
 

รายช่ือมหาวิทยาลยัและหน่วยงานที่ MOU ไปแล้วทั้งหมด 

ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 จ านวน 13 คร้ัง มี 11 หน่วยงาน 132 มหาวิทยาลยั 

 

หน่วยงาน 11 แห่ง ได้แก่ 

1. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  คร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 4 พ.ย. 58 ณ สโมสรทหารบก 

2. มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”   คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 16 พ.ค. 59 ณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

3. องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 16 พ.ค. 59 ณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

4. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน)  คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 16 พ.ค. 59 ณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

5. มูลนิธิครอบครัวพอเพียง   คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 2 ก.ย. 59 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

6. มูลนิธิยวุพุทธพฒันา   คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 16 ม.ค. 60 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

7. สมาคมต่อตา้นการทุจริตภาคประชาชนอุบลราชธานี คร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี 27 มิ.ย. 60 ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

8. มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 6 มี.ค. 61  ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

9. สถาบนัประเทศไทยต่อตา้นการทุจริต แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 6 มี.ค. 61 ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

10. ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 7 พ.ค. 61 ณมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

11. มูลนิธิ 100 พระชนัษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถมัภ ์คร้ังท่ี 4/2561 วนัที 20 ส.ค. 61 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

มหาวิทยาลยั 132 สถาบัน ได้แก่ 

ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 1/2558 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ณ สโมสรทหารบก 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

4. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

5. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

6. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

7. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8. มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

9. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 

10. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
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ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 1/2559 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

11. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

12. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

13. มหาวิทยาลยัรังสิต 

14. มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 2/2559 วันท่ี 2 กนัยายน 2559 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

15. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

16. มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

17. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

18. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

19. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

20. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

21. มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

22. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

23. วิทยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 

ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 1/2560 วันท่ี 16 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

24. สถาบนัการพลศึกษา 

25. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

26. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

27. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

28. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

29. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

30. มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

31. วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
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ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 2/2560 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

32. มหาวิทยาลยัมหิดล  

33. มหาวิทยาลยัศิลปากร  

34. มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

35. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

36. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

37. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

38. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

39. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

40. มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

41. มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

42. มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

43. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 3/2560 วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

44. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

45. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

46. มหาวิทยาลยัราชธานี 

47. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

48. มหาวิทยาลยันครพนม 

49. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

50. มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 

51. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

52. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

53. มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

54. มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 

55. มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

56. มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

57. มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 4/2560 วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

58. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   

59. มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

60. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

61. มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  

62. มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   

63. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  

64. มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

65. มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต   

66. มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

67. มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

68. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้

69. วิทยาลยัชุมชนระนอง 

ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 5/2560 วันท่ี 22 กนัยายน 2560 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

70. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้   

71. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

72. มหาวิทยาลยัพายพั  

73. มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 

74. มหาวิทยาลยัพะเยา 

75. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

76. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

77. มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

78. มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

79. มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

80. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

81. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
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ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 1/2561 วันท่ี 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

82. มหาวิทยาลยับูรพา  

83. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

84. มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  

85. มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

86. มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

87. มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

88. สถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ 

89. วิทยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี 

90. วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 

91. วิทยาลยัชุมชนตราด   

ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

92. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

93. มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

94. มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

95. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

96. มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

97. มหาวิทยาลยัสยาม 

98. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

99. สถาบนัเทคโนโลยแีห่งอโยธยา 

100. วิทยาลยัชุมชนสระแกว้  

ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 3/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม 

101. มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

102. มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

103. มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

104. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

105. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
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106. มหาวิทยาลยันเรศวร 

107. มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 

108. มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

109. วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 

110. วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

 ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 4/2561 วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

111. มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น 

112. มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 

113. มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 

114. วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์

115. วิทยาลยันครราชสีมา 

116. วิทยาลยัพิชญบณัฑิต 

117. วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์

118. วิทยาลยัชุมชนยโสธร 

119. วิทยาลยัชุมชนหนองบวัล าภู 

     ลงนามบันทึกข้อตกลง คร้ังท่ี 5/2561 วันท่ี 8 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

120. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

121. มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

122. มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 

123. มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

124. มหาวิทยาลยัชินวตัร 

125. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

126. วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร 

127. วิทยาลยัชุมชนนราธิวาส 

128. วิทยาลยัชุมชนปัตตานี 

129. วิทยาลยัชุมชนสงขลา 

130. วิทยาลยัชุมชนสตูล 
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131. วิทยาลยัชุมชนพงังา 

132. วิทยาลยัชุมชนยะลา 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลง วันท่ี 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 ส านักงาน ปปช. สนามบินน ้า 

1. กระทรวงมหาดไทย 

2. กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4. กระทรวงสาธารณสุข 

5. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

6. ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

7. ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

8. ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

9. กรมทางหลวงชนบท 

10. กรมประชาสัมพนัธ์ 

11. กองบญัชาการกองทพัไทย 

12. สมาคมร่วมใจภกัด์ิรักษป่์าไทย 

13. สมาคมหนงัสือพิมพส่์วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลง วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. องคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถมัภ ์

4. สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

5. บริษทั ทีเคเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

6. บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)      

 

 

     



8 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลง วันท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

1. กรุงเทพมหานคร โดย นายขจิต ชชัวานิชย ์ รองปลดักรุงเทพมหานคร          
 

ลงนามบันทึกข้อตกลง วันท่ี 9 กรกฎมคม 2564 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

1. กระทรวงวฒันธรรม โดย นางยพุา ทวีวฒันะกิจบวร ปลดักระทรวงวฒันธรรม 

  ลงนามบันทึกข้อตกลง วันท่ี 12 ตุลาคม 2564 ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ทนัตแพทยห์ญิง ท่านผูห้ญิงเพช็รา เตชะกมัพุช ประธานกรรมการ มูลนิธิทนัตนวตักรรมฯ  

 

 

 


