1. สรุปบันทึกความเข้าใจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ลาดับที่

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

ประเทศ

ปีที่ลงนาม/
อายุ/สถานภาพ

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

ผูร้ ับผิดชอบร่วม
กับงานวิเทศฯ

ผลการดาเนินกิจกรรม

1

National Chung Hsing University

ไต้หวัน

2549

โครงการความร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
ต่างประเทศ:การพัฒนาปฏิบัตกิ าร
ด้านปาราสิตวิทยาลัยกับ Department of
Veterinary Medicine (ก.พ. 54)

คณะสัตวพทยศาสตร์

ได้มีสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
โดย วิทยากร Professor Ooi Hong Kean

โครงการความร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
ต่างประเทศสูติศาสตร์สัตว์เลี้ยง (ก.พ. 54)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยากรโดย Professor Cheng
Feng – Pang มาบรรยายทาง
วิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
การสัตวแพทย์ : ณ College of
จานวน 1 คนไปฝึกประสบการณ์
Veterinary Medicine, National Chung
ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์
Hsing University (NCHU) Taiwan ( ต.ค.
- พ.ย. 55)
โครงการความร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอนกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
ต่างประเทศ (ก.ค. 55)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ Professor Feng – Pang Cheng และ
Dr.Shih – Young Lee มา บรรยาย
วิชาการ และหารือเรื่องสร้างความ
ร่วมมือในการทางานวิจยั

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน – รับนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน – รับนักศึกษามา
มาฝึกงาน 2 คน เป็นเวลา 1 เดือน (ก.ค. 54,
ฝึกงาน เป็นเวลา 1 เดือน รุ่นละ 2-4
กค. 55, ก.ค.- ส.ค. 56 )
คน
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน – ส่งนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
ไปฝึกงาน ( 54, 55)
รุ่นละ 4 คนไปฝึกงานแลกเปลีย่ น เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน

แผนกิจกรรมในอนาคต
- ดาเนินการส่งนักศึกษา
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
- แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพื่อ
ทางานด้านวิชาการ่วมกัน

2

ลาดับที่

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

ประเทศ

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ

ผลการดาเนินกิจกรรม
แผนกิจกรรมในอนาคต

2

National Pingtung University of
Science and Technology

ไต้หวัน

2554

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ -คณะสัตวแพทยศาสตร์ส่งนักศึกษาไป
- ความร่วมมือด้านงานวิจยั และ
ฝึกงาน ปีละ 2 คน
เทคโนโลยี และการเรียนการสอน
- การแลกเปลีย่ นเอกสาร และองค์ความรู้
ในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน

-ดาเนินการส่งนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
-แสวงหาความร่วมมือ
ด้านวิจยั ร่วม

3

South Tropical Crops Research
Institute, CATAS

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

2553

-การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ
-การแลกเปลี่ยนสาขาพืชศาสตร์
-การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน

คณะเกษตรศาสตร์

-ส่งอาจารย์ไปดูงานด้านฟาร์มไก่

- ขยายความร่วมมือไปในสาขา
อื่น ๆ และการวิจยั

4

Southwest University

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

2554

-โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(2553)

คณะศิลปศาสตร์

-ส่งนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2
คน เข้าร่วมโครงการ
- รับนักศึกษาฝึกสอนปีละ 4 คนมาทา
การสอนที่วิทยาเขตสงขลาและ
ไสใหญ่

- รับนักศึกษาฝึกสอนทุกปี
- ปี 2556 มีผู้สมัคร 1 ราย
แต่ขอยกเลิก
-สนับสนุนให้นักศึกษาวิชาโท
จีนของคณะศิลปศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
(2552)

คณะบริหารธุรกิจ

-ส่งอาจารย์ไปร่วมโครงการ 1 คน

โครงการค่ายภาคฤดูร้อน (2556)

คณะบริหารธุรกิจ
-ส่งนักศึกษาคณะละ 1 คน เข้าร่วม
คณะศิลปศาสตร์
โครงการ Summer Campรวม 3 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีจาก College of Animal
Science and Technology,
Southwest University เดินทางมาดู
งานและลงนามอนุสัญญาระหว่างคณะ

โครงการความร่วมมือด้านการเรียนการ
สอนกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
ต่างประเทศการเซ็นต์อนุสัญญากับ
College of Animal Science and
Technology, Southwest

3

ลาดับที่
5

6

ชื่อองค์กรคู่สัญญา
Universiti Malaysia Perlis

Universiti Sains Malaysia

ประเทศ

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ

มาเลเซีย

2556

มาเลเซีย

2554

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ

ผลการดาเนินกิจกรรม

แผนกิจกรรมในอนาคต

-ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
English Summer Camp
(20 –25 กค. 2554 และ 2555)

คณะศิลปศาสตร์
มทร ศรีวิชัย

-ส่งนักศึกษาไปเข้าค่าย Soft Skill
Leadership ที่ UNIMAP เป็นเวลา
3 วัน

มีโครงการต่อเนื่องทุกปี

-การจัดประชุม Symposium เรื่อง
Language and Knowledge
(26-28 กพ. 2557)

งานวิเทศสัมพันธ์

-จัดที่ปีนัง มาเลเซีย โดย UNIMAP เป็นเจ้าภาพในปี 2557 และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ
ในปี 2558

- มทร ศรีวิชยั เป็นเจ้าภาพ
ในปี 2559

- โครงจัดทาหลักสูตรภาษามาลายูร่วม
(1 ตค. 54 -ปี พ.ศ. 2555)

คณะศิลปศาสตร์

- จัดทาหลักสูตรร่วมภาษามาลายู
ที่มกี ระบวนการครบถ้วน

-จะจัดวิพากษ์หลักสูตรใน
เดือนมีนาคม 2557

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับอาจารย์ (2549, 2554, 2555
และ 2556)

งานวิเทศสัมพันธ์

- ส่งอาจารย์ไปเข้าอบรม
ภาษาอังกฤษ จานวน 60 ชั่วโมงที่
USM (1 เดือน)

- มีโครงการต่อเนื่องทุกปี

- ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษ
(เม.ย. – พ.ค. 57)

งานวิเทศสัมพันธ์

-ส่งนักศึกษาของคณะ จานวน 8 คน
ไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น เป็นระยะเวลา 1 เดือน

-กาลังขออนุมัตโิ ครงการ

-โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์

-ส่งนักศึกษาไปเรียน 1 รุ่น เป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (2554)

-จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้นกั ศึกษา
ก่อนไปร่วมโครงการ

4

ลาดับที่

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

ประเทศ

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ

7

University of Bengkulu
http://en.wikipedia.org/wiki/University
_of_Bengkulu

อินโดนีเซีย

2550
หมดอายุภายใน
5 ปี แต่สามารถ
ขยายเวลาโดย
อัตโนมัติ
หากคู่สัญญาไม่มี
หนังสือขอยกเลิก

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)
-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (2553)
-โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(2554)
-โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกงาน
สาขา Plant Science (2554)
-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกงาน
สาขา Animal Science (2556)
-โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
University of Bengkulu
(2550 – ปัจจุบัน)

-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกงาน
สาขา Agribusiness
(กค. 2556 – มีค. 2557)
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
- โครงการแลกเปลีย่ นบุคลากรเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ (2554)
-โครงการฝึกอบรมด้านพืชสวนไม้ผล
เศรษฐกิจ (2554)
-โครงการรับบุคลากรมาทางานด้าน
วิจัย (2555)

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ
คณะเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินกิจกรรม
-ส่งนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ 3 คน
ฝึกงานภายนอกด้าน
การเกษตร
-ส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่ น 1 คน ไป
เข้าโครงการด้านวัฒนธรรม
-ส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่ น 1 คน

แผนกิจกรรมในอนาคต

-สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น
-สนับสนุนให้รับนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการมากขึ้น เพื่อให้
คณะศิลปศาสตร์
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มี
ความตื่นตัวในเรื่องการ
คณะเกษตรศาสตร์
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน
คณะเกษตรศาสตร์
-ส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่ น
- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
คณะศิลปศาสตร์
-รับนักศึกษามาทาโครงงาน ศึกษาใน โครงการมากขึ้น
- มีการสร้างเครือข่ายเพื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และ ชั้นเรียนและฝึกสอนด้านภาษา
เทคโนโลยี
จานวน 6 คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
คณะบริหารธุรกิจ
ต่อเนื่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
-ส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่ น
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

-ส่งอาจารย์ไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
4 คน

คณะบริหารธุรกิจ

-มีผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน

คณะเกษตรศาสตร์

บุคลากรมาทางานด้านวิจยั 1 คน

5

ลาดับที่

8

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

Central Luzon State University

ประเทศ

ฟิลิปปินส์

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_L
uzon_State_University

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ
2550
ไม่มีกาหนดอายุ

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

http://en.wikipedia.org/wiki/University
_of_Latvia

สาธารณรัฐ
ลัตเวีย

2552
ไม่มีกาหนดการ
สิ้นสุดสัญญา

แผนกิจกรรมในอนาคต

- สนับสนุนให้รับนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการต่อไป เพื่อให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯมี
ความตื่นตัวในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร์

-รับนักศึกษาฝึกสอนจาก CLSU ครั้ง
ละ 4 คน ในภาคเรียนที่ 2

-ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน
ด้านวิชาการ(28-31 มค. 2556)

คณะเกษตรศาสตร์

-บุคลากรไปทาวิจัยร่วมเป็นเวลา 1
เดือน (สค. 56)

(กค. – สค 2556)

University of Latvia

ผลการดาเนินกิจกรรม

-โครงการนักศึกษาฝึกสอนจาก CLSU
(2550-ปัจจุบัน)

-โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร

9

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบนิเวศ
เขตร้อนภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในความร่วมมือ(MOU) ซึ่ง
เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา (2-23
เมษายน 2556)

คณะเกษตรศาสตร์
กองวิเทศฯ

-นักศึกษาระดับปริญญาโทไปทาวิจัย
(เก็บข้อมูลภาคสนาม) 2 เดือน (กค –
สค. 56)

คณะวิทยาศาสตร์และ -ทาการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
เทคโนโลยีการประมง นิเวศเขตร้อนภาคฤดูร้อนสาหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในความ
ร่วมมือ(MOU) ซึ่งเป็นข้อตกลงความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนักศึกษา
- ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนปีละ 2
คนปีเว้นปี และมีนกั ศึกษาจากลัตเวีย
มาแลกเปลี่ยนที่คณะฯ ปีเว้นปี

กับประเทศในประชาคม
อาเซียน
- มีแผนจัดงบประมาณให้
บุคลากรไปแลกเปลี่ยนด้าน
วิชาการทุกปี

6

ลาดับที่

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

ประเทศ

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ

10

Victoria University of Willington
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_U
niversity_of_Wellington#cite_note-14

นิวซีแลนด์

2553

-การพัฒนาอาจารย์

11

James Cook University
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Co
ok_University

ออสเตรเลีย

2556

-โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน – รับ
นักศึกษามาฝึกงาน (55)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ -นักศึกษาจาก JCU จานวน 2 คนมาฝึกงานแลกเปลี่ยน ณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
เป็นระยะเวลา 15 วัน

-ยังไม่มีแผนรับนักศึกษามา
ฝึกงาน

-โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน – ส่ง
นักศึกษาไปฝึกงาน (57)

คณะเกษตรศาสตร์

- กาลังประสานงานในการส่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ของคณะฯไป
ฝึกงานที่ JCU

-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และ -นักศึกษาไปฝึกงานด้านประมงน้าจืด
เทคโนโลยีการประมง ในเดือนเม.ย. – พ.ค.2557
-

12

Can Tho University

เวียดนาม

2556

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ

ผลการดาเนินกิจกรรม

แผนกิจกรรมในอนาคต

งานวิเทศสัมพันธ์

- การฝึกอบรมด้านการสอน
ภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 1 เดือน
จานวน 2 รุ่น (2551 และ
2552)

-ส่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่
มีผลสอบ IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้น
ไป ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญา
เอก ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้
ใน MOU

- ส่งนักศึกษาไปฝึกงานจานวน 1 ราย เป็นเวลา 1 เดือน (เมษายน
2557)

-

- การวิจยั ร่วมด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าและประมง
- ขยายความร่วมด้านภาษา
เวียตนาม
และงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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2. บันทึกความเข้าใจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่หมดอายุ
ลาดับที

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

1

National Taiwan Normal University

2

Harbin Engineering University

3

Kinki University

ประเทศ

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ

ผลการดาเนินกิจกรรม

ไต้หวัน

2549
(5 ปี)
หมดอายุ

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (2553)

คณะศิลปศาสตร์และ
กองวิเทศสัมพันธ์

ส่งนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2 คน เข้าร่วมโครงการ

สาธารณรัฐ
ประชาชน
จีน

2549
(5 ปี)
หมดอายุ

- ความร่วมมือทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
- ความร่วมมือทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ข้อมูลด้าน
งานวิจัย หนังสือ และหนังสืออ้างอิง

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
ประมง

ญี่ปุ่น

2549 (หมดอายุ)

การประสานงานเพื่อทบทวนและต่อ
สัญญา

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

แผนกิจกรรมในอนาคต
-ติดต่อเพื่อทบทวนและต่อสัญญา

ไม่มีข้อมูล

อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อต่อ
สัญญา

-มีแผนสร้างความร่วมมือในด้านการ
วิจัยร่วม
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3. มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทีอ่ ยู่ในแผนการจัดทาบันทึกความเข้าใจและมีการทากิจกรรมร่วมกันแล้ว
ลาดับที่

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

1

Azabu University

2

Universiti Utara Malaysia
http://en.wikipedia.org/wiki/Universiti_
Utara_Malaysia

3

4

ประเทศ
ญี่ปุ่น

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ

ผลการดาเนินกิจกรรม

แผนกิจกรรมในอนาคต

เจรจาในระดับหนึ่ง - เสนอต่อฝ่ายนิติการ
ผู้ประสานงานจาก
Azabu University
แล้ว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ - ผ่านการตีความของฝ่ายนิติการ

- การศึกษาดูงาน
- ลงนาม MOU ระหว่าง
มหาวิทยาลัย
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

มาเลเซีย

กาลังเตรียม
เอกสารเพื่อการลง
นาม

- แปลฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- การวิจยั ร่วม
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใน
มาเลเซีย (2555)

งานวิเทศสัมพันธ์
สวพ
คณะศิลปศาสตร์

-เตรียมเสนอฝ่ายนิติการ
-กาลังจัดทาหัวข้อวิจยั
-ส่งนักศึกษาไปแสดง 1 ชุด เพื่อ
ร่วมงาน
-ร่วมกับ UUM ประสานชุมชนไทย
ในมาเลเซีย เพื่อนานักศึกษาไปร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม

- ความร่วมมือด้านการวิจัย การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
และวัฒนธรรม

Universiti Negari Medan

อินโดนีเซีย

ยังไม่มีการเจรจา
เพื่อจัดทาข้อตกลง
ความร่วมมือ

Cultural 12th IMT –GT Varsity
Carnival
(24-29พ ย. 2553ม 2554 และ
2555)
IMT –GT Varsity Carnival 13th
-กิจกรรมวิชาการ
-กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
-กิจกรรมกีฬา

คณะศิลปศาสตร์
กองพัฒนานักศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมเน้น
การแสดงและด้านดนตรี

จะดาเนินการเจรจาเพื่อจัดทา
ข้อตกลงร่วมมือในอนาคตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมกันทุกปี

Nong Lam University

เวียดนาม

ยังไม่มีการเจรจา
เพื่อจัดทาข้อตกลง
ความร่วมมือ

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน – รับ
นักศึกษามาฝึกงาน (ส.ค. 56)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ตอบรับนักศึกษาจาก Nong
Lam University จานวน 4 คนมา
ฝึกงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย เป็นระยะเวลา 1
เดือน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

9

ลาดับที่

ชื่อองค์กรคู่สัญญา

ประเทศ

ปีที่ลงนาม/อายุ/
สถานภาพ

กิจกรรม
(วัน/เดือน/ปี)

เวียดนาม

ยังไม่มีการเจรจา
เพื่อจัดทาข้อตกลง
ความร่วมมือ

-การประสานงานเพื่อทาข้อตกลงความ
ร่วมมือในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ผูร้ ับผิดชอบร่วมกับ
งานวิเทศฯ
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

ผลการดาเนินกิจกรรม
กาลังเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ให้นักศึกษา

แผนกิจกรรมในอนาคต

5

Hanoi University

-มีแผนสร้างความร่วมมือในด้าน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

6.

Southern Taiwan University of
Science and Technology

ไต้หวัน

กาลังจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ

-การประสานงานในด้านการแลกเปลี่ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือเบื้องต้นแล้ว
บุคลากรและด้านวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการโรงแรมฯ

-มีแผนสร้างความร่วมมือที่เจรจาไว้
เบื้องต้นแล้ว

7

Institute of Technology Medan

อินโดนีเซีย

เสนอร่าง MoU
เข้าสภาฯ ในวาระ
ที่ 2/2557

-เครือข่าย IMT-GT
(3 ปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2554)

กองพัฒนานักศึกษา

ดาเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา
3 ปี

-มีแผนสร้างความร่วมมือในด้าน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

-การจัดนิทรรศการร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมในงานวิชาการ (2557)

คณะสถาปัตยกรรม

- ITM ส่งนักศึกษาร่วมแข่งขัน
ทักษะในงานวิชาการ

- พัฒนาความร่วมมือด้าน
สถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง
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4. มหาวิทยาลัยที่ลงนามใน Letter of intent เพื่อพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
ลาดับ

มหาวิทยาลัยที่ลงนาม
Letter of Intent

ประเทศ

สาขาที่เปิดสอน

1

Petra Christian University

อินโดนีเซีย

- การจัดการการท่องเที่ยว
- การจัดการการต้อนรับ
- จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2

Yayasan Potensi Utama

อินโดนีเซีย

- ระบบสารสนเทศ
- วิศวกรรมสารสนเทศ
- การจัดการข้อมูล

3

Politeknik Unggul LP3M

อินโดนีเซีย

- บัญชีคอมพิวเตอร์
- การจัดการข้อมูล
- การจัดการการตลาด
- เลขานุการ

4

Universiti Sains Islam Sains Malaysia

มาเลเซีย

- การสื่อสาร (ปริญญาโท)
- ภาษาอาหรับ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
- ภาษาอังกฤษ (ปริญญาเอก)
- บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การตลาด
- วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคมี
- วิศวกรรมไฟฟ้า

5

Ubudiyah Foundation Aceh

อินโดนีเซีย

รายละเอียดไม่ชัดเจน
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5. มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่อยู่ในแผนการจัดทาบันทึกความเข้าใจแต่ยังไม่มีการทากิจกรรมร่วมกัน
ลาดับที่

มหาวิทยาลัยที่เจรจาแล้ว
และคาดว่าจะทาบันทึกความเข้าใจ

ประเทศ

สาขาที่เปิดสอน

1

Josai University Educational Corporation

ญี่ปุ่น

- การจัดการ
- เภสัชศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- การวิจยั ทางธุรกิจ
- สังคมศาสตร์และเศรษฐกิจ

2

Dongseo University

เกาหลี

- Digital and Design
- Shipbuilding
- Film and Performing Arts
- Computer Graphic

