












สรุปสาระส าคัญ 
Agreement for Double Degree Programme ระหว่าง 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
Graduate School of Science and Technology (Ina Campus), Shinshu University, Japan 

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

 1. สรุปสาระส าคัญ:  Agreement for Double Degree Programme ระหว่างส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Graduate School of Science and Technology 
(Ina Campus), Shinshu University, Japan เป็นข้อตกลงเพ่ิมเติมจาก MOU ระหว่างส านักวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Faculty of Agriculture, Shinshu University ซึ่งลงนาม
เมื่อ 12 สิงหาคม 2557 สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 15/2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 แล้ว) 
  1.2 วัตถุประสงค์:  เพ่ือร่วมกันด าเนินการหลักสูตรสองปริญญา  
  1.3 สรุปรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
   1.3.1 ปริญญาที่จะได้รับ:เพ่ือรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในทั้งสองมหาวิทยาลัย 
เมื่อจบการศึกษา จะได้รับปริญญาสองใบจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง 
   1.3.2 การลงทะเบียน:  
    1) นักศึกษาหลักสูตรนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง 
อย่างน้อยมหาวิทยาลัยละ 1 ปีการศึกษา และจะต้องรับโอนหน่วยกิตระหว่างกัน  
    2) มหาวิทยาลัยเจ้าภาพแต่ละแห่งจะรับนักศึกษาจ านวน 2 คน หากจะรับ
มากกว่า ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกันอย่างน้อยสามเดือนล่วงหน้า 
   1.3.3 การเงิน: นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียน ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ณ มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (home institution) และจะต้องยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนต่างๆ 
ณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (host institution) และนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเรื่องการซื้อประกันสุขภาพ หรือ
การประกันอ่ืนๆ ตามแผนการประกันสุขภาพหรือการประกันอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (host university) 
   1.3.4 ระยะเวลาการศึกษา: สูงสุด 4 ปี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทุกภาค
การศึกษาที่ มทส. และ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ที่ Shinshu University 
  1.4 ระยะเวลา: 5 ปี นับจากวันลงนาม โดยในต้นปีที่ 4 จะมีการทบทวนผลของการ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาว่าจะขยายระยะเวลาหรือไม ่

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน: Shinshu University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัด 
นากาโนะ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1949 ปัจจุบันมีวิทยาเขต 5 แห่ง เปิดสอน 8 คณะ มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน 
ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่น มีการบริหารงานแบบใหม่ (ในรูป incorporation) ซึ่งมี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวสูงในการบริหาร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม 
กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

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





สรปุมติการประชุมสภา มทส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ฉบับผ่านการเวียนรับรองจากกรรมการสภา มทส. วันที่ 7 มีนาคม  พ.ศ. 2560    
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4.15  ขออนุมัติ (ร่าง) Agreement for Double Degree Programme ระหว่างส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Graduate School of Science and Technology (In Campus), 
Shinshu University, Japan 
มติที่ประชุม อนุมัติ Agreement for Double Degree Programme ระหว่างส านักวิชาเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Graduate School of Science and 
Technology (In Campus), Shinshu University, Japan ตาม (ร่าง) ข้อตกลงฯ ที่เสนอ 

4.16  ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2556 
มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 ในหมวดที่ 7 การประเมินผล ข้อ 16.4 การสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ในข้อ 16.4.4 และ ข้อ 16.4.5 ดังนี้ 
1)  ข้อ 16.4.4 

เดิม ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะที่ 2 

แก้ไขเป็น ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน จะต้องได้ลงทะเบียนเรียนในการศึกษาระยะที่ 2 ในชั้นปีที่ 3 
อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวัน
ก าหนดสอบ 

2)  ข้อ 16.4.5 
เดิม ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้อง

สอบผ่านการศึกษาระยะที่ 3 
แก้ไขเป็น ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องได้

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาระยะที่ 3 ในชั้นปีที่ 5 อย่างน้อย 2 
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวันก าหนดสอบ 

5. เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
5.1 นโยบายการเตรียมความพร้อมในการท างาน (Employability) และเป็ นผู้ ประกอบการ 

(Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาและใช้กระบวนการสะท้อนกลับ (Reflection Process) 
พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อด าเนินงานไประยะหนึ่ง
ควรมีการเทียบระดับ (Benchmarking) เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
2.1) เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการไว้ในทุกหลักสูตร โดยมิได้มุ่งเน้น

ด าเนินการเฉพาะกิจกรรมนอกหลักสูตร 
2.2) เพ่ิมเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการทางด้านการเงิน โดยเฉพาะกระแสเงินสด 

(Cash Flow) เครื่องมือทางการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์และ
สร้างแรงจูงใจโดยการเรียนรู้จากต้นแบบ (Learning from Idol) 

2.3) การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิตควรมีการเพ่ิมการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและการท างานเป็นทีมหรือการ
เรียนแบบสหวิชาชีพ (Inter-Professional Education; IPE) 


