
ว ด ป (เริ่ม) ว ด ป (สิ้นสุด) มทร.ลานนา 

ชื่อ/ตําแหนง

ผูรวมลงนาม

ชื่อ/ตําแหนง

1 กรมสรรพากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและ

ยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสูระบบธุรกิจ

ใหกับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน

ดําเนินโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสูระบบ

ธุรกิจใหกับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เปนประจําทุกป/อยางนอยปละ 1 

ครั้ง

25-ส.ค.-54 ไมกําหนดวันสิ้นสุด นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล

อธิการบดี

นางจิตรมณี  สุวรรณพูล

รองอธิบดีกรมสรรพากร

เพิ่มศักยภาพนักศึกษา สาขาการบัญชี

2 หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา 

และผูประกอบการ

ความรวมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

เพื่อจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเชิงปองกันระดับพื้นที่ โดยเนนการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับ

หอพัก สถานบริการ สถานบันเทิง รานเกมส อินเทอรเน็ต รานขายยา และแหลงมั่วสุม อบายมุข

ตาง ๆ รอบสถาบันการศึกษา

5-เม.ย.-60 ไมกําหนดวันสิ้นสุด นายอังกูร วองตระกูล

ผูอํานวยการกอง

การศึกษาเชียงราย

หนวยงานราชการ  และ

ผูประกอบการ รอบๆ 

มหาวิทยาลัย

จัดระเบียบสังคมรอบ

มหาวิทยาลัย

งานกิจการ นศ.

3 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โครงการขยายผลการจัดการศึกษาวิชาชีพดาน

เทคโนโลยีระหวางอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

1. สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนากําลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีระหวาง

สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมถึงเครือขายสถานประกอบการใหมี

ความเขมแข็งมากขึ้น นําไปสูการผลิตกําลังคนทางเทคนิคคุณภาพสูงสอดคลองกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง

2. การสรางและพัฒนาตนแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ

ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อใชขยายผลในคูวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยที่มีความพรอม ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในสายวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับมาก

ขึ้นในอนาคต

26-ต.ค.-61 25 ตุลาคม 2566

(5 ปนับตั้งแตวันที่

ลงนาม)

รศ.ศีลศิริ  สงาจิตร

ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดี

นางสาวอรพิน ดวงแกว

ผูอํานวยการวิทยาลัยการ

อาชีพเชียงราย

การเรียนการสอน คณะบริหารฯ

4 อําเภอพาน องการบริหารสวนตําบล

หัวงม  กํานันตําบลหัวงม บริษัทประชา

รัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม 

จํากัด

ความรวมมือในการสรางตําบลเขมแข็งดวยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหัวงม อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย

1. บูรณาการความรวมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็ง ยั่งยืน

2. สงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนชุมชน ใน 5 ดาน คือ การเขาถึงปจจัยการผลิต การสราง

องคความรูการตลาด การสื่อสารเพื่อสรางการรับรูที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการ

3.พัฒนายกระดับความรูและถายทอดองคความรูดานตาง ๆ ที่จําเปนใหแกคนในชุมชน กลุม องคกร 

และผูประกอบการในพื้นที่

4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน

5. ประสานสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการพัฒนาระดับพื้นที่ ใหเกิดพลังขับเคลื่อนการพัฒนาทุก

หมูบานในตําบลใหเปนตําบลเขมแข็ง

12-ธ.ค.-61 ไมกําหนดวันสิ้นสุด ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา

รองอธิการบดีฝาย

นโยบายและพัฒนาระบบ

1. นางภัทราวดี ปญญาบุญ

นายอําเภอพาน

2. นายวินัย  เครื่องไชย

นายก อบต.หัวงม

3. นายวัชรศักดิ์  เจียมวิ

จักษ

กํานันตําบลหัวงม

4.นางสาวขจิตพรรณ คําลือ

กรรมการบริษัทประชารัฐ

รักสามัคคีเชียงราย

วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

บริการวิชาการ ดร.ณัฐรกานต คําใจวุฒิ

*ที่ยังคงมีการดําเนินงานอยู

รายละเอียด Memorandum Of Understanding : MOU ที่ มทร.ลานนาลงนามกับหนวยงานภายนอก

หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย

จุดมุงหมาย ผูประสานงานที่ หนวยงานรวม MOU ชื่อ MOU วัตถุประสงคของ MOU

ระยะเวลา ผูลงนาม



ว ด ป (เริ่ม) ว ด ป (สิ้นสุด) มทร.ลานนา 

ชื่อ/ตําแหนง

ผูรวมลงนาม

ชื่อ/ตําแหนง

จุดมุงหมาย ผูประสานงานที่ หนวยงานรวม MOU ชื่อ MOU วัตถุประสงคของ MOU

ระยะเวลา ผูลงนาม

5 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โครงการขยายผลการจัดการศึกษาวิชาชีพดาน

เทคโนโลยีระหวางอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

1. สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนากําลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีระหวาง

สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมถึงเครือขายสถานประกอบการใหมี

ความเขมแข็งมากขึ้น นําไปสูการผลิตกําลังคนทางเทคนิคคุณภาพสูงสอดคลองกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง

2. การสรางและพัฒนาตนแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ

ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อใชขยายผลในคูวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยที่มีความพรอม ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในสายวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับมาก

ขึ้นในอนาคต

11-ก.พ.-62 10-ก.พ.-67 รศ.ศีลศิริ  สงาจิตร

ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดี

นายมนัส  ชูเวช

ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา

ภิเษกเชียงราย

การเรียนการสอน โครงการพิเศษ

6 เทศบาลนครเชียงราย บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานเมือง

อาหารปลอดัย

เพื่อความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และสรางกลไกใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนศูนย

จําหนายผลิตภัณฑชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงรายอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังเปนการ

สงเสริม สนับสนุนการสรางอาชีพ รายไดใหกับประชาชนในพื่นที่ รวมถึงกระบวนการพัฒนาองค

ความรูนวัตกรรมดานอาหารและโภชนาการ สูเปาหมายการเปน นครแหงเมืองอาหารปลอดภัย

สําหรับประชาชนและนักทองเที่ยว

27-ธ.ค.-62 ไมกําหนดวันสิ้นสุด ผศ.ธนากร สรอยสุวรรณ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธามณี

นายกเทศมนตรีนคร

เชียงราย

เทศบาลเชียงราย

บริการวิชาการ ดร.สุบิน ใจทา

7 1.ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน) 

2.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

3. ม.ราชภัฎเชียงราย 

4. วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

5. วิทยาลัยเชียงราย

6. สํานักงานจังหวัดเชียงราย

7. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ภาคีความรวมมือดานวิชาการ 1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวของดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม

2. เพื่อเสริมสรางบทบาท ภารกิจของภาคีความรวมมือดานวิชาการ ในการเปนแหลงคนควารวบรวม

 สนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร

ชาติและจังหวัดนําสูการขับเคลื่อนคุณธรรม ไดอยางเปนรูปธรรม

3.เพื่อสงเสริมใหสถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองคกร นําไปสูการเปนองคกรคุณธรรมและ

เปนพื้นที่เรียนรูการสงเสริมคุณธรรมในอนาคต

27-ม.ค.-63 26/1/2566

(3 ป นับตั้งแตวันที่

ลงนาม)

รศ.ศีลศิริ สงาจิตร

ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดี

1.รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผอ.ศูนยคุณธรรม(องคการ

มหาชน) 

2.ศ.ดร.สุจิตรา วงศเกษม

จิตต รองอธิการบดี 

ม.แม ฟาหลวง 

3. ผศ.ดร.สุทัศน คลาย

สุวรรณ รองอธิการบดี

ม.ราชภัฎเชียงราย 

4.พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. 

ผอ.วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

5. ดร.คฑาเทพ จันทร

เจริญรองอธิการบดีฝาย

วิเทศสัมพันธ วิทยาลัย

เชียงราย

6.นายลิขิต มีเสรี ผอ.กลุม

งานบริหารทรัพยากร

สังคม/วัฒนธรรม ผศ.นฐ พัชรธนนนท

ดร.ณัฐรกานต คําใจวุฒิ

8 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เครือขายรวมพัฒนา  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงครวมกันในการเปนเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 6 ส.ค 63 ไมระบุวันสิ้นสุด ผศ.ธนากร สรอยสุวรรณ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายณรงค ติ๊บแปง

นายกองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง อําเภอพาน

 จังหวัดเชียงราย

บริการวิชาการ คณะบริหารฯ



ว ด ป (เริ่ม) ว ด ป (สิ้นสุด) มทร.ลานนา 

ชื่อ/ตําแหนง

ผูรวมลงนาม

ชื่อ/ตําแหนง

จุดมุงหมาย ผูประสานงานที่ หนวยงานรวม MOU ชื่อ MOU วัตถุประสงคของ MOU

ระยะเวลา ผูลงนาม

9 วิทยาลัยเทคนิคพังงา โครงการขยายผลการจัดการศึกษาวิชาชีพดาน

เทคโนโลยีระหวางอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

1. สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนากําลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีระหวาง

สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมถึงเครือขายสถานประกอบการใหมี

ความเขมแข็งมากขึ้น นําไปสูการผลิตกําลังคนทางเทคนิคคุณภาพสูงสอดคลองกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง

2. การสรางและพัฒนาตนแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ

ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อใชขยายผลในคูวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยที่มีความพรอม ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในสายวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับมาก

ขึ้นในอนาคต

26-ส.ค.-63 25-ส.ค.-68 รศ.ศีลศิริ สงาจิตร

ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดี

นายณดิษ  วรรณโกฏิ

ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

การเรียนการสอนรวม โครงการพิเศษ

10 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องคการมหาชน) การสนับสนุนแกองคฺกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลในการดําเนินการใหบุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ

1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

ในสาขาวิชาชีพตามขอบขายที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

2) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประกอบอาชีพ

ในแตละสาขาวิชาชีพ

3) ความรวมมือในการดําเนินงานตองไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบาย

20-พ.ค.-64 17-ก.พ.-67 ผศ.ธนากร สรอยสุวรรณ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายนพดล ปยะตระภูมิ

ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บริการวิชาการ

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

11 เทศบาลตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว 

จังหวัดเชียงราย

ความรวมมือในการบูรณาการดานวิชาการ ดานวิจัย 

และดานการบริการวิชาการ

1. สงสริม สนับสนุน เรียนรู แลกเปลี่ยนทางดานนวิชาการและการมีสวนรวมพัฒนาดานการพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม ตลอดจนบุคลากรหรือทรัพยากรดวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเสริมสราง

องคความรูทักษะ ประสบการณใหกับบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น เปนการเตรียมความพรอมใหกับ

บุคลากรในเขตเทศบาสตําบลดงมะตะ เพื่อเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงาน ตลอดจนสนับสนุนการ

จัดการศึกษาและหลักสูตรใหมีคุณภาทและขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศ

และตงประเทศ

2. สงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานวิจัย ทั้งทางดานบุคลากร องคความรู และทรัพยากรอื่น ๆ

เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ทางการวิจัย การถายทอดองคความรู เชน 

การสนับสนุนบุคลากรเพื่อเปนวิทยากรเผยแพรองคความรู การรวมเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวชองกับองคความรูและความเชี่ยวชาญของหนวยงาน

3. สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนทางตานการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชน กระบวนเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ประกอบอาชีพ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

4. ความรวมมือระหวางเครือขายในดานอื่น ๆ อาทิ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลดงมะดะ การดําเนินการ

ตานสิ่งปลูกสรางใหเปนไปตามาตรฐาน เชน การทดสอบและรับรองวัสดุที่ใชในกระบวนการกอสราง

ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค เปนตัน

8-ก.พ.-65 7กุมภาพันธ 2570

( 5 ปนับตั้งแตวัน

ลงนาม)

ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายณรงคศักดิ์ กิจพิทักษ

นายกเทศมนตรีตําบลดง

มะดะ

การเรียนการสอน/

บริการวิชาการ

คณะ ทั้ง 3 คณะ

(ผศ.ณภัทร  ทิพยศร)ี

12 โรงเรียนแมใจวิทยาคม พัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร-

สถาปตยกรรมศาสตร

พัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร-สถาปตยกรรมศาสตร ของโรงเรียนแมใจวิทยาคม เพื่อเขา

ศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

18-มี.ค.-64 ไมกําหนดวันสิ้นสุด ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

รองคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร

นายวิจิตร  วงศชัย

ผูอํานวยการโรงเรียนแมใจ

วิทยาคม

การเรียนการสอน ผศ.สุรชัย อํานวยพรเลิศ



ว ด ป (เริ่ม) ว ด ป (สิ้นสุด) มทร.ลานนา 

ชื่อ/ตําแหนง

ผูรวมลงนาม

ชื่อ/ตําแหนง

จุดมุงหมาย ผูประสานงานที่ หนวยงานรวม MOU ชื่อ MOU วัตถุประสงคของ MOU

ระยะเวลา ผูลงนาม

13 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ความรวมมือในการบูรณาการดานการวิจัย และ

พํฒนานวัตกรรม และสรางเครือขายในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน

1. สงเสริม สนับสนุน เรียนรู และแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ ตลอดจนบุคลากรหรือทรัพยากรดาน

อื่น ๆที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเสริมสรางองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับนักศึกษาในระดับที่

สูงขึ้นเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเพื่อเขาสูการแชงขันในตลาดแรงงาน ลอดจน

สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและขีตความสามารถในการแขงขันทั้งใน

ระดับประเทศและตางประเทศ

2. สงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งทางดาน

บุคลากรองคความรู และทรัพยากรอื่น  เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ 

ทางการวิจัย

3. สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน รวมกัน

4. ความรวมมือระหวางเครือขายในดานอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาแผนการเรียนของกลุมอาชีวศึกษาที่

สามารถนํามาเชื่อมโยงในการเขาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

4-เม.ย.-64 ไมกําหนดวันสิ้นสุด นายกิจจา ไชยทนุ

คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร

นายปญญา ชางงาน

ผูอํานวยการวิทยาลัยการ

อาชีพฝาง

การเรียนการสอน ผศ.ณรงค  เมตไตรพันธุ

14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ความรวมมือในการบูรณาการดานการวิจัย และ

พํฒนานวัตกรรม และสรางเครือขายในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน

1. สงเสริม สนับสนุน เรียนรู และแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ ตลอดจนบุคลากรหรือทรัพยากรดาน

อื่น ๆที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเสริมสรางองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับนักศึกษาในระดับที่

สูงขึ้นเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเพื่อเขาสูการแชงขันในตลาดแรงงาน ลอดจน

สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและขีตความสามารถในการแขงขันทั้งใน

ระดับประเทศและตางประเทศ

2. สงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งทางดาน

บุคลากรองคความรู และทรัพยากรอื่น  เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ 

ทางการวิจัย

3. สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน รวมกัน

4. ความรวมมือระหวางเครือขายในดานอื่น ๆ อาทิ  แผนการเรียนของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 

ที่สามารถนํามาเชื่อมโยงในการเขาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

4-เม.ย.-65 ไมกําหนดวันสิ้นสุด นายกิจจา ไชยทนุ

คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร

นายเสกสรร ทุนอินทร

ผูอํานวยการโรงเรียนสันติ

คีรีวิทยาคม

การเรียนการสอน ผศ.พีรวัตร ลือสัก

15 โรงเรียนแมจันวิทยาคม การบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายในการวางแผนการ

เรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1) สงเสริม สนับสนุน เรียนรู และแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ ตลอดจนบุคลากรหรือทรัพยากรดาน

อื่น ๆที่เกี่ยวชองเพื่อเปนการเสริมสรางองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับนักเรียนในระดับที่

สูงขึ้นเปนการเตรียม ความพรอมใหกับนักเรียนเพื่อเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงาน ตลอดจน

สนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรใหมีคุณภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทั้งใน

ระดับประเทศ และตางประเทศ

2) สงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการจัดการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาทั้งทางดานบุคลากร องคความรู และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู

และนวัตกรรมใหม ๆ ทางการวิจัย

3) สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนรวมกัน

4) ความรวมมือระหวางเครือขายในดานอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาแผนการเรียนของกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่สามารถนํามาเชื่อมโยงในการเขาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย

2-มี.ค.-65 ไมกําหนดวันสิ้นสุด ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายจรัล  แกวเปง

ผอ.โรงเรียนแมจัน

การเรียนการสอน

บริการวิชาการ

คณะ ทั้ง 3 คณะ

(ผศ.ณภัทร  ทิพยศร)ี



ว ด ป (เริ่ม) ว ด ป (สิ้นสุด) มทร.ลานนา 

ชื่อ/ตําแหนง

ผูรวมลงนาม

ชื่อ/ตําแหนง

จุดมุงหมาย ผูประสานงานที่ หนวยงานรวม MOU ชื่อ MOU วัตถุประสงคของ MOU

ระยะเวลา ผูลงนาม

16 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข

บันทึกขอตกลงการพัฒนาและสงเสริม Wellness 

Hub ของประเทศไทย

1)  เพื่อเสริมสรางความรวมมือภาครัฐและเอกชน ใหขับเคลื่อนยุทธศาสตร นโยบายและแผน

การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) เชื่อมโยงใน

ระดับมหภาคและเชิงพื้นที่

2)  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการผลิตและบริการ ซึ่งนําไปสูหวงโซแหงคุณคา (Value 

Chain)ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑสุขภาพที่เกี่ยวของกับกิจการเวลเนส ในการ

เพิ่มชื่ดความสามารถการแขงขันของประเทศไทย

3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสประเทศไทย (Thailand Wellness 

Economic Coridor) และเขตนวัตกรรมสงเสริมสุขภาพ (Wellhess Innovation Distict ใหเปน

พื้นที่ ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางเขมขน พรอมยกระดับเปนพื้นที่เศรษฐกิจมูลคาสูง

4) เพื่อขับเคลื่อนการวิจัย ฒาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ใหยกระดับสมรรถนะ

กิจการเวลเนสของประเทศไทย

5) เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางกายภาพ อาคารเพื่อสุขภาพ โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สิทธิ

ประโยชนการประกันสุขภาพ ที่เปนสวนประกอบในนิเวศธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่เกี่ยวของกับกิจการเวลเนส

6) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธอุดูสาหกรรมเวลเนสของประเทศไทย

7) เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถะขั้นสูง ตอบสนองและเตรียมความพรอม

รองรับอุตสาหกรรมเวลเนสของประเทศไทย

17-มี.ค.-65 16 มี.ค 70

(5 ป นับตั้งแตวันที่

ลงนาม)

ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค

อธิบดีกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

บริการวิชาการ

17 องคการบริหารสวนตําบลริมโขง อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย

บันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานและการบริการสาธารณะ

1) เพื่อสนองยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายที่รองรับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลริมโขง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการ

ที่ดี สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ

3)  เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ดํารงการเปนสถาบันการศึกษา

บริการสังคมและชุมชน

4) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 

และสถาบันการศึกษา

30-พ.ค.-65 29 พฤษภาคม 2570

(5 ปนับตั้งแตวัน

ลงนาม)

ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายเกษม  ปนทะยม

นายกองคการบริหารสวน

ตําบลริมโขง

บริการวิชาการ ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป

18 เทศบาลตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว 

จังหวัดเชียงราย

การบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายในการวางแผนการ

เรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1) สงเสริม สนับสนุน เรียนรู และแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ ตลอดจนบุคลากรหรือทรัพยากรดาน

อื่น ๆที่เกี่ยวชองเพื่อเปนการเสริมสรางองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับนักเรียนในระดับที่

สูงขึ้นเปนการเตรียม ความพรอมใหกับนักเรียนเพื่อเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงาน ตลอดจน

สนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรใหมีคุณภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทั้งใน

ระดับประเทศ และตางประเทศ

2) สงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการจัดการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาทั้งทางดานบุคลากร องคความรู และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู

และนวัตกรรมใหม ๆ ทางการวิจัย

3) สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนรวมกัน

4) ความรวมมือระหวางเครือขายในดานอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาแผนการเรียนของกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่สามารถนํามาเชื่อมโยงในการเขาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย

13-มิ.ย.-65 12/6/2570

(5 ปนับแตวันที่

ลงนาม)

ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ 

ขวัญชัย

นายกเทศมนตรีตําบล

ปากอดํา

การเรียนการสอน/การ

บริการวิชาการ

ดร.ถาวร อินทโร



ว ด ป (เริ่ม) ว ด ป (สิ้นสุด) มทร.ลานนา 

ชื่อ/ตําแหนง

ผูรวมลงนาม

ชื่อ/ตําแหนง

จุดมุงหมาย ผูประสานงานที่ หนวยงานรวม MOU ชื่อ MOU วัตถุประสงคของ MOU

ระยะเวลา ผูลงนาม

19 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ โดย ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

โครงการขยายผลระบบรับแจงและบริหารจัดการ

ปญหาเมืองดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสูระดับการ

ปกครองสวนทองถิ่น

1)เพื่อสรางความรวมมือกับเครือขายสําหรับการจัดตั้งศูนยประสานงานการใชงาน

ระบบรับแจงและบริหารจัดการปญหาเมืองประจําภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อดําเนินการเผยแพร

ประชาสัมพันธสรางความตระหนักรู จัดอบรมสัมมนา และใหคําปรึกษาแกประชาชน เจาหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา 

"ศูนยประสานงานฯ"

2) เพื่อสงเสริมหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ในการรับแจงและบริหารจัดการปญหาเมือง

ผานระบบ Traffy Fondue

3) เพื่อใหศูนยประสานงานฯ สามารถติดตามและใหคําปรึกษาแกหนวยงานภาครัฐในพื้นที่

2565 2566 ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

นายชัย วุฒิวิวัฒนชัย

ผูอํานวยการ ศูนยเทคโน 

โลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 

ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

บริการวิชาการ ผศ.รัตนาพร นรรัตน

20 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา การบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายในการวางแผนการ

เรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1) สงเสริม สนับสนุน เรียนรู และแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ ตลอดจนบุคลากรหรือทรัพยากรดาน

อื่น ๆที่เกี่ยวชองเพื่อเปนการเสริมสรางองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับนักเรียนในระดับที่

สูงขึ้นเปนการเตรียม ความพรอมใหกับนักเรียนเพื่อเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงาน ตลอดจน

สนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรใหมีคุณภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทั้งใน

ระดับประเทศ และตางประเทศ

2) สงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการจัดการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาทั้งทางดานบุคลากร องคความรู และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู

และนวัตกรรมใหม ๆ ทางการวิจัย

3) สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนทางดานการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนรวมกัน

4) ความรวมมือระหวางเครือขายในดานอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาแผนการเรียนของกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่สามารถนํามาเชื่อมโยงในการเขาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย

30-ส.ค.-65 2570 ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

ผูชวยอธิการบดี เชียงราย

อาจารยสมปอง  พูลเพิ่ม การเรียนการสอน

บริการวิชาการ

คณะ ทั้ง 3 คณะ

(ผศ.วิโรจน  ปงลังกา)
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