to the Dual Degree Program.
CMKL and KMITL are to agree on the
maximum number of students to be
recruited to the Dual Degree Program
in each year.
CMKL is responsible for the
payment and finance matters of the
Dual Degree program.
CMKL will handle both CIE &
AICE programs.
CMKL may be responsible for
any
cost
incurred
from
teaching/ instructional activities which
required faculty members or
resources from KMITL.
KMITL agrees and allows all

CMKL agrees to support KMITL
school of engineering in total amount
of Fifteen thousand Baht ( 15,000
THB) per student per semester,
summer semester is excluded. ( for
registrar record keeping & student
processing).
All Students admitted to this
Dual Degree program shall granted a
student’s status both from CMKL and
KMITL simultaneous and shall enjoy
privilege and benefits of the student’s
status from both CMKL and KMITL,
subject to the terms and conditions of
each party.
CMKL is responsible for
recruiting,determine
admissions
qualification, process and accepting
students to the Dual Degree Program.
CMKL and KMITL are to agree on the
maximum number of students to be
recruited to the Dual Degree Program
in each year.
CMKL is responsible for the
payment and finance matters of the
Dual Degree program.
CMKL will handle both CIE &
AICE programs.
CMKL may be responsible for
any
cost
incurred
from
teaching/ instructional activities which
required faculty members or
resources from KMITL.
KMITL agrees and allows all
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ร่างบันทึก (ฉบับเดิม)

ร่างบันทึก (ฉบับแก้ไข)

students admitted to the dual degree
program under this memorandum of
agreement to use all facilities of
KMITL, including joining all activities
and events held by KMITL with no
additional charge. (If any)

students admitted to the dual degree
program under this memorandum of
agreement to use all facilities of
KMITL, including joining all activities
and events held by KMITL with no
additional charge. (If any)
KMITL agrees to provide any
support, upon request, related to this
MOA to CMKL without any delay.

KMITL agrees to provide any support,
upon request, related to this MOA to
CMKL without any delay.

5. Effectiveness

This MOA shall be effective from the date
that it has been signed by both parties
and shall be valid for 7 years from the
effective date.

Unless mutually agreed upon in writing,
KMITL and CMKL shall bear its own costs
and expenses incurred for the operation
of the Dual Degree program. Each party
also agrees to discuss to find an
agreeable mechanism to resolve costs
and expenses incurred for the operation
of the Dual Degree program.
This MOA shall be effective from the date
that it has been signed by both parties
and shall be valid for 4 years from the
effective date.

เหตุผล

แก้ไขระยะเวลาที่มีผลบังคับ
ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการรับนักศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตร

การพิจารณากลั่นกรอง
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และที่ ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕
สิ ง หาคม ๒๕๖๕ ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบตามที่ เ สนอ และให้ เสนอสภาสถาบั น
เพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาจากเอกสารระเบียบวาระการประชุม ซึ่งผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว และไม่ มีคณะกรรมการสภาสถาบันท่า นใดขอทัก ท้วง
จึงมีความเห็นร่วมกันในการให้ความเห็นชอบการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลง (MOA) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบการแก้ไขร่างบั นทึ กข้อตกลง (MOA) โครงการหลักสู ตรควบ
ระดั บปริญ ญาตรี ๒ ปริ ญ ญา หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมนวั ต กรรมคอมพิ วเตอร์ (หลั กสู ต รนานาชาติ ) ของคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

-๔ปั ญ ญาประดิ ษฐ์ และคอมพิ วเตอร์ (หลั กสู ตรนานาชาติ ) ของมหาวิ ท ยาลั ย
ซีเอ็มเคแอล จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้
MEMORANDUM OF AGREEMENT Dual Bachelor’s Degree Program
between CMKL University and Computer Innovation Engineering, School
of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
(KMITL)

ลงชื่อ ...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน
เลขานุการสภาสถาบัน

