สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ
ประเทศ สถาบัน/องค์กร
Active MOU มีจานวน 8 แห่ง
1
ญี่ปุ่น Komazawa
Women’s
University

วันที่ลงนาม

วันที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

18 ก.ย.2557
Sep 1, 2014

18 ก.ย.2560 คมส.
Sep 30,
2017

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

-แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม
-แลกเปลี่ยนนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2558
ได้ดาเนินโครงการระหว่างแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Komazawa
Women’s University ระหว่ า งวั น ที่ 18-24 พฤษภาคม 2558
นั ก ศึ ก ษาได้ น าเสนอ เรื่ อ ง การสานพั ด ใบลานของจั ง หวั ด อยุ ธ ยา
เป็นการนาเสนอแบบมีส่วนร่วมโดยนักศึกษาญี่ปุ่นได้ทดลองสานพัด
จากใบลานที่ได้เตรียมไป และนาเสนอเทศกาลสงกรานต์ตามสายตา
ของคนรุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาญี่ปุ่นในเรื่องวัฒนธรรมวัยรุ่น
ญี่ ปุ่ น น อ ก จ า ก นี้ ไ ด้ เ ข้ า เ รี ย น วิ ช า ก า ร ฝึ ก ส ม า ธิ แ บ บ เ ซ็ น
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ นั ก ศึ ก ษาญี่ ปุ่ น วิ ช าการปั้ น เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
ท ากิ จ กรรมสอนนั ก เรี ย นอนุ บ าลโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ร้ อ งเพลง
และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นการชงและการจัดดอกไม้ ทัศนศึกษา
ที่จังหวัดคะมะคุระและสถานที่สาคัญในกรุงโตเกียว กิจกรรมทั้งหมดนี้
ทาให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสารจากสถานการณ์จริงทาให้นักศึ กษามีทัก ษะที่ ดีขึ้น และสร้า ง
ความมั่นใจให้กล้าแสดงออก และที่สาคัญที่สุดคือเป็นแรงกระตุ้นให้
นักศึกษาต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในอนาคต
ได้ นอกจากนี้ ไ ด้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ ชี วิ ต ในต่ า งวั ฒ นธรรม
การปรับตัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ
ประเทศ สถาบัน/องค์กร
Active MOU มีจานวน 8 แห่ง

2

ญี่ปุ่น

3

จีน

วันที่ลงนาม

วันที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

Kyoto Junior
High School
attached to
Kyoto
University of
Education

24 ธ.ค.2539
Dec 12, 1996

ต่อเนื่องทุกปี โรงเรียน
สาธิตมัธยม

-แลกเปลี่ยนอาจารย์
นักศึกษา
-แลกเปลี่ยนกิจกรรม
ทางการศึกษา

Guangxi University
for Nationalities
Appendix 1 On
Cooperation of
“3+1”

8 เม.ย.2556
April 1, 2013

8 เม.ย.2561 ควจ.
April 1,
2018

-แลกเปลี่ยนอาจารย์
นักศึกษา
-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
-แลกเปลี่ยนการเยือน
ผู้บริหาร

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559
คณะมนุ ย ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ รั บ นโยบายให้ บ รรจุ
งบประมาณโครงการนี้ไว้ภายในกรอบวงเงินโครงการสู่สากลของคณะ
แต่ ก ารด าเนิ น โครงการนี้ ไ ด้ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ งบประมาณเป็ น จ านวน
ประมาณ 7 หมื่ น บาท เนื่ อ งจากบั น ทึ ก ความเข้ า ใจก าหนดไว้ ว่ า
ต้อ งมี อาจารย์ เดิ นทางไปดูแ ล 1 คน ทาให้ คณะไม่ส ามารถจั ดสรร
งบประมาณให้ได้ทั้งหมด เพราะในคณะมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับต่างประเทศมากกว่า 1 โครงการ สาขาวิชาจึงไม่ดาเนินโครงการนี้
ในปีนี้
มีการส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมไปร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา
Kyoto Junior ในทุกๆปี

Guangxi University for Nationalities ส่งนักศึกษามาเรียนยังคณะ
วิทยาการจัดการในทุกๆ ปี แต่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษา ณ Guangxi
เนื่องจากมีทุนทรัพย์

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ
ประเทศ สถาบัน/องค์กร
Active MOU มีจานวน 8 แห่ง
4
จีน
Naning Dign
Qian Yin
Business
Service LTD.

5

อินเดีย

Abhinav
Education
Society’s
Institute of
Management
and Business
Administration,
Akole,
University of
Pune

วันที่ลงนาม

วันที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

9 มิ.ย.2558
June 9, 2015

9 มิ.ย.2563
June 9,
2020

ควจ.

1 ม.ค.2555
Jan 1, 2012

1 ม.ค.2560 ควจ.
Jan 1, 2017

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

- ความร่วมมือในการ
คัดเลือกนักศึกษาให้มา
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
-แลกเปลี่ยนอาจารย์
นักศึกษา
-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
-แลกเปลี่ยนการเยือน
ผู้บริหาร
-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ในปีการศึกษา 2558
ทาง Naning ได้ ส่ งผู้ บ ริ ห ารมาเยื อ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุธ ยาเพื่อ หารื อแนวทางการส่งนั ก ศึ กษามาศึก ษาต่ อ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร ควจ. ได้เดินทางไป Naning เพื่อประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในปีการศึกษา 2556
ผู้บริหารจาก Abhinav เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อหารือการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
ในปีการศึกษา 2557
มีการเจรจาการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2558
คณะผู้บริหารจาก Abhinav ได้มาเยือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับ ควจ.
ในปีการศึกษา 2559
ได้มีการเจรจาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องททางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือการขยายความร่วมมือไปยังคณะอื่นๆ และ
การทาบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในรายละเอียด (MOA) ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเจรจาดังกล่าว

Active MOU มีจานวน 8 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ
6

7

ประเทศ
กัมพูชา

สถาบัน/องค์กร
Asia Euro
University

ศูนย์
ศูนย์วัฒนธรรม
วัฒนธรรม สถาน
ฯ
เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐ
อิสลามแห่ง
อิหร่าน

วันที่ลงนาม
16 ก.ย.2557
Sep 1, 2014

วันที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
16 ก.ย.2562 ควจ.
-แลกเปลี่ยนอาจารย์
Sep 1, 2019
นักศึกษา
-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
-แลกเปลี่ยนการเยือน
ผู้บริหาร
-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
14 พ.ย.2557 14 พ.ย.2562 มหาวิทยาลั -แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
Nov 14, 2014 Nov 14,2019 ย
-พัฒนาและดาเนินการ
ร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกัน
-ทางานวิจัยร่วมกัน
-แลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักศึกษา
-พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
-แลกเปลี่ยนผู้แทนและ
วัฒนธรรม
-ความร่วมมือในการ
คัดเลือกนักศึกษา
-ทานุบารุงห้องอยุธยาเปอร์เซีย

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558
ทาง Asia Euro University ได้ส่งนักศึกษามาเข้าอบรมวิชา
ภาษา ไทย ส าห รั บ นั ก ศึ ก ษาต่ างปร ะเทศ ณ มห าวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ในปีการศึกษา 2558-2559
-ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่ ง
อิหร่าน ได้มอบหนังสือทางด้านวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อนาไปเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานวัฒนธรรมอิหร่านฯ
-มี บุ ค คลส าคั ญ จากประเทศอิ ห ร่ า นได้ เ ดิ น ทางมาเยื อ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ
ประเทศ สถาบัน/องค์กร
Active MOU มีจานวน 8 แห่ง
8 นิวซีแลนด์ Victoria
University of
Wellington

วันที่ลงนาม
9 มิ.ย.2558
June 9, 2015

วันที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

9 มิ.ย.2563 มหาวิทยาลัย
June 9,
2020

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

-แลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักศึกษา
-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
-ทางานวิจัยร่วมกัน
-จัดประชุมเชิงวิชาการ
ร่วมกัน

ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติโครงการให้ทุน
ฝึกอบรม ณ Victoria University of Wellington ประเทศ
นิ ว ซี แ ลนด์ ซึ่ ง มี อ าจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้รับทุนจานวน 2 ท่า น เดินทางไปฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ครึ่ง

MOU ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการลงนาม มีจานวน 2 แห่ง
1
ญี่ปุ่น Toyo
คมส.
- การแลกเปลี่ยนสื่อ
งานวิจัย เอกสาร
University
สิ่งพิมพ์ และข้อมูล
อื่นๆ
- การพัฒนาและการ
ดาเนินการทาง
วิชาการร่วมกัน/การ
ทาวิจัย
- การแลกเปลี่ยน
อาจารย์
- การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
- การแลกเปลี่ยนการ
เยือนของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่

ได้มีการตกลงกันจากทั้งสองฝ่ายที่จะลงนามและส่งเอกสารไปทาง
ไปรษณี ย์ ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ มี ก าร
ลงนามและส่งไปรษณีย์ไปยัง Toyo University เรียบร้อย และอยู่
ระหว่ า งรอการลงนามและส่ ง กลั บ มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ
ประเทศ สถาบัน/องค์กร วันที่ลงนาม
วันที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
MOU ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการลงนาม มีจานวน 2 แห่ง
2
จีน
Anqing Normal
คมส.
- แลกเปลีย่ นอาจารย์
University of
- แลกเปลีย่ นนักศึกษา
the People's
- แลกเปลีย่ นหนังสือ
Republic of
เอกสารสิง่ พิมพ์
China
ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และ
วิชาการ
- แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
- แลกเปลีย่ นผู้บริหาร
- หลักสูตรร่วม
Non-Active MOU มีจานวน 3 แห่ง
1
ญี่ปุ่น International
27 พ.ค.2557 27 พ.ค.2560 คมส.
-แลกเปลี่ยนอาจารย์
Pacific
May 27, 2014
May 27,
นักศึกษา
University
2017
-พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
-แลกเปลี่ยนกิจกรรม
ทางวิชาการ
2
ไต้หวัน Shih Chien
24 พ.ย. 2558 24 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย - การแลกเปลี่ยน
University,
Nov 24, 2015
Nov 24,
บุคลากรทั้งทางด้าน
Taiwan, R.O.C
2020
วิชาการและการบริหาร
รวมทั้งแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
- การขยายโอกาสการ

ผลการดาเนินงาน
ได้มีการตกลงกันจากทั้งสองฝ่ายที่จะลงนามและส่งเอกสารไป
ทางไปรษณีย์ ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการ
ลงนามและส่งไปรษณีย์ไปยัง Anqing Normal University of the
People's Republic of China เรียบร้อย และอยู่ระหว่างรอการ
ลงนามและส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Non-active
เนื่องจากขาดการติดต่อ
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สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ

ประเทศ

สถาบัน/องค์กร

วันที่ลงนาม

3

กัมพูชา

University of
Management
and
Economics,
Cambodia

3 ธ.ค.2558
Dec 3, 2015

วันที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

3 ธ.ค.2563 มหาวิทยาลัย
Dec 3, 2020

กิจกรรม
เรียนรู้แก่นักศึกษา
- ความร่วมมือในการ
ท าวิ จั ย และน าเสนอ
ผลงานวิจัย
- การแลกเปลีย่ น,
เอกสารวิชาการ,
สิ่งพิมพ์, และข้อมูลอื่นๆ
- การแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาและวิชาการ
อื่นๆ ตามข้อตกลงของ
ทั้งสองฝ่าย
- การแลกเปลีย่ นการ
วิจัย
- การพัฒนาและการ
ทางานของโปรแกรม
วิชาการร่วมกัน
- โครงการวิจัยร่วมกัน
ในองค์กร
- การแลกเปลีย่ น
อาจารย์;
อิเล็กทรอนิกส์ การ
แลกเปลีย่ นนักเรียน
- การแลกเปลีย่ นการ

ผลการดาเนินงาน

Non-active
เนื่องจากขาดการติดต่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ

ประเทศ

สถาบัน/องค์กร

วันที่ลงนาม

MOU ที่หมดอายุสัญญา มีจานวน 4 แห่ง
1
จีน
Yunan Normal 18 ก.ย.2553
University
Sep 18,2000
Business
School
2
ญี่ปุ่น Kyoto Kacho
2 ก.ย.2557
University
Sep 2, 2014

วันที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

25 พ.ย. 2556 คมส.
Nov 25,2013

กิจกรรม
บริหารและพนักงาน
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทาง
วิชาการ
- การพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันในพื้นที่ที่
น่าสนใจร่วมกัน;
- ความร่วมมือในการ
จัดหานักเรียน
- การทางานร่วมกัน
ทางวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน

-แลกเปลี่นภาษา
วัฒนธรรม
-แลกเปลี่ยนนักศึกษา
หมดอายุสัญญาและขาดการติดต่อ

2 ก.ย.2559 คมส.
Sep 2, 2016

-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการและอุปกรณ์
การศึกษา
-แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม
-แลกเปลี่ยนกิจกรรม
ทางวิชาการ
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สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ
3

4

ประเทศ
อินเดีย

สถาบัน/องค์กร
Punjab
Cultural
Promotion
Council (PCPC)

เวียดนาม Hue Tourism
College,
Vietnam

วันที่ลงนาม
5 ก.พ. 2553
Feb 5,2000

15 ธ.ค.2553
15 Dec,2010

วันที่สิ้นสุด
ไม่ระบุ

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
คมส.
-แลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม
-จัดนิทรรศการ,
ประชุมวิชาการร่วมกัน

15 ธ.ค.2558 ควจ.
15 Dec,2015

- แลกเปลีย่ นอาจารย์

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญา

- แลกเปลีย่ นนักศึกษา
- แลกเปลีย่ นหนังสือ

เอกสารสิ่งพิมพ์
- แลกเปลีย่ นผู้บริหาร
Active MOA มีจานวน 1 แห่ง
1
กัมพูชา Asia Euro
07 ก.ค.2558 07 ก.ค.2563 ควจ.
University
07 Jul, 2015 07 Jul, 2020
Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ที่อยู่ในระหว่างสัญญา มีจานวน 2 แห่ง
1
ออสเตรเลีย Victoria
15 พ.ย.2559 15 พ.ย.2564 มหาวิทยาลัย
Univrsity
15 Nov,2016 15 Nov,2021 ราชภัฏ
เชียงรายเป็น
ผู้แทนในการ
ลงนาม

- แลกเปลีย่ นอาจารย์
- แลกเปลีย่ นนักศึกษา
-

สนับสนุนความ
ร่วมมือและอานวย
ความสะดวก/อบรม
ให้กับนักศึกษาใน
เครือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
จะเดินไปศึกษาต่อ ณ
ประเทศออสเตรเลีย
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ดับ

ประเทศ

สถาบัน/องค์กร

วันที่ลงนาม

วันที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ
-

2

อินโดนีเซีย- เครือราชภัฏ
ไทยฟิลิปปินส์

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

เครือราชภัฏ

Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ที่หมดอายุสัญญา มีจานวน 1 แห่ง
1 ญี่ปุ่น
Kyoto
27 ธ.ค.2554 27 ธ.ค.2558 เครือราชภัฏ
University of
27 Dec,2011 27 Dec,2015
Education as
the
representative
of the 4
University
Consortium in
the Kansai area
of Japan

กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ ณ
ประเทศออสเตรเลีย

-

แลกเปลีย่ นอาจารย์/
นักศึกษา

-

แลกเปลีย่ นนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน

มีการดาจัดรับ-ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในทุกปี โดยมีการผลัดเวียน
ในแต่ละราชภัฏ (มี4 ราชภัฏที่เข้าร่วม)
**มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้แทนในการลงนาม**
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