
เครือข่ายมหาวทิยาลยัในทวปียุโรปและมหาวทิยาลยั

ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN-

European Academic University Network, ASEA-

UNINET)  The foundations for this network were 

laid by informal contacts between Innsbruck 

University and Thai Universities that date back to the late 1970s. Official visits followed, and 

partnerships were concluded in the 1980s between the University of Innsbruck and 

Chulalongkorn and Mahidol in Bangkok, the University of Vienna and Chiang Mai, the 

University of Agricultural Sciences in Vienna and Kasetsart in Bangkok. In 1992 

Innsbruck/Chulalongkorn/Vienna/ Chiang Mai included one another in their cooperations. A 

partnership agreement was concluded with Gadjah Mada University in Yogyakarta (1990) and 

university relations also developed substantially with Vietnam. Interconnections were 

established between Austria's partner institutions in Thailand and other countries in the 

region. The idea of ASEA-UNINET was born. 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสมาชิก ASEA-UNINET ต้ังแตป พ.ศ. 2537 และรวมดําเนิน

กิจกรรมมีดังนี้ 

ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

1.  ดร.อรชุน  ไชยเสนะ ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ เปนผูแทน มทส เขารวมการประชุม 

The 8th Plenary Meeting ASEA-UNINET ณ ประเทศอังกฤษ ระหวางวันที่ 14 - 18 

กรกฎาคม 2548 

2.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี รวมเดินทางเยือนสาธารณรัฐออสเตรียของผู

ประสานงานเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN-European Academic University Network - 

ASEA-UNINET) ระหวางวันที่ 6 - 13 พฤษภาคม 2549 

3.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี และ ดร. สนอง สุขแสวง สาํนักวิชาแพทยศาสตร 

เดินทางไปเขารวมการประชุม Plenary Meeting of ASEA-UNINET ที่ เมือง Nha Trang 

ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ 2550 



ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

4.  ศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  สัตยธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูประสานงาน ASEA-

UNINET มทส. เขารวมการประชุมผูประสานงาน ASEA-UNINET (National Coordinators 

Meeting) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี ระหวางวันที่ 12 - 21 กรกฎาคม 2551 

5.  Prof. Dr.Erich Schmutzhard, MD., Deputy Chairman of Clinical Department of 

Neurology, Medical University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ภายใตความรวมมือ

เครือขายมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและยุโรป (ASEA-UNINET) เดินทางมาใหคําแนะนําและ

ปรึกษาหารือในความรวมมือดานวิชาการและวิจัยดานมาลาเรียขึ้นสมอง และโรคระบบ

ประสาท และเปนวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวขอ "Management of increased intracranial 

pressure and adjunctive therapy of cerebral malaria" และ "Adjunctive therapy of 

cerebral malaria" ณ สํานักวิชาแพทยศาสตร มทส. ระหวางวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ 2552 

6.  ศูนยกิจการนานาชาติ  ใหความรวมมือจัดนิทรรศการการศึกษาในการประชุม The 11th 

ASEA-UNINET Plenary Meeting ณ โรงแรมแมน้ํา กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ 

2553 

7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธานี เปนผูแทนมหาวิทยาลัย เขารวมการพิจารณาทุน 2009 

ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships Program ณ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 

8.  ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค รองอธิการบดีฝายวิชาการ เขารวมการประชุม The 11th 

ASEA-UNINET Plenary Meeting ณ โรงแรมแมน้ํา กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ 

2553 

9.  รองศาสตราจารย  ดร.วรพจน  ขําพิศ คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  และ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สัญญา สราภิรมย หัวหนาสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวิชา

วิทยาศาสตร เดินทางไปสัมภาษณผูสมัครทุน ASEA-UNINET Thailand On-Place 

Scholarship 2010 ณ นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันท่ี 

16 - 18 กุมภาพันธ 2553 

10.  Mr. Phetphoumin Paphaphanh ชาวลาว ไดรับการพิจารณาไดรับทุน ASEA-UNINET 

Thailand On-Place Scholarship 2010 ศึกษาในสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล ) Remote 

Sensing) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนเวลา 2 ป ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2553 โดย

มีกําหนดเปดภาคการศึกษาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 

11.  ดร. พนารัตน รัตนพานี สํานักวิชาวิศวกรรมเคมี ไดรับคัดเลือกรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย

ระหวางไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) 

ประจําป 2553 



ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

12.  รองศาสตราจารย  ดร. จิรวัฒน ยงส วัสดิกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอโครงการโครงการเชิญศาสตราจารยอาคันตุกะชาวออสเตรีย 

(Guest Professors) ประจําป 2552 - 2553 เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนโครงการจาก 

ASEA-UNINET โดยโครงการไดรับการพิจารณาสนับสนุนโครงการฯ 

13.  ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ ในฐานะ

ผูแทนผูประสานงานของมหาวิทยาลัย เขารวมประชุมหารือผูประสานงานเครือขาย ASEA-

UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ หองประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ อาคารสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  

14.  Mr. Prom Sideth ชาวกัมพูชาไดรับทุน 2012 ASEA-UNINET Thailand On-Place 

Scholarship  มาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 

2/2555 

15.  ใหความรวมมือ ASEA-UNINET และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับทุน 

2012 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarship โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย 

โชติษฐยางกูร อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร เปนผูแทน

มหาวิทยาลัย เดินทางไปสอบสัมภาษณนักศึกษากัมพูชาที่สมัครรับทุน ณ สอท.ไทย/พนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา เมื่อวันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ผลการสอบสัมภาษณ นักศึกษา

กัมพูชาสอบสัมภาษณผานไดรับคัดเลือกใหศึกษาที่ มทส. จํานวน 1 คน 

16.  ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค รองอธิการบดีฝายวิชาการ ในฐานะผูประสานงาน ASEA-

UNINET มทส. เขารวมการประชุม ASEA-UNINET 13th Plenary Meeting ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันท่ี 17 - 21 กุมภาพันธ 2556 

17.  ใหความรวมมือเครือขาย ASEA-UNINET และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

และเศรษฐศาสตร แกอาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติลาวและกัมพูชา ในป

การศึกษา 2556 โดยรองศาสตราจารย. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร อาจารยประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร เปนผูแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปสอบสัมภาษณ

นักศึกษากัมพูชา ท่ีสมัครรับทุน 2013 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarship ณ 

ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2556 

18.  Mr. Serey Roath Chea ผูสมัครรับทุน 2013 ASEA-UNINET Thailand On-Place 

Scholarshipชาวกัมพูชาไดรับการพิจารณาไดรับทุนฯ ศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เปนเวลา 2 ป ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2556 ซึ่งมีกําหนดเปดภาคการศึกษาในวันที่ 3 

มิถุนายน 2556 



ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

19.  โครงการเชิญศาสตราจารยอาคันตุกะชาวออสเตรีย(Guest Professors) และโครงการ

แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรอาวุโสและออนอาวุโสชาวออสเตรีย (Senior & Junior Scientist) 

ประจําป 2556 โดย Uni. Prof. Dr. Dietmar Haltrich ศาสตราจารยอาคันตุกะชาวออสเตรีย 

มาปฏิบัติงาน ณ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางวันที่ 

1 – 30 พฤศจิกายน 2556) 

20.  นางสาวกุณฑลี รางนอย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร รับทุน Technology Grant (ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

Sandwich Programme for Ph.D. Student) ภายใตโครงการความรวมมือทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และศิลปะ ระหวางไทยกับออสเตรีย ประจําป 2556 (เพ่ิมเติม)  

21.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดเขตต พจนประไพ อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สํานัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร สมัครรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางไทยกับออสเตรีย (ASEA-

UNINET Staff Exchange,One Month Scholarship) ประจําป 2556 (ไดรับการพิจารณา

เปนผูไดรับทุน) 

22.  เสนอคําขอโครงการของ รองศาสตราจารย ดร.จตุพร  วิทยาคุณ เพ่ือขอรับการสนับสนุน

โครงการเชิญศาสตราจารยอาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professor) และโครงการ

แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรอาวุโสและออนอาวุโสชาวออสเตรีย (Senior & Junior Scientist) 

ประจําป 2557 

23.  เสนอคําขอโครงการของ รองศาสตราจารย ดร.มณฑารพ  ยมาภัย เพื่อขอรับการสนับสนุน

โครงการเชิญศาสตราจารยอาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professor) และโครงการ

แลกเปล่ียนนักวิทยาศาสตรอาวุโสและออนอาวุโสชาวออสเตรีย (Senior & Junior Scientist) 

ประจําป 2557 

24.  เสนอชื่อ นางสาวอรสุรางค  โสภิพันธ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี สํานักวิชา

วิทยาศาสตร สมัครขอรับทุน Technology Grants (ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

Sandwich Programme for Ph.D. Student) (ทุนภายใต ASEA-UNINET) 

25.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหความรวมมือเครือขาย ASEA-UNINET และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา ASEA-UNINET Thailand On-Place 

Scholarship โดยให รองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  ย้ิมนิรัญ เปนผูแทนไปสอบสัมภาษณ

ผูสมัครทุนฯ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันท่ี 28 - 30 เมษายน 2557 

26.  Ms. Tatjana Leister ปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรอาวุโสและออนอาวุโส

ชาวออสเตรีย (Senior & Junior Scientist) ประจําป 2557 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 



ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กําหนดระยะเวลา 2 เดือน 

ระหวางวันท่ี 2 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2557 

27.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ASIA-UNINET ได

ดําเนินการคัดเลือก (พิจารณาใบสมัครทุน และสอบสัมภาษณผูสมัครรับทุนฯ ณ กรุงพนมเปญ) 

ซึ่งผลการพิจารณาขั้นสุดทาย โดย Mr. Kompheak Mom ผูสมัครรับทุนชาวกัมพูชาไดรับการ

พิจารณาไดรับทุนฯ ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

(Geoinformatics) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนเวลา 2 ป ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 

1/2557 (เปดภาคการศึกษาวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557) 

28.  ปการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความ

อนุเคราะหมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรทุนการศึกษาภายใตโครงการดังกลาว โดยรฐับาลออสเตรียให

ทุนแกอาจารย นักศึกษา ละบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร เพ่ือมาศึกษาในรับ

ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ

เศรษฐศาสตร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยมหาวิทยาลัยฯ ยกเวนคาเลาเรียนในการศึกษาตลอด

หลักสูตร 

    ศูนยกิจการนานาชาติไดขอความรวมมือสํานักวิชา พิจารณาสงหลักสูตรท่ีประสงคจะใหทุน

แกชาวกัมพูชา ลาว เมียนมาร ภายใตโครงการ และศูนยฯ ไดดําเนินการสงหลักสูตรไปยัง สกอ. 

29.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเขารวมโครงการ ASEA-UNINET Thailand On-Place 

Scholarships for Cambodia and Lao PDR โดยในปการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยฯ จัดสรร

ทุนการศึกษาภายใตโครงการดังกลาว โดยรัฐบาลออสเตรียใหทุนแกอาจารย นักศึกษา ละ

บุคคลทั่วไปท่ีมีสัญชาติกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร เพ่ือมาศึกษา

ในรับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

และเศรษฐศาสตร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยมหาวิทยาลัยฯ ยกเวนคาเลาเรียนในการศึกษา

ตลอดหลักสูตร ในปการศึกษา 2558 มีผูผานการคัดเลือกและไดรับทุน จํานวน 1 คน ไดแก 

Mr. Sithnalong  Sithideth ผูสมัครชาวลาว เริ่มเขาศึกษาในภาคการศกึษาที่ 1/2558 

30.  อาจารย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝายพันธกิจสัมพันธกับองคกรชุมชน พรอมดวย

นางสาวสุมิตรา วิไชยคํามาตย เจาหนาที่ศูนยกิจการนานาชาติ เปนผูแทนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เดินทางไปเขารวมการประชุม ASEA-UNINET Plenary Meeting 2017 

ระหวางวันท่ี 17 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ  the University of Music and Performing Arts 

Graz, เมอืง Graz ประเทศออสเตรีย 



ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

31.  ผศ.ดร.สุดเขตต พจนประไพ อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร ในโอกาสท่ีไดรับรางวัลทุนวิจัยระดับนานาชาติ Bernd Rode ประจําป 2017 

โดยมี อาจารย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย เปนผูรับมอบรางวัลแทน ในการประชุม ASEA-UNINET 

Plenary Meeting 2017 ระหวางวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ  the University of 

Music and Performing Arts Graz, เมือง Graz ประเทศออสเตรีย 

 

 ท้ังน้ี รางวัลทุนวิจัย Bernd Rode  เปนรางวัลทุนวิจัยระดับนานาชาติสําหรับนักวิจัยที่มี

ผลงานเดน และมีความรวมมือดานงานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยในยุโรปและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ภายใตกรอบการทํางานของ  ASEA-UNINET โดยรางวัล Bernd Rode ประจําป 2017 

ในครั้งนี้ มีนักวิจัยถูกเชิญเขาสมัครคัดเลือกทั้งหมด 46 คน สําหรับในหมวดนักวิจัยอาวุโส 

(Senior Researcher) มีผูมีสิทธิเขาสมัคร 19 คน จาก 5 ประเทศ ไดแก ออสเตรีย 8 คน ไทย 

6 คน อินโดนิเซีย 3 คน ปากีสถาน 1 คน ฟลิปปนส 1 คน โดยมีผูผานการคัดเลือกและไดรับ

รางวัล 3 คน จากประเทศไทย 1 คน (ผศ. ดร. สุดเขตต พจนประไพ) จากประเทศอินโดนิเซีย 1 

คน และประเทศออสเตรยี 1 คน   

32.  Miss Chau Ngoc Tran นักศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร เขารวม The 1st ASEA-UNINET Students Week 2019 ณ Universitas 

Indonesia ในระหวางวันท่ี 18-31 สิงหาคม 2562 

 

 


