สรุปสาระสาคัญ
ภาคผนวกว่าด้วยข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้บันทึกข้อความเข้าใจ
ระหว่าง สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ Graduate School of Life Science and Systems Engineering,
Kyushu Institute of Technology
-------------------------------------------1. สรุ ป สาระส าคั ญ : ภาคผนวกว่า ด้ว ยข้ อ ตกลงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ กษาและบุคลากร
ภายใต้บันทึกข้อความเข้าใจระหว่าง สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Graduate
School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
และ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (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)
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ก าหนดแนวทางและเงื่ อ นไขในการด าเนิ น การแลกเปลี่ ย น
เพื่อเสริมสร้างความสัม พันธ์ระหว่างสองสถาบัน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิจัย
1.3 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา :
1.3.1 มี ก ารแลกเปลี่ ย นทั้ ง สองทาง โดยสถาบั น ทั้ ง สองจะส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปยั ง อี ก
สถาบันในจานวนที่เท่า ๆ กัน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
1.3.2 ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาและคณาจารย์ แต่ละคนไม่เกิน 1 ปี
1.3.3 จานวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนไม่เกิน 5 คน ในหนึ่งปีการศึกษา
โดยการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษาถือเป็นหนึ่งคนต่อหนึ่งปีการศึกษา โดยสถาบัน
เจ้าภาพสามารถเลือกเวลาสาหรับการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมต่อการทาวิจัย
1.3.4 สถาบั น ต้ น สั ง กั ด ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ คั ด สรรบุ ค ลากรที่ จ ะไปแลกเปลี่ ย น
โดยนักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาที่สถาบันของตนระหว่างการไปแลกเปลี่ยน
1.3.5 การรับสมัครทาโดยการให้ สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษา
ใบสมัคร และเอกสารที่จาเป็นไปยังสถาบันเจ้าภาพ โดยสถาบันเจ้าภาพเป็นคนกาหนดเวลาปิดรับสมัคร และ
เป็ น คัด เลื อกนั กศึกษาตามเงื่อนไขการรั บ สมัครของสถาบันเจ้าภาพ และแจ้งผลการคัดเลื อกให้ ส ถาบันที่
ต้องการส่งนักศึกษาทันทีที่ได้ผลการคัดเลือก
1.3.6 นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นให้ จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ ส ถาบั น ต้ น สั ง กั ด
และสถาบันเจ้าภาพจะละเว้นค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ยกเว้นในกรณีการลงเรียนภาษาเพิ่มเติม
ในช่วงภาคฤดูร้อน

1.3.7 สถาบันเจ้าภาพอนุญาตให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าใช้สิ่งอานวยความสะดวก
ตามที่อนุญาตให้นักศึกษาตนเอง
1.3.8 นั กศึกษาแลกเปลี่ ยนและสถาบันที่ส่ งนักศึกษาเป็นผู้ รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่าย
ได้แก่ ค่าที่พัก หนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันความเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าทาวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้มาแลกเปลี่ยน ยกเว้นว่าได้เข้ารวมโครงการที่มีเงินทุนอุดหนุน
1.3.9 สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขการถ่ายโอนหน่วยกิต การศึกษาที่ได้
ระหว่างที่มาแลกเปลี่ยน โดยสามารถขอเอกสารที่จาเป็นจากสถาบันเจ้าภาพ เช่น transcript หรือใบรับรอง
การมาแลกเปลี่ยนได้
1.4 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ :
1.4.1 ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสถาบันทั้งสอง
1.4.2 คณาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนและสถาบันต้นสังกัด นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
สถาบันที่ส่งนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าที่พัก หนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันความ
เสียหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าทาวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้มาแลกเปลี่ยน ยกเว้น
ว่าได้เข้ารวมโครงการที่มีเงินทุนอุดหนุน และเงื่อนไขการรับเงินเดือนระหว่างที่มาแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามกฎ
ของสถาบันต้นสังกัด
1.4.3 สถาบันทั้งสองควรส่งคณาจารย์มาแลกเปลี่ยนในจานวนที่เท่ากัน
1.4.4 คณาจารย์แลกเปลี่ยนไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก เกี่ยวกับการ
วิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ หรือเครื่องมือเฉพาะทาง ยกเว้นได้รับความยินยอมจากสถาบันเจ้าภาพ
1.5 สรุปสาระสาคัญด้านข้อตกลงอื่นๆ :
1.5.1 สถาบันเจ้าภาพออกเอกสารสาหรับทาวีซ่า ผู้มาแลกเปลี่ยนเป็น ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการทาวีซ่าเอง สถาบันเจ้าภาพจะช่วยหาที่พักที่ใกล้สถาบันสาหรับผู้มาแลกเปลี่ยนให้
1.5.2 ผู้มาแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ รวมทั้งกฎหมาย
ของประเทศเจ้าภาพ ผู้มาแลกเปลี่ยนต้องทาประกันสุขภาพ และประกันความเสียหาย สถาบันเจ้าภาพมีสิทธิ
ยกเลิกการเปลี่ยนหากผู้มาแลกเปลี่ยนทาผิดกฎหมาย หรือไม่ปฎิบัติตามกฎของสถาบันเจ้าภาพ การยกเลิกการ
แลกเปลี่ยนจะดาเนินการโดยการทบทวนระหว่างสองสถาบัน และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองสถาบัน
1.5.3 ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ม าแลกเปลี่ ย นจะถู ก เก็ บ เป็ น ความลั บ และใช้ เ ฉพาะ
เพื่อจุดประสงค์เฉพาะเท่านั้น
1.5.4 การแลกเปลี่ยนไม่ถือเป็นการถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญา
1.5.5 หากเกิดข้อโต้ แย้งระหว่างสองสถาบัน 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 ข้ อ ตกลงเขี ย นเป็ น ภาษาอั ง กฤษและมี ส องฉบั บ ส าหรั บ ทั้ ง สองสถาบั น
เอกสารที่แปลเป็นภาษาอื่นจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้เท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมาย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน: Kyushu Institute of Technology (Kyutech) เป็นหนึ่งใน 87
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะ บนเกาะคิวชู ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย Graduate School of Life Science and Systems
Engineering เป็นหนึ่งในวิทยาลัยของสถาบัน Kyutech ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ
ใช้ประโยชน์จากหน้าที่และปรากฏการณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะเชิงชีววิทยามาส่งเสริมการวิจัยขั้นสูงและนาไปใช้
เป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในทางปฏิบัติ ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท 2 ภาควิชา
ได้ แ ก่ Department of Biological Functions Engineering และ Department of Human Intelligence
Systems และระดับปริญญาเอก ได้แก่ Department of Life Science and Systems Engineering
------------------------------------------------------------------

