สรุปสาระสาคัญ
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง
University of Victoria, British Columbia, Canada
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย
และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
-----------------------------------------------1. สรุปสาระสาคัญ : ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาสามฝ่าย ระหว่าง University of Victoria
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี และบริษั ท เวสเทิ ร์น ดิ จิ ต อล (ประเทศไทย) (Student Exchange Agreement
between the University of Victoria, British Columbia, Canada and Suranaree University of Technology,
Thailand and Western Digital, Thailand) สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560)
1.2 วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย มทส. เป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพให้กับนักศึกษาของ University
of Victoria (UVic) ซึ่งจะมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
1.3 กิจกรรม: การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ซึ่งมีข้อตกลง
ดาเนินการโดยสรุป ดังนี้
- ในแต่ละปี UVic จะส่งนักศึกษาจานวน ไม่เกิน 6 คน เพื่อปฏิบัติงานที่บริษัท เวสเทิร์น
ดิจิตอล อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ HGST (ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งของเวสเทิร์น ดิจิตอล) ในจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยนักศึกษาจะได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ
- นั ก ศึ ก ษา มทส. จะฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย วิ ค ตอเรี ย (UVic)
ระยะเวลา 4 เดือน จานวน 1 คน และจะต้องซื้อประกันสุขภาพ/การเจ็บป่วยตามเหมาะสม
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบค่าเดินทางไปกลับ (ระหว่างประเทศ) เอง
และจะต้องชาระค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (Home University)
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพทั้ง สองฝ่ายจะให้ข้อมูลที่พักแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนและจะต้อง
จัดอบรมปฐมนิเทศก์ตามเหมาะสมให้กับนักศึกษาแลกแปลี่ยน
1.4 ระยะเวลา: 3 ปี
2. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสถาบัน:
2.1 University of Victoria: ตั้ ง อยู่ ใ นเมื อ ง Victoria เมื อ งหลวงของมณฑล British
Columbia ประเทศแคนาดา เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงลาดับสูงสุด มีนักศึกษากว่า 20,000 คน เป็นนักศึกษา
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากว่ า 3,000 คน สถิ ติ นั ก ศึ ก ษาชายต่ อ หญิ ง ในปั จ จุ บั น 47 :53 มี ง านวิ จั ย เด่ น ในด้ า นต่ า งๆ
เช่น วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 2018 ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 301-350 ของ THE Word University Rankings 2018
2.2 Western Digital Corporation: เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา
ผลิ ต hard disk drive ใหญ่ ที่ สุ ด ของโลก เป็ น คู่ แ ข่ ง ที่ ส าคั ญ ของ Seagate Technology มี ป ระวั ติ ใ นวงการ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ยาวนานหลังจากที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1970 โดย Alvin B. Phillips จากการถือหุ้นของนัก
ธุ ร กิ จ หลายคน ร่ ว มกั บ Emerson Electric เริ่ ม ผลิ ต สิ น ค้ า ตั ว แรกในปี ค.ศ 1971 โดยใช้ ชื่ อ Western Digital
Corporation หรือ WDC ที่เรียกกันทั่วไปว่า Western Digital ในทุกวันนี้
-------------------------------------------

