




สรุปสาระส าคัญ 
บันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีชิบะอุระ ประเทศญี่ปุ่น และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(ฉบับต่ออายุ เพ่ือเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทุนของรัฐบาลญี่ปุน่) 

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

 1. สรุปสาระส าคัญ : บันทึกกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ  ระหว่ำงสถำบันเทคโนโลยีชิบะอุระ 
(Shibaura Institute of Technology -SIT)  ประเทศญี่ปุ่น และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
(Memorandum on Student Exchange between Shibaura Institute of Technology and Suranaree 
University of Technology ) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต) 
(โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 เมษำยน 
2555)  
  1.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือร่วมกันผลิตบัณฑิตภำยใต้โครงกำร Hybrid Twinning Program 
(HBT) ของสถำบันเทคโนโลยีชิบะอุระ โดย มทส. จะคัดเลือกนักศึกษำ มทส. เข้ำร่วมโครงกำร HBT เพ่ือศึกษำต่อ 
ณ SIT ได ้
  1.3 โปรแกรมการศึกษา 
   1.3.1  โปรแกรมปริญญำโทและปริญญำเอก : นักศึกษำต้องเป็นนักศึกษำปริญญำโท
ของ มทส. และ ศึกษำที่ มทส.  เป็นเวลำ 1 ปีก่อนเข้ำโครงกำร โดยเข้ำศึกษำและวิจัยที่ SIT ในระดับปริญญำ
โทเป็นเวลำ 1 ปี และปริญญำเอกเป็นเวลำ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ นักศึกษำจะได้รับปริญญำบัตรใน
ระดับปริญญำโทจำกท้ัง 2 มหำวิทยำลัย 
  1.3.2  โปรแกรมปริญญำเอก : นักศึกษำต้องจบกำรศึกษำในระดับปริญญำโทของ มทส. 
ก่อนเข้ำโครงกำร โดยเข้ำศึกษำและวิจัยที่ SIT ในระดับปริญญำเอกเป็นเวลำ 3 ปี เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
นักศึกษำจะได้รับปริญญำบัตรในระดับปริญญำเอกจำก SIT 
  1.4 การด าเนินการ :  
   1.4.1  นักศึกษำที่ได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และจะได้รับทุนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวรำยเดือนๆ ละ 142,000 เยน เป็นเวลำ 
4 ปีส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำโปรแกรมปริญญำโทและปริญญำเอก และได้รับเป็นเวลำ 3 ปี ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำ
โปรแกรมปริญญำเอก 
   1.4.2  จ ำนวนทุนส ำหรับปี 2556 และ/หรือภำยหลังปี 2556 นั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่
กับควำมเปลี่ยนแปลงตำมกำรประเมินรำยปีของกระทรวงศึกษำธิกำร วัฒนธรรม กีฬำ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Sciences and Technology- MEXT) ของรัฐบำล
ญี่ปุ่น 
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   1.4.3  SIT จะพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำเข้ำโครงกำรตำมรำยชื่อที่ มทส. ได้คัดเลือก
และแนะน ำให้เท่ำนั้น นักศึกษำที่ได้รับคัดเลือกจะไม่ได้รับอนุญำตให้ถอนตัวจำกกำรรับทุนกำรศึกษำ ยกเว้นใน
กรณีท่ีจ ำเป็น มทส. จะต้องมีหนังสือแจ้ง SIT อย่ำงเป็นทำงกำร 
   1.4.4  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำก มทส. ไป SIT จะเป็นควำมรับผิดชอบของ มทส. 
หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้รับทุน แต่ในกรณีที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงศึกษำธิกำร วัฒนธรรม กีฬำ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (Ministry of Education, Culture, Sports, Sciences and Technology- 
MEXT) ของรัฐบำลญี่ปุ่น กระทรวงศึกษำธิกำรฯ ของรัฐบำลญี่ปุ่นจะออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงดังกล่ำวให้
นักศึกษำ  
   1.4.5  ในกรณีที่ SIT พิจำรณำให้นักศึกษำเดินทำงไปที่ SIT ก่อนก ำหนดกำรรำยงำนตัว
นักศึกษำ SIT จะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเดือนละ 120,000 เยน ส ำหรับช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดินทำงถึง SIT 
จนถึงก ำหนดกำรรำยงำนตัว 
  1.5 ระยะเวลา : 3 ปี  

 2. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีชิบะอุระ : (Shibaura Institute of Technology 
-SIT):  เป็นสถำบันกำรศึกษำเอกชน มีสำมวิทยำเขต คือ 1) Toyosu Campus (Main Campus) ตั้งอยู่ที่
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น 2) Omiya Campus ตั้งอยู่ที่ เมืองไซตำมะ( Saitama) และ  3) Shibaura Campus 
ที่กรุงโตเกียว ก่อตั้งในปี ค.ศ 1927 เปิดสอน/วิจัยระดับปริญญำตรีใน 3 คณะ College of Engineering, 
College of Systems Engineering and Science และ College of Engineering and Design และ
บัณฑิตศึกษำในสำขำวิศวกรรมศำสตร์ และ กำรจัดกำรวิศวกรรม มีหน่วยงำนวิจัย (Research Organization 
for Advanced Engineering -R.A.O.E 4 แห่ง คือ Center for Aging Health Science Research, Center 
for Biomedical Engineering, Center for Energy Flow Research และ Center for Interconnecting 
Science and Technologyมีควำมร่วมมือกับสถำบัน มหำวิทยำลัย สถำบัน ต่ำงๆ ในทวีปยุโรป เอเชีย 
อเมริกำเหนือและใต้ จ ำนวน 29 ประเทศ โดยในประเทศไทยประกอบด้วยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี และสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) 
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