








สรุปสาระส าคัญ 

บันทึกความเข้าใจ เรื่อง TVET-CAMPUS ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 

Korea University of Technology and Education 

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

 1. สรุปสาระส าคัญ : บันทึกความเข้าใจเรื่อง  TVET-CAMPUS ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ  Korea University of Technology and Education สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ 5614/ว.2 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561) 
  1.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TVET-CAMPUS และร่วมกันพัฒนา
ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการศึกษาและอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Technical 
and Vocational Education and Training -TVET. 
  1.3 ขอบเขตความร่วมมือ 
   - การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา 
   - ความร่วมมือทางการการศึกษาและวิจัย 
   - การแลกแปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และในด้านอื่นๆ ที่มีความเห็นชอบร่วมกัน 
  1.4 การเงิน : -มทส. จะด าเนินการบริหาร TVET-CAMPUS ร่วมกับทาง KOREATECH 
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการท ากิจกรรม ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันก่อนจะมีการด าเนินการ 
  1.5 ระยะเวลา :   - 
 2. ข้ อ มู ล โ ด ยส รุ ป เ กี่ ย ว กั บ สถ า บั น :  Korea University of Technology and 
Education (KOREATECH) เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1991 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน 
Computer and Electrical, Electronics & Communication Engineering แ ล ะมี ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้  
“ KOREATECH- SAMSUNG Electronics Advanced Technology Education Center”  ที่ ไ ด้ รั บ เ งิ น
สนับสนุนจาก SAMSUNG อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของ เกาหลีใต้ที่เปิดหลักสูตรเฉพาะด้านร่วมกับ
อุตสาหกรรม (industry-university cooperation) 
 ในปี 2009, 2010, 2015 และ 2016 ได้รับการจัดล าดับให้เป็น 1st rank in ‘Education-
centered university จัดล าดับโดย JoonfAng Ilbo Korean University Ranings’ ในปี 2012 ได้รับการ
จัดล าดับให้เป็น 1st rank in 'the job placement rate จัดล าดับโดย JoongAng Ilbo Korean University 
Rankings' และปี 2017 ได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยผู้น าด้าน Industry-university Cooperation 
(LINC+)' university 
 นอกจากนี้ KOREATECH ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านอาชีวะศึกษา มาโดยตลอด  



 3. ข้อมูลเพิ่มเติม: ความสัมพันธ์ระหว่าง KOREATECH กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดย KOREATECH ได้ให้ทุนการศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
จาก มทส ไปศึกษายัง KOREATECH เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสนับสนุนค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและ
ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา ซึ่งใน ปี 2559 มทส. ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจ านวน 2 คน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และในปี 2560 ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน อีก 
จ านวน 2 คน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นอกจากนี้ คณาจารย์ในหลักสูตร ได้เดินทางไปเยี่ยมชม
และประชุมหารือความร่วมมือในอนาคต และปัจจุบัน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับผิดชอบดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะอาชีพด้าน Microelectronics หรือ TVET HUB SURANAREE ซึ่งได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science  

TVET CAMPUS ที่มีความร่วมมือกับ KOREATECH ในปัจจุบันมีด้วยกัน 3 ประเทศ คือ ประเทศ
เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นแห่งที่ 2 หากมีการลงนามในความร่วมมือนี้ 

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




