


สรุปสาระส าคัญ 
บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง  

Royal University of Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา และ  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

------------------------------------------------ 

 1. สรุปสาระส าคัญ: บันทึกความเข้าใจเพ่ือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง Royal 
University of Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา และ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  (Memorandum of Understanding for Academic Exchange between Royal 
University of Agriculture, Kingdom of Cambodia and Institute of Agricultural Technology, 
Suranaree University of Technology, Thailand) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 แล้ว) 
  1.2 วัตถุประสงค์:  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกัน   
  1.3 กิจกรรม: การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนผลงานตีพิมพ์และข้อมูลทางวิชาการ การด าเนินโครงการวิจัย 
หรือ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหารือใน
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมก่อนด าเนินการ 
  1.4 การเงิน: -  
  1.5 ระยะเวลา: 5 ปี นับจากวันลงนาม จะขอยุติหรือจะขอขยายระยะเวลาได้ โดยการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 เดือน  
 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน: Royal University of Agriculture, Kingdom of Cambodia 
เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง อยู่ภายใต้การด าเนินการของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
และประมง ของรัฐบาลกัมพูชา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงพนมเปญ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1964 ปัจจุบัน มีอาจารย์
ประมาณ 150 คน นักศึกษาประมาณ 10,000 คน ซึ่งก าลังศึกษาในคณะต่างๆ (Faculties of Agronomy, 
Animal Science, Veterinary Medicine, Forestry, Fisheries, Agricultural Engineering, Agricultural 
Economics and Rural Development, Agro- Industry, Land Management and Land Administration, 
Rubber Sciences) นอกจากนี้มีหน่วยงานด้านการเกษตรอีก 3 แห่ง คือ Center for Sustainable Agriculture, 
Center for Agricultural and Environmental Studies และ  Center for Livestock Development 
Studies 

------------------------------------------------------------------ 



เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบวาระที่   

เร่ืองเสนอขออนุมัติ-เพ่ือทักท้วง 
  วาระที่ 

   ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และ (ร่าง) 
ข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Royal University of Agriculture 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

 (ผู้แถลง : เลขานุการสภาวิชาการ) 
 
  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะจัดท าข้อตกลง
ระหว่าง Royal University of Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 2 ฉบับ คือ  
  1. บันทึกความเข้าใจเพ่ือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง Royal University of 
Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
( Memorandum of Understanding for Academic Exchange between Royal University of 
Agriculture, Kingdom of Cambodia and Institute of Agricultural Technology, Suranaree 
University of Technology, Thailand) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกัน 
  2. ข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Royal University of Agriculture 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Agreement 
of Student Exchange between Royal University of Agriculture, Kingdom of Cambodia and 
Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology, Thailand) 
 
 ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ  
“ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ และ (ร่าง) ข้อตกลงฯ ตามที่เสนอ” สรุปสาระส าคัญและ
รายละเอียด (ร่าง) ข้อตกลงฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และ (ร่าง) ข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Royal 
University of Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
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