สรุปข้อมูล การทาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับหน่วยงานในประเทศ
(List Of MOU with Institutions in Domestic)
งานวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs) กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
2 กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

ผลิตบัณฑิตแพทยศาสตร์

6/7/2549

5/7/2016

10 ปี

สาเนาข้อตกลง

การผลิตแพทย์

19/12/2549

ไม่ระบุ

-

สาเนา

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

3 สโมสรฟุตบอลราชวิถี
4 ไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

พัฒนากีฬาฟุตบอล
ระบบไฟฟ้าแรงสูง

19/03/2551
27/05/2551

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

-

คาชีแ้ จง
สาเนา
สาเนา

ที่
5
6
7
8
9

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทีอ่ นื่ ๆ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกร จากัด(มหาชน)(รพ.กรุงเทพ)
เทศบาลเมืองนราธิวาส
คณะทางานโครงการพระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๓ เสนาธิการคณะทางานฯ ชุดที่ ๓
ค่ายจุฬาภรณ์

10 สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

โครงการคิดดี โปรเจ็กต์ ๕
E-Learning พืน้ ทีเ่ สี่ยงภัยภาคใต้
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

30/08/2552
28/10/2552
24/11/2552
24/12/2552
13/03/2552

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

-

สาเนา
สาเนา
*ไม่มีเอกสาร
สาเนา
สาเนา

ใช้ประโยชน์ข้อมูล O-NET, GAT, PAT

13/11/2552

ไม่ระบุ

-

สาเนา

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

11 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันมาจากพระราชดาริ

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วิชาการ, บริการวิชาการ

3/11/2553

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)
ไม่ระบุ

-

คาชีแ้ จง
สาเนา

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดเกษตรธิการามและ
ชุมชนบ้านตาเซ๊ะ
14 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

ประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น ๑ ช่วย ๙
วิชาการ, การเกษตร

8/3/2554
7/9/2554

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

-

สาเนา
สาเนา

วิชาการ

29/06/2554

30/06/2559

5 ปี

สาเนา

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

15 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียนผดุงมาตร และชุมชนบ้าน
เมาะตาโก๊ะ
16 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
17 โรงเรียนธัญธารวิทยา
18 โรงเรียนศรีวารินทร์
19 โรงเรียนบาเจาะ
20 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
21 โรงเรียนบุสตานุดดีน
22 โรงเรียนศาสนศึกษา
23 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
24 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

วิชาการ, การเกษตร

14/07/2555

ไม่ระบุ

-

สาเนา

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

7/8/2555
21/07/2555
21/07/2555
21/07/2555
21/07/2555
21/07/2555
21/07/2555
21/07/2555
21/07/2555

6/8/2558
20/07/2560
20/07/2560
20/07/2560
20/07/2560
20/07/2560
20/07/2560
20/07/2560
20/07/2560

3 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

สาเนา
ตัวจริง
ตัวจริง
*ไม่มีเอกสาร
ตัวจริง
ตัวจริง
ตัวจริง
ตัวจริง
ตัวจริง

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
โรงเรียนดรุณศาสน์วทิ ยา
โรงเรียนนูรดุ ดีนมูลนิธิ
โรงเรียนนะฎอฏลอิสลาฮียะห์
โรงเรียนรอมาเนีย
โรงเรียนสายบุรอี ิสลามวิทยา
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วทิ ยา(มูลนิธ)ิ
โรงเรียนฮาซานียะห์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ บางปอประชารักษ์
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนตันหยงมัส
โรงเรียนประทีปวิทยา
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนสุคิรนิ วิทยา
โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนตันหยงมัส
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านบาแล และชุมชน
บ้านบาแล
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
52 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย, และอีก 3 มหาวิทยาลัย

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
วิชาการ, บริการวิชาการ
การใช้เงินอุดหนุนทัว่ ไป
การผลิตแพทย์
วิชาการ, การเกษตร

18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
18/12/2556
19/08/2556
5/1/2556
7/6/2556

17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
ไม่ระบุ
30/04/2562
ไม่ระบุ

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
6
-

* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
* ต่อสัญญาครั้งที่ ๒ *
สาเนา
สาเนา
สาเนา

ประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

17/09/2556

ไม่ระบุ

-

สาเนา

การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

7/10/2556

ไม่ระบุ

-

สาเนา

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

53 มัสยิดดารุสลาม (บ้านตารา)
54 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎ
เกล้า
55 ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

วิชาการ,วัฒนธรรม,ศาสนา
การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์

22/01/2557
24/06/2557

ไม่ระบุ
23/06/2562

5 ปี

สาเนา
สาเนา

วิชาการ

24/08/2557

ไม่ระบุ

-

สาเนา

ที่
56
57
58
59
60

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ
ตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โรงเรียนบ้านสาเมาะ
มูลนิธอิ ีซูซุ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วิชาการ, พัฒนาบุคลากร
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์
วิชาการ

ไม่ระบุ
22/04/2558
14/10/2558
24/04/2558
18/11/2558

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)
ไม่ระบุ
21/04/2561
ไม่ระบุ
23/04/2561
ไม่ระบุ

3 ปี
3 ปี
3 ปี
-

คาชีแ้ จง
สาเนา
สาเนา
สาเนา
สาเนา ไม่มีเซ็น
ตัวจริง

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

61 บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จากัด
62 กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ กับเครือข่าย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเ่ ป็นหุน้ ส่วนกับกระทรวง
ต่างประเทศ

วิชาการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในอาเซียน

1/12/2559
29/03/2559

1/11/2562
ไม่ระบุ

3 ปี
-

ตัวจริง
สาเนา

63 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
64 บริษัทกลุ่มทีป่ รึกษา ประกอบด้วย บริษัท ชลนวัติ จากัด และ
บริษัท คณวัชร เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จากัด

วิชาการ
วิชาการ, โครงการ "วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ปรับปรุงปากแม่น้าโก-ลก ของ
กรมชลประทาน

29/03/2559
2/9/2559

28/03/2564
29/12/2559

5
11 เดือน

สาเนา
ตัวจริง

วิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ

21/06/2559

20/6/2569

10 ปี

สาเนา ไม่มีเซ็น

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

65 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

66 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
68 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

69 มูลนิธติ ่อต้านการทุจริต
70 มูลนิธริ ากแก้ว

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ
การส่งมอบผลการดาเนินงานจัดการฝึกอบรม
(Talent Mobility)
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในพืน้ ทีจ่ .ชดต

6/2/2560
7/3/2560

6/2/2570

10 ปี

สาเนา
สาเนา

18/5/2560

30/9/2564

5 ปี

ตัวจริงและสาเนา

3 ปี

สาเนา
ตัวจริง

การต่อต้านการทุจริต
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านพลังนิสินักศึกษา

22/08/2560
15/9/2560

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

15/9/2563

คาชีแ้ จง

ที่

ชือ่ หน่วยงานทีท่ าความร่วมมือ

71 สภาเกษตรกร
72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ในภาค 4 ส่วนหน้า
73 สถาบันวิชาการและชมรมคนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

เรื่องทีล่ งนาม

วันเดือนปีลงนาม

วันเดือนปีหมดอายุ ระยะเวลา(ปี)

คาชีแ้ จง

พัฒนาอาชีพการเกษตร
การส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวฒ
ั นธรรมและ
การพัฒนามนุษย์
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรมและ
วิชาการ

1/11/2561
30/04/2561

1/12/2564
29/04/2561

3 ปี
5 ปี

ตัวจริง 2 ฉบับ
ตัวจริง

26/04/2561

25/04/2564

3 ปี

ตัวจริง

