










สรุปสาระส าคัญ 
ภาคผนวกว่าด้วยข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้บันทึกข้อความเข้าใจ 

ระหว่าง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และ Graduate School of Life Science and Systems Engineering,  

Kyushu Institute of Technology 
-------------------------------------------- 

 1. สรุปสาระส าคัญ: ภาคผนวกว่าด้วยข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 
ภายใต้บันทึกข้อความเข้าใจระหว่าง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Graduate 
School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Students and Staff Exchange Agreement Appendix to the 
Memorandum of Understanding between Institute of Science, Suranaree University of Technology 
and Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology) 
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
  1.2 วัตถุประสงค์: เพ่ือก าหนดแนวทางและเงื่อนไขในการด าเนินการแลกเปลี่ยน  
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิจัย 
  1.3 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา :  
   1.3.1 มีการแลกเปลี่ยนทั้งสองทาง โดยสถาบันทั้งสองจะส่งนักศึกษาไปยังอีก
สถาบันในจ านวนที่เท่า ๆ กัน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
   1.3.2 ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาและคณาจารย์ แต่ละคนไม่เกิน 1 ปี  
   1.3.3 จ านวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนไม่เกิน 5 คน ในหนึ่งปีการศึกษา 
โดยการแลกเปลี่ยนระยะสั้นในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษาถือเป็นหนึ่งคนต่อหนึ่งปีการศึกษา โดยสถาบัน
เจ้าภาพสามารถเลือกเวลาส าหรับการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมต่อการท าวิจัย 
   1.3.4 สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาเป็นผู้คัดสรรบุคลากรที่จะไปแลกเปลี่ยน  
โดยนักศึกษาท่ีจะไปแลกเปลี่ยนต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาที่สถาบันของตนระหว่างการไปแลกเปลี่ยน 
   1.3.5 การรับสมัครท าโดยการให้สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษา 
ใบสมัคร และเอกสารที่จ าเป็นไปยังสถาบันเจ้าภาพ โดยสถาบันเจ้าภาพเป็นคนก าหนดเวลาปิดรับสมัคร และ
เป็นคัดเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบันเจ้าภาพ และแจ้งผลการคัดเลือกให้สถาบันที่
ต้องการส่งนักศึกษาทันทีท่ีได้ผลการคัดเลือก  
   1.3.6 นักเรียนแลกเปลี่ยนให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถาบันต้นสังกัด  
และสถาบันเจ้าภาพจะละเว้นค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ยกเว้นในกรณีการลงเรียนภาษาเพ่ิมเติม 
ในช่วงภาคฤดูร้อน   



   1.3.7 สถาบันเจ้าภาพอนุญาตให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าใช้สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตามท่ีอนุญาตให้นักศึกษาตนเอง 
   1.3.8 นักศึกษาแลกเปลี่ยนและสถาบันที่ส่งนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ได้แก่ ค่าที่พัก หนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันความเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าหนังสือเดินทาง  
ค่าท าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้มาแลกเปลี่ยน ยกเว้นว่าได้เข้ารวมโครงการที่มีเงินทุนอุดหนุน  
   1.3.9 สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขการถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษาที่ได้ 
ระหว่างที่มาแลกเปลี่ยน โดยสามารถขอเอกสารที่จ าเป็นจากสถาบันเจ้าภาพ เช่น transcript หรือใบรับรอง
การมาแลกเปลี่ยนได้  
 1.4  สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ : 
   1.4.1 ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสถาบันทั้งสอง  
   1.4.2 คณาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนและสถาบันต้นสังกัด นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
สถาบันที่ส่งนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าที่พัก หนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันความ
เสียหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าท าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้มาแลกเปลี่ยน ยกเว้น
ว่าได้เข้ารวมโครงการที่มีเงินทุนอุดหนุน และเงื่อนไขการรับเงินเดือนระหว่างที่มาแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามกฎ
ของสถาบันต้นสังกัด  
   1.4.3 สถาบันทั้งสองควรส่งคณาจารย์มาแลกเปลี่ยนในจ านวนที่เท่ากัน  
   1.4.4 คณาจารย์แลกเปลี่ยนไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับการ
วิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ หรือเครื่องมือเฉพาะทาง ยกเว้นได้รับความยินยอมจากสถาบันเจ้าภาพ  
 1.5  สรุปสาระส าคัญด้านข้อตกลงอ่ืนๆ : 
   1.5.1 สถาบันเจ้าภาพออกเอกสารส าหรับท าวีซ่า ผู้มาแลกเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการท าวีซ่าเอง สถาบันเจ้าภาพจะช่วยหาที่พักที่ใกล้สถาบันส าหรับผู้มาแลกเปลี่ยนให้  
   1.5.2 ผู้มาแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ รวมทั้งกฎหมาย
ของประเทศเจ้าภาพ ผู้มาแลกเปลี่ยนต้องท าประกันสุขภาพ และประกันความเสียหาย สถาบันเจ้าภาพมีสิทธิ
ยกเลิกการเปลี่ยนหากผู้มาแลกเปลี่ยนท าผิดกฎหมาย หรือไม่ปฎิบัติตามกฎของสถาบันเจ้าภาพ การยกเลิกการ
แลกเปลี่ยนจะด าเนินการโดยการทบทวนระหว่างสองสถาบัน และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองสถาบัน  
    1.5.3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้มาแลกเปลี่ยนจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เฉพาะ 
เพ่ือจุดประสงค์เฉพาะเท่านั้น  
   1.5.4 การแลกเปลี่ยนไม่ถือเป็นการถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญา  
   1.5.5 หากเกิดข้อโต้แย้งระหว่างสองสถาบัน ให้สองสถาบันพยายามแก้ไขปัญหา 
หากไม่ได้ให้ใช้ บุคคลที่สามตามกฎ Rules of Arbitration of International Chamber of Commerce  
   1.5.6 หากทั้งสองสถาบันไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้เพราะเกิดสงคราม ปัญหา
ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด ก็สามารถแจ้งยุติข้อตกลงนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทันที  
   1.5.7 ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 



   1.5.8 ข้อตกลงสามารถแจ้งยุติได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 6 เดือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
   1.5.9 หากข้อตกลงจะหมดเวลาก่อนสิ้นสุดการแลกเปลี่ยน คงการแลกเปลี่ยนไว้
จนกว่าจะหมดการแลกเปลี่ยน 
   1.5.10 ข้อตกลงเขียนเป็นภาษาอังกฤษและมีสองฉบับ ส าหรับทั้งสองสถาบัน 
เอกสารที่แปลเป็นภาษาอ่ืนจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้เท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมาย  
 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน: Kyushu Institute of Technology (Kyutech) เป็นหนึ่งใน 87 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะ บนเกาะคิวชู ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย Graduate School of Life Science and Systems 
Engineering เป็นหนึ่งในวิทยาลัยของสถาบัน Kyutech ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ
ใช้ประโยชน์จากหน้าที่และปรากฏการณ์ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะเชิงชีววิทยามาส่งเสริมการวิจัยขั้นสูงและน าไปใช้
เป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในทางปฏิบัติ ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท 2 ภาควิชา 
ได้แก่ Department of Biological Functions Engineering และ Department of Human Intelligence 
Systems และระดับปริญญาเอก ได้แก่ Department of Life Science and Systems Engineering 

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




