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 ข้อมูลพื้นฐาน  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

  

 



   1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

 

 ประวตัคิวามเปน็มาของมหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 
 

พ.ศ. 2515 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 719 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 17 ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ห่างจากตัวเมืองล าปางประมาณ 16 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เดิมของสถานที่แห่งนี้ เป็นที่
ดอน และป่าละเมาะ การบุกเบิกพ้ืนที่ในระยะเริ่มต้นนั้นใช้แรงงานของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  หน่วยงานต้นสังกัด
เดิม คือ โรงเรียนเกษตรกรรมแม่วัง ล าปาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่และสร้าง
อ่างเก็บน้ า อาคารเรียน และอาคารบ้านพัก ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

 พ.ศ. 2518 
 

             กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ  เล่ม 92 ตอนที่ 1 หน้า 1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็น กรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้แบ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จ านวน 28 แห่ง มาขึ้นต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในการรวม
หน่วยงานมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานี้ ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมล าปางมาด้วย และได้เปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรล าปาง” 
 

 พ.ศ. 2531 
 

เมื่อวันที่  15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามให ม่                    
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบัน เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  
 

 พ.ศ. 2548 
 

 เมื่อวันที่  8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระปรมาภิไธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  
ดังนั้นสถาบันแห่งนี้จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง”  จนถึง
ปัจจุบัน จึงถือว่าวันที่ 19 มกราคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
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ท าเนยีบ ผูด้ ารงต าแหนง่ผูบ้รหิาร 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง 

1.   นายวัลลภ ชูติวัตร      อาจารย์ใหญ่ 2515 - 2520 

2.   นายวินิจ โชติสว่าง   ผู้อ านวยการ 2520 - 2520 

3.   นายธรรมนูญ ฤทธิ์มณี ผู้อ านวยการ 2520 - 2522 

4.   พ.ต.เพียร จรรย์สืบศรี ผู้อ านวยการ 2522 - 2524 

5.   นายตรีพล เจาะจิตต์ ผู้อ านวยการ 2524 - 2526 

6.   นายสัมฤทธิ์ วงศ์ปัญญา ผู้อ านวยการ 2526 - 2529 

7.   นายวัลลภ ชูติวัตร ผู้อ านวยการ 2529 - 2533 

8.   นายสะอาด โพธิ์ปาน ผู้อ านวยการ 2533 - 2536 

9.   นายชาติชาย ชมภูศรี ผู้อ านวยการ 2536 - 2543 

10. นายทนงศักดิ์ มณีวรรณ ผู้อ านวยการ 2543 - 2548 

11. ผศ.ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดี 2548 – 2556 

12. ผศ. มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี 2556 – ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ปณธิาน วิสยัทศัน ์พนัธกจิ เอกลกัษณ ์อัตลกัษณ ์และวตัถปุระสงค ์
 
ปณิธาน 
 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธิ์และคุณงาม
ความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ในการสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเองได้ 

 
 

วิสัยทัศน์  
 

“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อชุมชน สู่สากล” 

 
พันธกิจ  
 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 

 2.  สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 3.  ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
 4.  สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 

เอกลักษณ์ 
  

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

อัตลักษณ์ 
 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ  มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
 



    Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 4 ANNUAL REPORT 2015 

วตัถปุระสงค ์
 

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพก าลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
2.  เพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาและสู่สากล 
3.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.  เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและพ้ืนที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  

  และสิ่งแวดล้อม 
6.  เพ่ือความเป็นผู้น าและความเป็นเลิศ 
 

ตราประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายความว่า มหาวิทยาลัยอันเป็น
มงคลแห่งพระราชา มีเครื่องหมายเป็นรูปตราวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลม
เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค 8  และความสดชื่น 
เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุ
อยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์
เป็นผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” บนตรารูปวงกลมมีพระ
มหาพิชัยมงกุฎครอบสัญลักษณ์ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบ
โค้งรองรับชื่อ “มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ”  คั่นปิดท้ายของกรอบด้วย
ลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 

 

สีประจ ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

                     สีม่วง  #800080 
 
 

ดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

ดอกหางนกยูงไทย ชื่อพ้ืนเมือง ดอกซอมพอ เป็นดอกไม้
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ชื่อสามัญ 
Pride of Barbados, Peacock's Crest   ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
Caesalpinia pulcherrima Sw. ลักษณะต้นเป็นไม้ พุ่ม มีล าต้น
ขนาดเล็ก เรือนยอดโปร่ง กิ่งอ่อนสีเขียว กิ่งแก่สีน้ าตาล มีใบรวม
ออกเป็นแผง ปลายใบมน โคนใบแหลมดอก ดอกเป็นช่อตามปลาย
กิ่ง ช่อดอกยาวมีสีแดง เหลือง ชมพู  ส้ม ดอกมี  5 กลีบ 



   5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
Board Policy Committee ( BPC ) 

 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยม์นญู  เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

  
นายชูยศ  สธุารตันชยัพร นายอนวุตัร  ภวูเศรษฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 
  

   
ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชาต ิ สวุตัถ ี นายผาสขุ  เชียงตอง ผูช่้วยศาสตราจารยโืพธิ์งาม ภูท่อง ผูช่้วยศาสตราจารยส์ชุญา วรามติร ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัไชย ค าเสน 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

     

     
ผูช่้วยศาสตราจารยท์องลว้น มาซา ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รูญ สนิทววีรกลู นายอรรถพร  อนิถาสาน   ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา  วนาภชิิต นางพมิพห์ทยั  บ ารุงกจิ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานกุาร ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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คณะกรรมการก ากบัและตดิตามนโยบาย ล าปาง 
Board of Steering Committee ( BSC ) 

 
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยม์นญู  เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

    
ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชาต ิ สวุตัถ ี ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา  วนาภชิิต 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

        
  ผูช่้วยศาสตราจารยโ์พธิ์งาม  ภูท่อง     ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ชุญา วรามติร ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัไชย ค าเสน 
    ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการเกษตร 
  ผู้ประสานงานคณะบริหารธุรกิจ       

และศิลปศาสตร์ 
 ผู้ประสานงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 



   7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

สาขาศิลปศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ า มทร.ลา้นนา  ล าปาง 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาพืชศาสตร์ 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาสัตวศาสตร์และประมง 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายคลังและพัสด ุ

ฝ่ายบริการ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

กองการศึกษาล าปาง กองบริหารทรัพยากรล าปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ส านักงานบริหาร ล าปาง 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

รองอธิกำรบดี 

 

การบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีปรึกษา 
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การด าเนินงานตามพันธกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  

 



   9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งสิ้น 137,964,240 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 79,289,150 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 58,675,090 บาท แผนภาพที่ 1 
และ 2 
 

แผนภำพที ่1  งบประมำณ จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ 
 

 
 
แผนภำพที ่2  งบประมำณ จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 
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ตำรำงที ่1  ต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิตนักศึกษำ  จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำ ปีงบประมำณ 2558  
หน่วย : บาท 

กลุ่มสำขำ 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้ รวม 
สำยวิทยำศำสตร์ 172,300.34 128,451.47 300,751.81 

 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 106,292.38 90,023.17 196,315.55 
 วิศวกรรมศาสตร์ 26,443.19 23,113.15 49,556.34 
 เกษตรศาสตร์ 39,564.77 15,315.15 54,879.92 

สำยสังคมศำสตร์ 40,854.95 36,702.61 77,557.56 
 บริหารธุรกิจ 17,914.34 14,082.49 31,996.83 
 มนุษย์และสังคมศาสตร์ 22,940.61 22,620.12 45,560.74 

   รวม 213,155.29 165,154.08 378,309.37 
 

บุคลากร 
         

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 273 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ 63 คน สายสนับสนุน 5 คน พนักงานราชการ 
สายวิชาการ 1 คน สายสนับสนุน 10 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 43 คน สายสนับสนุน 16 คน 
ลูกจ้างประจ า 20 คน พนักงานตามพันธกิจ สายวิชาการ 39 คน  และพนักงานตามพันธกิจ (สายสนับสนุน) 40 คน 
ดังตารางที ่2 และ 3 

 
 

ตำรำงที ่2  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ                                                    
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒกิำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้าราชการ (สายวิชาการ) - 4 46 13 63 
พนักงานราชการ (สายวิชาการ) - - 1 - 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) - - 36 7 43 
พนักงานตามพันธกิจ (สายวิชาการ) - 14 25 - 39 

รวม - 18 108 20 146 
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ตำรำงที ่3  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ                                                    
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้าราชการ (สายสนับสนุน) - 3 2 - 5 
พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) 2 8 - - 10 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) - 16 - - 16 
ลูกจ้างประจ า 15 5 - - 20 
พนักงานตามพันธกิจ (สายสนับสนุน) 16 24 - - 40 

รวม 33 56 2 - 91 
 
 

 

 

อาคารสถานที ่    
        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 1,381 ไร่ ประกอบด้วย 
อาคาร 38 หลัง, อาคารชุด 2 หลัง, บ้านพัก 39 หลัง, โรงเพาะเห็ด 1 หลัง, และสนามกีฬา 13 สนาม   
ดังตารางที ่4 
 

ตำรำงที ่4  อำคำรสถำนที่ 
 

หมำยเลข 
อำคำร 

รำยกำร 
 

จ ำนวน 
(หลัง/สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

1 อาคารอ านวยการ (อาคารเรียน) 1      558  
2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ (MB)  

(อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล) 
1      3,900  

3 อาคารพืชศาสตร์ (อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์) 1 800  
4 อาคารส านักงานสาขาพืชศาสตร์ (อาคารพืชกรรม 1) 1 145  
5 อาคารสาขาวิชาประมง (อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทย์) 1 441  
6 อาคารสาขาการบัญชี (อาคารเรียนรวม) 1 1,080  
7 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์) 1 800  
8 อาคารศูนย์วัฒนธรรม (หอพักนักเรียน 2) 1 252  
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อำคำรสถำนที่ (ต่อ) 
หมำยเลข 
อำคำร 

รำยกำร 
 

จ ำนวน 
(หลัง/สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

9 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หอพักนักเรียน) 1 720  
10 อาคารปฏิบัติการกลาง (CL) (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม) 1 2,400  
11 อาคารเรียนรวม 2 (CB) (อาคารเรียนรวม 2) 1 4,000  
12 อาคารเรียนสัตวศาสตร์ (ส.) (อาคารสัตวบาล) 1 280  
13 อาคารส านักงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

(อาคารเรียนสัตวศาสตร์ 2 ชั้น) 
1 640  

14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารเรียนรวม) 1 6,544  
15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารวิทยบริการ) 1 6,544  
16 อาคารยิมเนเซี่ยม/ฝ่ายกิจการ นศ.  

(อาคารกิจการนักศึกษา) 
1 2,400  

17 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (อาคารห้องสมุด) 1 500  
18 อาคารเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 
1 960  

19 อาคารปฏิบัติการน้ านมและผลิตภัณฑ์นม 2 300  
20 อาคารห้องน้ าสาขาวิชาประมง 1 65  
21 อาคารเอกสารการพิมพ์ 1 164  
22 อาคารปฏิบัติการเครื่องกล (โรงฝึกงาน) 3 3,900  
23 อาคารแผนกอาคารสถานที่ 1 285  
24 อาคารแผนกยานพาหนะ 1 170  
25 อาคารร้านค้าสวัสดิการ 1 232  
26 อาคารส านักงานคลินิกเทคโนโลยี แผนกเห็ด 1 135  
28 อาคารส านักงานกองการศึกษา  1 457  
29 อาคารเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช 1 240  
30 อาคารพืช 2 (โรงหมักไวน์) 1 55  
31 อาคารผลิตน้ าประปา 1 40  
32 อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 3,974  
33 อาคารปฏิบัติการประมง 1 380  
34 อาคารเก็บวัสดุเกษตร 1 115  
35 อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 720  
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อำคำรสถำนที่ (ต่อ) 
หมำยเลข 
อำคำร 

รำยกำร 
 

จ ำนวน 
(หลัง/สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

36 อาคารชุด 2 230  
37 บ้านพัก 39 85  
38 โรงเพาะเห็ด 1 120  
39 สนามฟุตบอล 1 1,800  
40 สนามบาสเกตบอล 2 150  
41 สนามวอลเลย์บอล 2 150  
42 สนามเทนนิส 2 600  
43 สนามตะกร้อ 2 80  
44 สนามเปตอง 4 80  

 

ทรพัยากรสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบดิจิตอล โดย
พัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการจัดท าสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น เช่น ฐานข้ อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ในสาขาวิชาต่างๆ รวบรวมและจัดเก็บผลงานวิจัย รวมถึง
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางที ่5 
 

ตำรำงที ่5  ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
1 ต ารา   
   - ต าราภาษาไทย 24,901 เล่ม 
   - ต าราภาษาอังกฤษ 1,349 เล่ม 
2 หนังสืออ้างอิง   
   - หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 827 เล่ม 
   - หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 63 เล่ม 
3 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 268 เล่ม 
4 งานวิจัย 536 เล่ม 
5 วิทยานิพนธ์ 18 เล่ม 
6 ปัญหาพิเศษ 897 เล่ม 
7 นวนิยาย 1,539 เล่ม 
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ (ต่อ) 
ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 

8 หนังสือเยาวชน 444 เล่ม 
9 เรื่องสั้น 213 เล่ม 
10 วารสารใหม่ (บอกรับสมาชิก) 34 รายการ 
12 วารสารเย็บเล่ม 1,916 เล่ม 
13 หนังสือพิมพ์ 9 รายการ 
15 โสตทัศนวัสดุ   
   -  โทรทัศน์ 10 เครื่อง 
   -  เครื่องเล่น ดีวีดี , วีซีดี , ซีดี 1 เครื่อง 
   -  เครื่อง  วีดีโอ 3 เครื่อง 
   -  เครื่องเล่นสเตอริโอ 2 เครื่อง 
   -  ซีดีรอม 1,568 แผ่น 

16 อินเตอร์เน็ต   
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าชั้น 3  3 เครื่อง 
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าห้อง 4 21 เครื่อง 
   -  เครื่องแท็ปเล็ต 12 เครื่อง 
   -  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย  (WiFi) ชั้น 3 และ4 10 จุด 
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การจัดการศึกษา 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 แบ่งออกเป็น 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน 3 คณะ 16 หลักสูตร  27 สาขาวิชา ดังตารางที ่6 
 

ตำรำงที ่6  ชื่อหลักสูตร และสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2557  
 

คณะ ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

1. พืชศาสตร์ 
2. สัตวศาสตร์ 
3. ประมง 
4. เทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (วท.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. พืชศาสตร์ 
2. สัตวศาสตร์ 
3. ประมง 
4. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) 1. เทคโนโลยีการเกษตร 

วิศวกรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

1. ไฟฟ้า 

2. ช่างยนต์ 
3. ช่างกลเกษตร 
4. เทคนิคอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) (ต่อเนื่อง) 
  

1. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ปกติ/สมทบ) 
2. เทคโนโลยีเครื่องกล (ปกติ/สมทบ) 
3. เทคโนโลยีอุตสาหการ (ปกติ/สมทบ) 
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ตำรำงที ่6  คณะ ชื่อหลักสูตร และสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2557  (ต่อ) 
 

คณะ ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ 
บริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

1. การจัดการ 
2. การตลาด 
3. การบัญชี 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. การจัดการ (เทียบโอน ปกติ/สมทบ) 
2. การตลาด (เทียบโอนปกติ) 
3. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน 
ปกติ/สมทบ) 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. การบัญชี (เทียบโอน ปกติ/สมทบ) 

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 

จ านวนนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 465 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 2,295 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน จ าแนกตามคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 723 
คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 1,489 คน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 555 คน รวมจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 2,767 คน  ดังตารางที ่7 

 
ตำรำงที ่7  จ ำนวนนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 – 2558 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และคณะ 

                                                                  หน่วย : คน 
 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ คณะ  

รวม ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

บริหำรธุรกิจ 
และศิลปศำสตร์ 

วิศวกรรมศำสตร์ 

2555 437 2,510 - 715 1,466 766 2,947 
2556 467 2,735 - 869 1,465 868 3,202 
2557 449 2,439 4 772 1,458 662 2,892 
2558 465 2,295 7 723 1,489 555 2,767 
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ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

ตำรำงท่ี 8 ทุนกำรศึกษำ 

ล ำดับ ชื่อทุน 
จ ำนวน
(ทุน) 

ทุนละ 
(บำท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 ทุนพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 2 4,500 9,000 ทุนต่อเนื่อง 
2 ทุนเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 1/2558 2 15,000 30,000 ทุนต่อเนื่อง 
3 ทุนมูลนิธิจุฬาภรณฯ์ 2 16,000 32,000 ทุนต่อเนื่อง 
4 ทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระเทพฯ รตันราชสุดา 1 48,000 48,000 ทุนต่อเนื่อง 
5 ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 1 20,000 20,000 ทุนต่อเนื่อง 
6 ทุนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งประเทศไทย 2 10,000 20,000 ทุนต่อเนื่อง 
7 ทุนอุดหนุนนักศึกษาพิการ 6 7,000 42,000 ทุนต่อเนื่อง 
8 ทุนมูลนิธิเทศโกเ้พื่อการกุศล 2 12,000 24,000 ทุนต่อเนื่อง 
9 ทุนมูลนิธิด ารงชัยธรรม 2 60,000 120,000 ทุนต่อเนื่อง 
10 ทุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ล าปาง 10 3,000 30,000  
11 ทุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ล าปาง (กรณีพิเศษ)     

นายสุรพงศ์  ดวงสลีา ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันฝีมือแรงงาน
อาเซียน ครั้งท่ี 10 

1 8,000 8,000 ทุนต่อเนื่อง 

12 ทุนบริษัทปูนซีเมนตไ์ทย (ล าปาง) จ ากัด 2 6,000 12,000  
13 ทุนเกษตรนครสวรรค ์ 5 4,000 20,000  
14 ทุนคุณราชิต  ตั้งพระกิตติคณุ 3  12,000 1 ทุนๆ ละ 4000 

2 ทุนๆ ละ 3000 
15 ทุนคุณชูยศ  สุธารตันชัยพร 1 3,000 3,000  
16 ทุนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง 4 4,000 16,000 ชั้นปีละ 1 คน 

17 ทุนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง 10 3,000 30,000 ขาดแคลนทุน
ทรัพย ์

18 ทุนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง 11 3,000 33,000 กิจกรรมดีเด่น 

19 ทุน ผอ.วิทยา  วนาภิชิต 1 5,000 5,000  
20 ทุน ผศ.ทองล้วน  มาซา 1 3,500 3,500  
21 ทุนจากธนาคารกสิกรไทย 1 4,000 4,000  
22 ทุน ผศ.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล 1 3,000 3,000  
23 ทุน ผศ.นราวิชญ์  ความหมั่น 1 2,500 2,500  
24 ทุนอาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ 3  10,000 1 ทุนๆละ 3400 

2 ทุนๆละ 3300 
25 ทุน ผศ.พิชัย  ไชยเสนา 1 5,000 5,000  
 รวมทั้งสิ้น 76  542,000  
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จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 181 คน และระดับปริญญาตรี จ านวน 914 คน รวมทั้งสิ้น 1,095 คน 
ดังตารางที ่9 
ตำรำงที ่9  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 - 2557 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

หน่วย : คน 
ระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 175 176 181 
ปริญญาตรี 923 779 914 

รวม 1,098 955 1,095 
 

ภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 

2557 จ านวนทั้งสิ้น 741 คน ผลการส ารวจพบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า จ านวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 73.82 
ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68   และไม่มีงานท า จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50   
ดังตารางที ่10 
ตำรำงที ่10  ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 - 2557 

หน่วย : คน 

สถำนะ 
ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
มีงานท า 648 74.14 619 83.99 547 73.82 
ก าลังศึกษาต่อ 7 0.80 5 0.68 5 0.68 
ไม่มีงานท า 219 25.06 113 15.33 189 25.50 

รวม 874 100 737 100 741 100 
 
แผนภำพที ่3 เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยฯ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
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ผลงานเด่นของนักศึกษา  
  

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
การบ่งชี้ถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ที่ว่า  
“การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทีถ่ึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ”  
ดังตารางที ่11 
 

ผลงำนแห่งควำมภำคภูมิใจ 

นายสุระพงศ์  ดวงสีลา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมแข่งขันสาขาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 
(WorldSkills) ครั้งที่ 43  ณ  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2558 ผลการแข่งขัน      
นายสุระพงศ์  ดวงสีลา ท าคะแนนได้ 495 คะแนน และได้ล าดับที่ 17 จาก 25 ประเทศ 

ตำรำงที ่11  ผลงำนเด่นของนักศึกษำ 
 

ล ำดับ คณะ ชื่อประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนที่ให้ วัน เดือน ปี 
1 คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 
การเกษตร 

โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

17 พ.ย. 2557 

2 โครงงาน"กล้าใหม่...สรา้งสรรค์ชุมชน" ปี 9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

24 เม.ย. 2558 

1 คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์

การเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ (Inventer) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

23 ม.ค. 2558 

2 การออกแบบและใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การผลิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

23 ม.ค. 2558 

3 โครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
นานาชาติ  (IDC Robocon 2015 )    
ณ ประเทศสิงคโปร ์

 31 ก.ค. 2558 

4 แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลงิ ครั้งที่ 
17/2557 

ณ สนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิต  
จ.นครปฐม 
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ผลงำนเด่นของนักศึกษำ (ต่อ) 
 

ล ำดับ คณะ ชื่อประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนที่ให้ วัน เดือน ปี 
1 คณะบริหารธรุกิจและ

ศิลปศาสตร ์
โครงการแข่งขันประกวดการจดัท า
แผนการตลาด (Marketing) 

หอการค้าจังหวัดล าปาง ร่วมกับ 
ชมรมทายาทธุรกิจจังหวัดล าปาง 

5 ก.พ. 2558 

2 โครงการแข่งขันประกวดการจดัท า
แผนการตลาด (Marketing) 

หอการค้าจังหวัดล าปาง ร่วมกับ 
ชมรมทายาทธุรกิจจังหวัดล าปาง 

5 ก.พ. 2558 

3 โครงการกระทิงแดงยูโปรเจค ปี 2 
สาขาการศึกษา 

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ ากัด 16 พ.ค. 2558 

4 โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว
และสื่อประสมประจ าปี 2558 
(MMAC 2015) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 8 ต.ค. 2558 
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งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ที่ด าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ ดังนิ้ งบวิจัยจากภายใน 
3,605,761 บาท งบวิจัยจากภายนอก 9,565,290 บาท งบบริการวิชาการจากภายใน 270,000 บาท งบบริการ
วิชาการจากภายนอก 637,500 บาท ดังตารางที ่12 และ 13 
 

ตำรำงท่ี 12 งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงบงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร ประจ ำปี 2558 
 

ที ่
 

คณะ 
 

สำขำวิชำ 
งบวิจัย งบบริกำรวิชำกำร 

ภำยใน ภำยนอก ภำยใน ภำยนอก 
1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ สัตวศาสตร ์ 545,000 -  - 

ประมง - - 105,000  
พืชศาสตร ์ 188,340 - 125,000  
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์ - -  280,000 
วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30,000 1,222,800 10,000 357,500 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 120,000 - - - 
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 135,000 8,342,490 - - 
รวมเงิน 1,018,340 9,565,290 240,000 637,500 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เทคโนโลยีเครื่องกล 715,916 - - - 
เทคโนโลยีไฟฟ้า 440,000 - - - 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 165,000  30,000  
รวมเงิน 1,320,916 - 30,000 - 

3 คณะบริหารธรุกิจฯ การจัดการ 690,000 - - - 
การตลาด 15,000 - - - 
การท่องเที่ยวฯ - - - - 
การบัญชี 270,000 - - - 
ระบบสารสนเทศฯ 152,810 - - - 
ภาษาอังกฤษฯ 80,000 - - - 
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์ 58,695 - 30,000 - 
รวมเงิน 1,266,505 - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 3,605,761 9,565,290 270,000 637,500 
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ตำรำงที ่13  ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร      

1 อิทธิพลของวิธีการเลี้ยงไก่และแหล่งไขมัน
ในอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของไก่ไข่และคณุภาพของไข่
ไก ่

ดร.ปิยมาสฐ ์ตัญฑ์
เจริญรัตน ์

นายสุรพล ใจวงศ์ษา  
น.ส.ปวีณา มาเลี้ยง  
นายทักษิณ ศรีจันทร์  
นายนิพนธ์ ดีอุดม  
รศ.ศุภมิตร เมฆฉาย 

250,000  

 

2 การศึกษาผลของการใช้ใบชาและใบเมี่ยง
เสรมิในอาหารไก่ไข่ที่มตี่อประสิทธิภาพ
การเจรญิเติบโตของไกไ่ข่และคุณภาพขอ
ไข่ไก ่

ดร.ปิยมาสฐ์ ตญัฑ์
เจริญรัตน ์

นายสุรพล ใจวงศ์ษา 
น.ส.กรรณิการ์ บุตรค า  
นายภาสกร ต๊ะมาศร ี 
น.ส.นุจลินทร์ แมลงภู่  
รศ.ศุภมิตร เมฆฉาย 

250,000  

 

3 
 

การใช้เมลด็กระถินป่นในสูตรอาหารเลีย้ง
นกกระทาญี่ปุ่น 

ผศ.นิรันดร กองเงิน น.สพ.ชากรณ์ ขันแก้ว  
นายชนะกิจ ฝั้นเบ้า  
น.ส.มลัลิกา รตันะพันธ ์ 
นายศราวุฒิ ทิพันธ์ 

15,000  

 

4 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นหนอน
ตายหยากต่อการควบคมุประชากรหนอน
แมลงวันในแผลสัตว ์

นสพ.ชากรณ ์ขันแก้ว  นายสิทธิชัย แก้วมาลยั  
นายฤทธิเกียรติ เป็งโต 15,000  

 

5 การศึกษาการใช้ใบยาสูบแห้งในการ
ควบคุมไรในไก่พื้นเมือง 

นสพ.ชากรณ ์ขันแก้ว ผศ.นิรันดร กองเงิน   
นายบุรินทร์ คันธะรส  
นายชนินทร์ ทะโยโส  
นายธนบูรณ์ สุภาพรูป 

15,000  

 

6 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของ
ผีเสื้อ 

ผศ.สมุิตรา สุปินราช นายอิศร์ สุปินราช  
น.ส.อรณี จิตตเ์กษม  
น.ส.รัชณีพร ศีรวันชัย  

30,000  
 

7 ผลของการเด็ดยอดต่อการเจรญิ เติบโต 
และการออกดอกพิทูเนยี 

ผศ.สมุิตรา สุปินราช นายอิศร์ สุปินราช   
น.ส.อังคณพร วังคา  

30,000  
 

8 ศึกษาการเจริญเติบโตของกิ่งช าบัวตอง ผศ.สมุิตรา  สุปินราช นายอิศร์ สุปินราช  
น.ส.นงนุช ปู่หล้า  

30,000  
 

9 ศึกษาการให้ธาตอาหารที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกผักกระถาง 

 ผศ.สุมติรา สุปินราช นายอิศร์ สุปินราช  
น.ส.นลินนุช วังกาวี   

15,000  
 

       

       



   23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 
งบจาก

ภายนอก 

10 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้คัทลียา 

 ผศ.สุมติรา สุปินราช นายอิศร์ สุปินราช 
นายนภดล ชาตปฐพ ี

15,000  
 

11 การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลติพิทูเนีย ผศ.สมุิตรา สุปินราช นายอิศร์ สุปินราช  
นายไกรสร มือด ี

15,000  
 

12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูล
จากเครื่องมือบันทึกสภาพแวดล้อมเพื่อ
คาดการผลผลติสับปะรด 

ผศ.อัครเดช พิมพะ
นิตย ์

ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล  
53,340  

 

13 การศึกษาการหลั่งกรดอินทรีย์โมเลกุลเล็ก
ของรากข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูด
ใช้ธาตุฟอสฟอรัส 

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา นายวัชรัตน์ ถมทอง  
นายเกรียงศักดิ์ ลือชัย  
น.ส.จันทรา ไชยแสน 

30,000  
 

14 การพัฒนาข้าวโพดพันธ์ุสังเคราะหใ์ห้
ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ ่

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา นายวัชรัตน์ ถมทอง  
นายชาติชาย เลาเสอ 

30,000  
 

15 การเพิ่มศักยภาพในการจดัการอะฟลา
ทอกซินในกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดถั่วลสิง 

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา นายวัชรัตน์ ถมทอง  
นายธงชัย พงษ์ศักดิ์อารีไพร  
นายวรวุฒิ ร่มฟ้าขจรกุล  
น.ส.พิสมัย สูงพนาดอน 

30,000  

 

16 การจ าแนกข้าวพ้ืนเมืองจากจ านวน 300 
พันธุ์ท่ีปลูกในสภาพไร่และสภาพนาที่ให้
ผลผลติสูง 

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา นายวัชรัตน์ ถมทอง  
นายมาโนช คุ้มพนาลัย
สถิต 
 

30,000  

 

17 การคัดเลือกและการพัฒนาพันธุ์ข้าวท่ีสูงที่
มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง 

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา   
  2,928,870 

18 กล้วยไม้มรดกแห่งเมืองน่าน : การอนุรักษ์
การใช้ประโยชน์และการสรา้งมรดกทาง
ปัญญา 

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา  ผศ.สมุิตรา สุปินราช  
  

1,299,000 

19 
การพัฒนาส ารับอาหารชุดล้านนาเพื่อ
สุขภาพในรูปแบบของTailor-made เพื่อ
เสรมิสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน 

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา   
    2,733,660 

20 การวิจัยเชิงนโยบายเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านงานวิจัยเรื่องข้าวเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าวในระดับสากล 

ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา  

  1,380,960 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

21 การศึกษาการผลติก๊าซชีวภาพจากการ
หมักมูลโคที่ใช้เปลือกสับปะรดเปน็อาหาร
หยาบในการเลี้ยง 

ผศ.วรวุธ  ชัยเนตร  รศ.ดร.สุนทร วิทยาคณุ  
ผศ.วีระ อินทร์นารี  
นางสุกัญยา อินทร์นาร ี 
น.ส.อัมนวรรณ ณรงค์ชัย 
น.ส.ธนัญดา บัวระวงศ ์

15,000  

 

22 ชนิดของโปรไบโอติกที่เหมาะสมในการ
เป็นหัวเชื้อส าหรับการผลติโยเกิร์ตจาก
น้ านมแพะ 

นางรุ่งทิวา กองเงิน น.ส.ชณิชา จินาการ  
น.ส.พัชรินทร์ ปันกา 
น.ส.ชลธิชา ไชยชนะ  

15,000  
 

23 สูตรทีเ่หมาะสมในการผลิตคสัตารด์จาก
น้ าแร่ธรรมชาต ิ

นางรุ่งทิวา กองเงิน น.ส.ณฎัวลณิคล เศรษฐ
ปราโมทย์  
นายณัฐวุฒิ ค าป๊อก 

15,000  
 

24 คณุภาพและการยอมรบัของผู้บริโภคที่มี
ต่อขนมเกลือ 

นางวัชรี เทพโยธิน นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ  
น.ส.นภาลัย ชุ่มธิ  

15,000  
 

25 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมหม้อแกงน้ า
ใบเตย 

นางวัชรี เทพโยธิน นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ  
น.ส.พิมพ์จันทร์ เมืองโฉม 
นายศุภไชย ไหลงาม 

15,000  
 

26 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวพองเคลอืบรส
อาหารล้านนา 

 น.ส.ณฎัวลณิคล   
 เศรษฐปราโมทย ์

น.ส.อุบลรัตน์ พรหมฟัง 
นายเกียรติศักดิ์ ไชยเลิศ 

15,000  
 

27 การประเมินอายุการเก็บรักษาและการ
ยอมรับของผู้บรโิภคต่อผลิตภณัฑผ์ลไม้
แผ่นผสมจากสับปะรด 

นายธีรวัฒน์ เทพใจ
กาศ 

น.ส.เกษนีย์ ดวงจิโน 

15,000  
 

28 กระบวนการผลติมะขามแผ่น น.ส.ณฎัวลณิคล 
เศรษฐปราโมทย ์

นางรุ่งทิวา กองเงิน   
น.ส.พรกมล สุม่เหม  
น.ส.ปาริฉตัร มสีัตย ์

15,000    

29 การศึกษาบรรจุภณัฑ์น้ าพริกบริโภคหนึ่ง
มื้อ และอายุการเก็บรักษาน้ าพริกปลาดุก
ย่าง 

น.ส.ณฎัวลณิคล 
เศรษฐปราโมทย ์

นางรุ่งทิวา กองเงิน  
นายพลวัฒน์ ฉัตรเ์งิน 15,000  

 

30 ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธ์ุยีสต์และ
ปริมาณแอมโมเนียมฟอสเฟตที่มผีลต่อ
คุณภาพการหมักไวน์ลิ้นจี ่

ผศ.วันเพ็ญ จิตรเจริญ น.ส.รุ่งเรืองรัตน์ แผ่นทอง 
 น.ส.จันจิรา ค าปวง  15,000  

 

       

       

       



   25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

31 การใช้สารท าให้เกดิความคงตัวแบบ
ผสมผสานเพื่อลดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของไวนล์ิ้นจี่ในระหว่างการเก็บ
รักษา 

ผศ.วันเพ็ญ จิตรเจริญ น.ส.นราทิพย์ คดิคร่อง 
น.ส.วิรญัญา กันทวงศ์ 

15,000  

 

32 การพัฒนากระบวนการผลิตแคบวัวก่ึง
ส าเรจ็รูปและพร้อมบริโภคด้วยวิธีการอบ
แทนการทอดด้วยน้ ามันจากหนังวัวเหลือ
ใช้ในอุตสาหกรรม 

น.ส.ชณิชา จินาการ นางอรทัย บุญทะวงศ์  

  

 

1,222,800 
 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์      

33 การออกแบบสายอากาศ Rectenna  
ส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

ดร.สุวรรณ  จันทร์
อินทร์ 

ผศ.ดร.เอกรัฐ บญุภูงา  
นายชาญวิทย์ สลีแดง  
นายนิติกร ลือโลก  
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ ์

250,000  

 

34 ชุดจุดชนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
เอนกประสงค ์

นายชูธง สัมมัตตะ นายอัครวัฒน์ วงค์ไชย
พรม  

50,000 
 

 

35 ชุดการเรยีนรู้ด้วยตัวเอง เรื่องหลอด ไฟฟ้า
บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์

นายจิรพนธ์  ทาแกง   65,000 
 

 

36 การออกแบบและสร้างวงจรบักส์คอนเวอร์
เตอรส์ าหรับลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
เพื่อใช้ในระบบชาร์จประจุแบตเตอรี่ที่
ชาร์จประจดุ้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายเกษม  ตรภีาค นายสุวรรณ จันทร์อินทร์
นายปฏิพล สมศรี  
นายอัสนี อินต๊ะอ้าย  
นายสกล สิทธิ 

15,000  

 

37 การแยกสนมิเหล็กในน้ าจากการเหนี่ยวน า
ทางไฟฟ้า 

นายเสกสรรค ์เจียร
สุวรรณ 

นายวาที พันธุวัฒน์  
นายอนุชา จะงาม  
นายอิทธิชัย ใจสุต๊ะ  
นายอุเทน แก่นจรรยา  
นายอนุชา ปันสาร 

15,000  

 

38 เครื่องกระตุ้นฝ่าเท้าด้วยน้ า นายเสกสรรค ์เจียร
สุวรรณ 

นายศรณัเมธว์ พิงคะสัน  
นายเสกสรร อุ่นนันกาศ  
นายจิรพงศ์ ใจจิต  

15,000  
 

39 เครื่องคัดแยกอะลูมเีนียม นายเสกสรรค ์เจียร
สุวรรณ 

นายจักรพงษ์ โนค า  
นายเดชา ก๋าแก่น  
นายศิริพงษ์ ประจง 

15,000  
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

40 การออกแบบเครื่องวัดและบันทึก
ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงใน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง 

นายประสงค์ วงศ์ชัย
บุตร 

นายเสกสรรค์  เจียรสุวรรณ 
นายกรกช   มลิวัล  
นายศุภฤกษ์ ธรรมหมื่นยอง 

15,000  
 

41 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของชุดอิ
โคโนไมเซอรเ์พื่อการประหยดัพลังงานของ
หม้อไอน้ าแบบท่อไฟขนาดหนึ่งตนั 

นายวิชัย สินจักร ์ นายประเทือง ฝั้นแก้ว  
นายกีรติ วุฒิจา  
นายชัยวัฒน์ เขื่อนปัญญา  
นายภานุวัฒน์ ศรีทะวงค์  
นายทวีชัย กรมบุญ  

30,000  

 

42 การศึกษาเปรยีบเทียบสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ดเีซลดัดแปลง เมื่อใช้เช้ือเพลิง
ร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพ
เป็นเชื้อเพลิง 

นายประเทือง ฝั้นแก้ว นายวิชัย สินจักร์  
นายกีรติ วุฒิจาร ี
นายคณิน พงศ์พุฒิ  
นายบดีศร พ่ึงสุข  
นายพุฒิพงศ์ ณ ล าปาง 

30,000  

 

43 การออกแบบและสร้างเครื่องปรับแรงดัน
ก๊าซชีวภาพส าหรับเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 

นายประเทือง ฝั้นแก้ว นายวิชัย สินจักร์  
นายกีรติ วุฒิจารี  
นายไตรภพ เปนุจา  
นายสุทธิชัย สันติชัยชาญ  
นายสุรสิทธ์ิ ทองแดงห่วง 

30,000  

 

44 พัฒนาเครื่องท าน้ าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
ต้นทุนต่ า 

นายประเทือง ฝั้นแก้ว นายวิชัย สินจักร์  
นายกีรติ วุฒจารี  
นายจีรวัฒน ์ขัดทุ่งฝาย  
นายวีรพล ขัดทุ่งฝาย  
นายพงษ์กร อ้วนมาก 

15,000  

 

45 ออกแบบสร้างเครื่องปลูกข้าวขนาดเล็ก นายชัยยันต์ ใจบุญมา ดร.อภินันทน์ จิตรเจริญ 
นายอิศเรศ เมืองค าบุตร  
นายธนวัฒน์ เรือนเครือ 
นายสุทธิพงศ์ วงค์เขียว
แดง 

15,000  

 

46 การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟเพื่อทดแทนการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 

นายกีรติ วุฒิจาร ี นายประเทือง ฝั้นแก้ว  
235,916  

 

       

       

       



   27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

47 เครื่องขูดเส้นใยใบสับปะรดเพื่อหัตถกรรม
สิ่งทอสู่ชุมชน 

นายวิชัย สินจักร นายกีรติ วุฒิจารี  
นายประเทือง ฝั้นแก้ว  

110,000  
 

48 
การออกแบบสร้างเครื่องป่ันกรอเส้นใย
สับปะรด 

นายชัยยันต ์ใจบุญมา นายประเทือง ฝั้นแก้ว  
120,000  

 

49 ออกแบบและสร้างเครื่องฟั่นเชือกจากใบ
สับปะรดส าหรับสานหัตถกรรม 

นายประเทือง ฝั้นแก้ว   นายวิชัย สินจักร 
นายกีรติ วุฒิจารี  

130,000  
 

50 การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดขั้วล าไย  นายพิทูร นพนาคร นายธนากร ค าเขื่อน  
นายเอกชัย กันสุยะ 
นายวิชิตชัย วังสะปัญญา 

15,000  
 

51 การพัฒนาเครื่องคัดขนาดสม้เขียวหวาน  นายพิทูร นพนาคร นายภานุพงษ์  เมืองยศ  
นายอนุชา โยธา  
นายอนุศิษฐ์ อินแสนต๊ะ 

15,000  
 

52 การออกแบบสร้างเครื่องย่อยขวดแก้ว  นายพิทูร นพนาคร นายนพคุณ แก้วบุญเรือง  
นายนิพิฐพนธ์ ค าตาบุตร  
นายอนุชา อารีโอ๊ด 

15,000  
 

53 การศึกษาเวลามาตรฐานในการผลติกล่อง
กระดาษลูกฟูก กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เรืองชนะแพ็คก้ิง 

น.ส.มนินทรา ใจค าปัน นายคมกริช เมืองมลู   
นายนัดฐ์พร กาเต 15,000  

 

54 
การใช้หลักการออกแบบและวางผงั
โรงงานอย่างเป็นระบบ กรณศีึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เรืองชนะแพ็คก้ิง 

น.ส.มนินทรา ใจค าปัน นายพงศกร สุรินทร์  
นายพชรพล ตรงเพียรเลิศ  
นายทนาการ เดชค าฟ ู           

15,000  
 

55 การประเมินปัจจยัเสี่ยงและท่าทางการ
ท างานในกระบวนการผลิตเส้นขนมจีน 

นายพงศกร สุรินทร ์ น.ส.มนินทรา ใจค าปัน  
นายกิตติพงษ์ ประสงค์การ  
นายวุฒิไกร กันทะหมื่น  
นายอจลวิจ แสนโป่ง  
นายวิทวัส อรุณประสิทธิ์  

15,000  

 

56 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระดาษ
สา 

นายพงศกร สุรินทร ์ นายพงศ์อนันท์ ปวงค า  
นายวรัญญู ปลาสุวรรณ์  
นายพุทธิพงษ์ โพธารา  
นายนิวัฒน์ ค าวิชัย 

15,000  
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

57 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบ
สับปะรด 

นายพงศกร สุรินทร ์ นายพงษ์อนันต์ ฟ่ันชุมภู  
นายศิรวิทย์ ดวงแก้ว  
นายศุภกิตติ ์ใจแก้วแดง  
นายปรีชา ข่านหยู ่

15,000  

 

58 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดชิน้ส่วน
หมวกคาวบอย 

นายพงศกร สุรินทร ์ น.ส.พิจิตรา  พุ่มจร  
นายราชลักษณ์ ทาธรรม  
นายอาทิตย์ อินนั่งแท่น  
นายกรวิชญ์ ยอดหงษ์  

15,000  

 

59 การออกแบบและสร้างเครื่องเจาะรูหมวก
คาวบอยด้วยวิธีกดตดั 

นายพงศกร สุรินทร ์ น.ส.มนินทรา  ใจค าปัน  
นายธนารัตน์  หวานสุดใจ  
นายนวคุณ  ค าเครือ  
นายรัชชานนท์ สุขศรีวรรณ  
นายอธิวัฒน์  แลสันกลาง 

15,000  

 

60 การออกแบบและสร้างกังหันลมผลิต
กระแสไฟขนาด 200 วัตต ์

นายสรายุทธ  
มาลัยพันธ์ุ 

นายพงษ์ดนัย  จันทร์สุ  
นายวีรชัย  แซ่เฒ่า  
นายศุภกิจ ละอองค า 

15,000  
 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์      

61 ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลีย้งจิ้งหรีด กรณีศกึษา 
กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงจิ้งหรีดภาคเหนอื
ตอนบน 

นางกนกวรรณ  
เวชกามา 

ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล  
นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ  
น.ส.ขวัญภิรมย์  เล็กสมบูรณ์  
น.ส.ทิพวรรณ ปันใจ  
น.ส.รัตติยา ศรีทินนท์  
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 

250,000  

 

62 ปัจจัยการจดัการความรูสู้่ความส าเร็จของ
กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายทอมือในอ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน: กรณีศึกษาตัวอย่าง กลุ่มผ้า
ฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

นางดารารตัน ์ธาตุ
รักษ์(100%) 

นายวรายุทธ ค าก้อน 

30,000  

 

63 การพัฒนาฐานข้อมูลการสืบค้นวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อแบ่งกลุ่มการพัฒนาตามความ
ต้องการของกลุ่มวิสาหกิจ กรณศีกึษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรจังหวัดล าปาง 

นางกนกวรรณ เวช
กามา 

นายปฏิวัติ  อินใจ  
น.ส.ณัชชา ใจเลศิ  
 30,000  

 

  



   29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

64 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการ
จัดการธุรกจิเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

นายคงศักดิ ์ตุ้ยสืบ นักศึกษา 6 คน 

30,000  

 

65 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลติผัก
ปลอดภัยทีเ่หมาะสมของกลุ่มเกษตรกร
บ้านห้างฉัตรเหนือ ต าบลหา้งฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร และบ้านสบทะ ต าบลป่าตัน 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

น.ส.กรณิศ เปี้ยอุดร นางปรีดา ตัญจนะ  
น.ส.ญาดา ค าลือม ี
 150,000  

 

66 โครงการศึกษาวิจยัระบบ Logistics เพื่อ
การส่งออกสับปะรดไปนครคุนหมงิ 
มณฑลยูนาน ประเทศสาธาณรัฐประชาชน
จีน ปี 2558 

นายกร จันทรวิโรจน ์ นางวัลจิลีน จันทรวโิรจน์  
นายสรวิทย์  ปานพินิจ  

200,000  

 

67 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดท า
บัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

ดร.ปัญจพร ศรีชนา
พันธ ์

น.ส.พันธิตรา พรศิวมงคลศิริ  
น.ส.นุชรินทร์ ครูขยัน  

 
15,000  

 

68 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีและประสิทธิภาพการท างานของนัก
บัญชีธุรกิจเซรามิก ในจังหวัดล าปาง 

น.ส.กรรณิการ ์ใจมา 
 

น.ส.นันท์กมล วุฒิกุล  
น.ส.ละอองดาว วังจินา  
น.ส.ชฎาพร อินมา 
 

30,000  

 

69 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

น.ส.กรรณิการ ์ใจมา น.ส.อภิราษ ชุ่มศรี  
น.ส.อารียา ผาค า  
น.ส.นภาพร จันทนา 

15,000  
 

70 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้งสุกร
แบบพันธสัญญา กรณีศึกษา ฟารม์สุกร
แบบพันธสัญญา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

น.ส.กรรณิการ ์ใจมา น.ส.ศศิธร ทัฬหิกรณ์  
น.ส.นุชจลี แจ้หม่เครือ  
น.ส.นงรักษ ์ป๊อกค าอู๋ 

15,000  
 

71 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล่อน 
กรณีศึกษาสวนผักสุขสวสัดิ ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

น.ส.กรรณิการ ์ใจมา น.ส.วันทนา จันทะวงค์  
น.ส.สริภัทร พิมพ์ชัยภูมิ  
น.ส.จันทนิภา กิตยานุรักษ์ 

15,000  
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

72 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้งไก่
งวง กรณีศึกษา ทีเค ฟาร์ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

น.ส.กรรณิการ ์ใจมา น.ส.กาญจนต์ิมา ใจค าปิง  
น.ส.มธุริน ศรีค าพา  
น.ส.ภสัราพร สุทธิศักดิ ์
 

15,000  

 

73 การศึกษาระบบบัญชีและออกแบบ
เอกสารทางการบญัชี กรณศีึกษา ฟาร์ม
เห็ดบ้านลุงเถียร ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

น.ส.สาวติร ีวงศ์สุร
เศรษฐ์ 

นางพวงทอง วังราษฎร์  
น.ส.สวนีย์ มุงเมือง  
น.ส.ปลายดาว ณ ล าปาง 
 

15,000  

 

74 การศึกษาระบบบัญชีและออกแบบ
เอกสารทางการบญัชี กรณศีึกษา KC 
FISHERY 2002 

น.ส.สาวติร ีวงศ์สุร
เศรษฐ์ 

นางพวงทอง วังราษฎร์  
น.ส.ภานลุักษณื ชัยน่าน  
น.ส.ปิยพร อุตสาธรรม 
 

15,000  

 

75 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
หอมแดงภายใต้ฤดูที่แตกต่าง บ้านทุ่งม่าน 
ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวดัล าพูน 

น.ส.ณัฐนร ีทองดีพันธ์ น.ส.ณัชธาร  สิงโตทอง  
น.ส.กชามาศ  มณุีจินดา  15,000  

 

76 ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทนุท า
ฟาร์มโคนมตามขนาดของฟาร์ม ต าบลวอ
แก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

น.ส.ณัฐนร ีทองดีพันธ์ น.ส.กรรณิการ์  ใจมา 
น.ส.ฉัตรธิดา  สง่ามั่งมลู  15,000  

 

77 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลีย้งปลา
นิลในกระชัง กรณีศึกษา ฟาร์มปลานิล 
บ้านใหม่จ าบอน ต าบลต้นธงชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

น.ส.จันทร์ฉาย กัน
ทิวงค ์

น.ส.กรรณิการ์  ใจมา 
น.ส.กานตมิา  อบหอม  
น.ส.อารรีักษ์  ศรีเขื่อน
แก้ว 

15,000  

 

78 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 

น.ส.จันทร์ฉาย กัน
ทิวงค ์

นางพวงทอง  วังราษฎร์ 
น.ส.ปิยาภรณ์  ทรายใจมา  
น.ส.กรรณิการ ์ ผ่องใส 
 

15,000  

 

79 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการ
เลี้ยงไกไ่ข ่กรณีศึกษาปิ่นฟารม์และบุญยืน
ฟาร์ม 

น.ส.เกษสิน ีหมูกริ้ง
(60%) 

น.ส.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์  
น.ส.ญาณี  เจนคดิ (10%) 15,000  

 

80 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการ
เพาะเช้ือเห็ดและดอกเห็ด กรณีศกึษา
อินทรีย์ฟาร์ม 

น.ส.เกษสิน ีหมูกริ้ง น.ส.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ 
 น.ส.ศรญัญา  ภูศรี  15,000  

 

       



   31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

81 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ด้วย
การวิเคราะห์จดุคุ้มทุนและการวางแผน
ก าไรวสิาหกิจชุมชน : กรณศีึกษา ข้าว
แต๋นน้ าแตงโม บ้านทุ่งม่าน ต.บ้านเป้า อ.
เมือง จ.ล าปาง 

นางพวงทอง วังราษฎร์ น.ส.ณพัชญา  ยศปินตา  
น.ส.ธีรดา  สี่สุวรรณ 

15,000  

 

82 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนใน
การปลูกข้าวไรซเ์บอร์รี ่กรณีศึกษา บ้าน
ปงวัง ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

น.ส.ณัฐยา สักเส็ด ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์
น.ส.วีรยา สมมุ้ง  

15,000  

 

83 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ
การปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิต ิบ้านแจ้คอน 
ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จังหวัดล าปาง 

น.ส.ณัฐยา สักเส็ด น.ส.กรรณิการ์  ใจมา    
น.ส.ธนภรณ์  ค าลือ  
น.ส.ผ่องพรรณ  อินอ้ายแสง  
น.ส.เบญจพร  ธรรมชัชพิมล 

15,000  

 

84 การพัฒนาระบบบริหารโครงงานระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และการ
เผยแพร ่ออนไลน์ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา
ล าปาง 

ผศ.นราวิชญ ์ ความ
หม่ัน 

นายพีรพล  วงศ์ปิง  

15,000  

 

85 อุปกรณ์เก็บข้อมลูสภาพแวดล้อมพื้นที่
ปลูกสับปะรด 

นายวิษณ ุช้างเนียม   
137,810  

 

86 พฤติกรรมการบรโิภคผักปลอดสารพิษใน
จังหวัดล าปาง 

 น.ส.ณัชธาร  สิงห์โต
ทอง 

นางปรีดา  ตัญจนะ  
น.ส.ญาดา ค าลือมี  
น.ส.นุจรี  ค ากุณะ  
น.ส.มินตรา  เหมืองสอน 

15,000  

 

87 การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวของคนขับรถม้าในจังหวัดล าปาง  

น.ส.ปรียารัตน์  
ฆะปัญญา 

นางวัลจิลีน   จันทรวิโรจน์  
นายไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน 
 

80,000   

88 โครงการวิจัย ความหวัง ความสุขและ
ความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด จังหวัดล าปาง 

ผศ.ดร.สุชญา วรามิตร ผศ.ดร.ไกรสีห ์พิสิษฐ์กุล 
นางพวงทอง วังราษฎร์  

58,695   
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การบรกิารวชิาการแกส่งัคม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ในพ้ืนที่ชุมชนทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 3 โครงการหลัก 7 โครงการย่อย ดังตารางที ่14 
 
ตำรำงที ่14  ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

1 โครงการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลย ี

นายพรหมมินทร ์  
สายนาค า 

  
  

 

280,000 

2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 
ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 
พรรษา กรณี: บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอ
แก้ว อ.ห้างฉัตร จ. ล าปาง 

ผศ.นวลศร ี จารุทรรศน ์ 

  300,000  

 

 โครงการย่อยที่ 1 การผลติเหด็แบบครบ
วงจร 

นายชัยธวัช จารุทรรศน ์ นางศิริประภา ศรีทอง  
น.ส.ชณิชา จินาการ  
นายณรงค์ ติบ๊ค า 

80,000  
 

 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาธุรกิจการ
ผลิตผัก ลูกประคบจากสมุนไพร ดินผสม
และการเลีย้งไสเ้ดือน 

นายกุลวิชญ ์ พานิชกุล รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล  
ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล  
ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล  
นายพรหมมินทร์ สายนาค า  
นายพงศกร สุรินทร์ 
นายสมเกียรติ ตันตา  
นายวิชัย สินจักร์ 

45,000  

 

 โครงการย่อยที่ 3 การส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
กบตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง 
ปีท่ี 2 บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.
ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

นายสมเกียรติ ตันตา นางพรพิมล จุลพันธ์  
นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี  
น.ส.สรุีย์วัลย ์ชุ่มแก้ว  
นายนพรัตน์ สีธิอินใจ  

60,000  

 

 โครงการย่อยที่ 4 การเลี้ยงปลาดกุของ
สมาชิกชุมชนบ้านวอแก้ว (หมู่ที่ 3) ต.วอ
แก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

นายเรืองพันธุ ์ ทรัพย์ม ี นางพรพิมล จุลพันธ์  
น.ส.สรุีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว  
นายนพรัตน ์สีธิอินใจ  

45,000  
 

 โครงการย่อยที่ 5 การแปรรูปผลผลิต นายสุพัฒน์ ใต้เวช
ศาสตร ์

นางวัชรี เทพโยธิน 
10,000  

 

  
 

  
  

 



   33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งงบประมำณ (บำท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ 
จาก

ภายนอก 

 โครงการย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบน้ าศูนย์
การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวอแก้ว 
หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ. ล าปาง 

นายพงศกร สุรินทร ์ นายเอกรัฐ ใจบุญ  
นายนครินทร์ เจริญสุข 30,000  

 

 โครงการย่อยที่ 7 การบริหารจัดการกลุ่ม
สมาชิกศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร 
จ. ล าปาง 

ผศ.ดร.สุชญา วรามิตร ผศ.นวลศรี จารุทรรศน์  
นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ  
ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ ์ 
นายสรวิทย์ ปานพินิจ  
นางพรพิมล อริยวงษ์  
น.ส.ศยามล อินทิยศ 

30,000  

 

3 โครงการพัฒนากระบวนการผลติและการ
วางระบบมาตรฐานสากล GMP (Codex) 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
การจัดการภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคการผลิตและบริการใน
ภาคเหนือ (Talent  Mobility) 

น.ส.ชณิชา จินาการ นางอรทัย บุญทะวงศ์    
 
 

357,500 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษาล าปางขึ้น  เพ่ือมอบหมายภารกิจให้เป็นหน่วยงานหลัก
ด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน และร่วมด าเนินการกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการด าเนินงาน จ านวน   
10 โครงการ ดังตารางที ่15 
ตำรำงที ่15  ชื่อโครงกำร/ศูนย์วัฒนธรรม หน่วยงำน และงบประมำณ 

 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 

1 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 10,000 

2 โครงการเทศน์มหาชาต ิ 30,000 

3 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย ป๋าเวณปีี๋ใหม่เมือง 2558 60,000 

4 โครงการส่งเสริมร่วมสร้างจติส านึกที่ดีสู่สงัคม 20,000 

5 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ 10,000 

6 โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 20,000 

7 โครงการส่งเสริมความเปน็ไทย 30,000 

8 โครงการนิทรรศการไทยศึกษา 20,000 

9 โครงการอนุรักษ์การแต่งกายแบบพืน้เมือง 10,000 

10 โครงการพัฒนาห้องวิถีคนเมือง 40,000 

รวมทั้งสิ้น  250,000 
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การบรหิารจดัการ 
ผลการด าเนินงาน การประกันคณุภาพการศึกษา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศกึษา 2557  ดังตารางที ่16 

 

ตำรำงที ่16  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบณัฑติ 2.49 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที ่2 : การวจิยั 4.54 ดมีาก 

องค์ประกอบที ่3 : การบริการวชิาการ 5 ดมีาก 

องค์ประกอบที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4 ด ี

องค์ประกอบที ่5 : การบริหารจดัการ 3.14 พอใช้ 

ผลการประเมนิเฉลีย่ 3.42 พอใช้ 
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ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557
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การใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ได้แก่ 

 
 

1) ระบบบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณ การบัญชี-
การเงิน และพัสดุ (ERP : Enterprise Resource Planning) เพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

 
 

2) ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-office) เพ่ือการบริหารจัดการ 
ด้านงานสารบรรณ ให้มีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สะดวกและรวดเร็ว แก่การสืบค้นเอกสาร อีกท้ังส่งเสริม
มาตรการประหยัด เพ่ือลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ตู้จัดเก็บ 
และพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บเอกสาร 

 
 
3) ระบบการประเมินการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือการบริหาร

จัดการข้อมูล และการประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และสามารถน าไปใช้อ้างอิง  

 
 

 
4) ระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ เพ่ือการบริหารจัดการ

ด้านงานวิชาการและการจัดการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อ
การให้บริการแก่นักศึกษา 
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การใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
 

 ระบบเครือข่ำยใยแก้วน ำแสง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2544 และได้มีการขยายจุดเชื่อมโยงเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างอาคารต่าง ๆ ไดท้ั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน ความเร็วในการเชื่อมโยงอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอยู่ที่ 
10/100/1000  Mbps  และมีความเร็ว  100 Mbps 

 

ระบบเครือข่ำยไร้สำย 
ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพ้ืนที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า Access Point ติดตั้งไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบ
เครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ท าให้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถท าการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ปัจจุบัน ได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Access Point) จ านวน 35 จุด  

 

ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และกำรประชุมทำงไกล   
ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชา 

ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดมาตรฐานผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการวัด    และประเมินผล 
ทั้งนี้จะอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอนต่างพ้ืนที่ หรือการเดินทางไปร่วมประชุมต่างพ้ืนที่ ท า
ให้ลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณการเดินทางไปราชการและบุคลากรมีสวัสดิภาพ จากความส าคัญดังกล่าวนี้ 
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักโดยจัดให้มีการพัฒนาวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ห้องจัดการเรียนการสอนทางไกล และห้องประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วยความเร็ว 4 Mbps 
สามารถเชื่อมโยงสัญญาณจาก 6 พื้นที ่ไดพ้ร้อมกัน ได้แก่ พ้ืนที่เชียงใหม่ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ล าปาง พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่
ตาก และพ้ืนที่พิษณุโลก 
 

 
 
 
 
 
 



    Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 38 ANNUAL REPORT 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลงานและกจิกรรมเดน่ในรอบป ี2558 
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 ด้านผลงานดีเด่นนักศึกษา 

       เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้จัดโครงการ SCB  Challenge “กล้าใหม่.... ใฝ่รู้” เพ่ือเป็นเวทีให้เยาวชน
ทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพ เพ่ิมพูนทักษะความรู้แสดงออกซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการท างานเป็นทีม และปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผ่านการแข่งขัน 3 ประเภท 
ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การแข่งขัน
ตอบค าถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  และการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่
...สร้างสรรค์ชุมชน” ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยนักศึกษาสาขา
พืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ประกอบด้วย นางสาวจันทรา   ไชย
แสน นายวรวุฒิ   ร่มฟ้าขจรกุล นางสาวกรองกาญจน์   สายมัน และนางสาว
พิสมัย   สูงพนาดอน ส่งโครงการต้นกล้าสดใส เพ่ิมทักษะใหม่ให้แก่ผู้พิการ
ทางสายตา เข้าร่วมประกวด โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ ซึ่งประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 3 
จ านวน 20 ทีม  

 
 

      นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ล าปาง  ร่ วม
แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 17/2557 หรือ Honda 
ECO Mileage Challenge เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557      ณ 
สนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิต จ.นครปฐม ส าหรับการแข่งขัน
ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้ส่ง
ที ม  RMUTL_Lampang เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น รถประดิ ษฐ์ กลุ่ ม

อุดมศึกษาเป็นครั้งแรก มีสมาชิกประกอบด้วย นายศรัญญู  แววงาม ท า
หน้าที่ผู้ขับขี่ นายพรพิพัฒน์  ผัดเจริญ ท าหน้าที่ช่างเทคนิค 1  นายสุทธิ
ชัย  แปงค าเรือง ท าหน้าที่ช่างเทคนิค 2 และนายกิตตินันท์  ทิศสุกใส ท า
หน้าที่ธุรการ โดยมี อ.กีรติ วุฒิจารี เป็นผู้จัดการทีม จากการแข่งขันทีม 

RMUTL_Lampang ใช้ความเร็วเฉลี่ย 24.419 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 281.13 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษารหัส 56  

 
 

 
 

 

 

 

 



    Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 40 ANNUAL REPORT 2015 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (Inventer) อาจารย์พงศ์กร  สุรินทร์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่  20-23 มกราคม 2588 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการจัดการแข่งราชมงคลวิชาการวิศวกรรม 
ครั้งที่ 7 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ของ มทร. ทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมการแข่งวิชาการวิศวกรรม นอกจากนี้ ยังมีรายการ 
การออกแบบและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต ได้รับรางวัลชมเชย โดยมี อาจารย์ชัยยันต์ ใจบุญมา เป็นอาจารย์ผู้
ฝึกสอน 

 

 

        วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2558 หอการค้าจังหวัดล าปางร่วมกับชมรมทายาทธุรกิจจังหวัดล าปาง จัดโครงการ
แข่งขันประกวดการจัดท าแผนการตลาด(Marketin) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง น าโดย
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม 
Wise Ladies คว้ารางวัลชนะเลิศ และทีมนางฟ้าล้านนา สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง
ได้ส าเร็จ 
           ด้านอาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดร อาจารย์ที่ปรึกษาทีม Wise Ladies กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค์กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในลักษณะการเรียนรู้นอกต าราให้แก่สถาบันการศึกษา เป็นกลไกใน
การพัฒนาการตลาดแนวใหม่ในจังหวัดล าปาง ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมและเท่าทัน
การตลาดในระดับสากลสนับสนุนแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ทางด้านการตลาดกับกลุ่มนักการตลาดรุ่นใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง 
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นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9 ภายใต้โครงงาน ต้น
กล้าสดใส เพ่ิมทักษะใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา ในการน าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการ เมื่อวันที่    
24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร พร้อมรับรางวัลและทุนการศึกษา 165,000 บาท 
โดยโครงงานดังกล่าวด าเนินการร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาล าปาง และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดล าปาง อ.เมือง      
จ.ล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาหลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับผู้พิการทางสายตา พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดรองรับ เพ่ือสร้างช่องทางการประกอบอาชีพสร้างรายได้ส าหรับผู้พิการทาง
สายตาอย่างยั่งยืน เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรแก่ผู้พิการทางสายตาที่เข้ามาฝึกอาชีพในโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ล าปาง และได้ร่วมกับโรงเรียนสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้ชื่อ สวนสดใส ซึ่งเป็นสวนที่ทางกลุ่มปลูกผักในไม้พาเลท เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ โดยทาง
โรงเรียนจะบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในการเรียนการสอน จากการด าเนินงานผู้ร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 400 บาท
ต่อเดือน 

 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เป็นหนึ่งในตัวแทน
นักศึกษาประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงการออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์นานาชาติ  (IDC Robocon 2015 ) ณ ประเทศสิงคโปร์ ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง กล่าว
ว่า มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มี
ประสบการณ์และมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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ด้านกจิกรรมพฒันานกัศึกษา 
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาสาขาวิชาภาษา 

อังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
จัดโครงการศึกษาดูงานแก่นักศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจการบิน และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม ณ โรงแรม
ดาราเทวีและท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

      ส าหรับการจัดโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยาน ธุรกิจการบิน 
โรงแรมที่พักและการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ จาก
สถานประกอบการจริง และเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ  

 
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ โครงการไฟฟ้า
พลังน้ ากิ่วลมและโรงแรมล าปางเวียงทอง  เพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา การจัด
โครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่
นักศึกษาในสถานประกอบการจริง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ 2 แห่ง คือ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ ากิ่วลม โดยศึกษาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังศึกษาดูงานที่โรงแรมล าปางเวียงทองด้านการท าความเย็นและการปรับอากาศ ตลอดจนศึกษาดูงานเครื่องก าเนิด
ไอน้ างานอุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้เกิดการบูรณาการในการเรียนการสอนได้ 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  



   43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ณ ห้อง
ประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา 
วนาภิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด ส าหรับการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือถ่ายทอดสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การปรับตัว เข้ ากับองค์กร        
การวางตัวที่เหมาะสมและการบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน
ประจ าวัน โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขา
เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ เข้า
ร่วมจ านวน 220 คน 

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ซึ่งศึกษาในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีอาจารย์พรพิมล  อาริยะวงษ์  จัดท า
โครงการ “ข้าวจาน น้ าขัน เพ่ือน้องหมา” กว่า 500 ตัว ณ  วัดเวฬุวนาราม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยมี
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน ทั้งนี้  นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ น าโดยนายอมรวิวัฒน์ อวดหาญ ชั้นปีที่ 1 
ได้ด าเนินการออกรับบริจาคเงินตามสถานที่ต่าง ๆ ได้เงินบริจาคกว่า ๑๓,๐๐๐ โดยได้จัดซื้ออาหารสุนัข ยารักษาโรค 
ยาก าจัดเห็บหมัด วัคซีนพิษสุนัขบ้า และแชมพูอาบน้ าสุนัข พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับพระมหาวิชัย  อคตโตโช   
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม และป้าแอ๊ด อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นผู้รับมอบ 

ส าหรับกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ได้ร่วมกันอาบน้ าให้กับสุนัขจรจัด บริการ  ฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า พร้อมหยอดยาก าจัดเห็บหมัดให้กับสุนัข และมีส่วนร่วมในการท ากับข้าวให้กับสุนัขอีกด้วย โครงการนี้นับว่า
เป็นโครงการที่ดี ที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ต่างพร้อมใจกันจิตอาสา มีเมตตา
กรุณาต่อสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง แบ่งเบาภาระจากทางวัด และท่ีส าคัญยังได้น าความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา
จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มาปรับใช้และฝึกปฏิบัติจริงกับสุนัขจรจัด ภายในวัดเวฬุวนาราม อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง อีกด้วย 
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สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
การผลิต(CAM) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา  โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ เข้าร่วม 30 คน อาจารย์พิฑูร  นพนาคร 
รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กล่าวว่า  การเปิดการค้าเสรี ท าให้เกิดการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องค านึงถึงมากที่สุดคือการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูงสุดตรง
ตามที่ลูกค้าต้องการ มีความรวดเร็ว แม่นย า และมีต้นทุนต่ า  ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติสมัยใหม่มี
ความก้าวหน้าที่สามารถตอบสนองกระบวนการผลิตดังกล่าว สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานการผลิตให้กับ
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมการผลิต  

 
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ร่วมกับ

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ล าปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษี
อากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’
ลัย (RD go Campus) ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 6 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร
ล าปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 94 คน 

 

   

 

 
 

 



   45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

       วันที่ 3 กันยายน 2558 สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
ด าเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก ภายในงานประกอบด้วยพิธีไหว้ครู  การประกวดพานไหว้ครู พิธีมอบ
ทุนการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ส าหรับพิธีมอบทุนการศึกษา ปีนี้ มหาวิทยาลัยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
พร้อมกันนี้ยังได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา จากหน่วยงาน องค์กรเอกชน  รัฐวิสาหกิจ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง และ
คณาจารย์  จากมหาวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ระหว่างการศึกษา ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ด้านการวจิยัและนวตักรรมภายในประเทศ 

 
 

วันที่ 8 และ 9 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 
ร่วมกับฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการ  การวิจัยภาคปฏิบัติและ
การพัฒนาสัญจร ครั้งที่ 2 (The 2nd Symposium on Hands-on Research and Development) ได้รับเกียรติ
วิทยากรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์   สมบัติสมภพ อาจารย์ประจ า  สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ส าหรับการประชุมการวิจัยภาคปฏิบัติ 
ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ท าไมต้องท าวิจัย ท าแล้วได้อะไร(มุมมองผู้บริหาร) น าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ (มุมมองนักวิจัย) โดยศาสตราจารย์ 
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  จากนั้นต่อด้วยหัวข้อการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย 
มทร.ล้านนา ประจ าปี 2558 (HRD’58) การบรรยายเรื่องวิธีการสมัครขอรับทุน HRD’58 ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  เขาสุเมรุ และ คุณสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป
การประชุมด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ล าปาง กล่าวว่า “งานวิจัย” 
ถือเป็นกระบวนการส่วนส าคัญของการพัฒนาระบบการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ที่มุ่งหวังความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นโยบายต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและ
ปริมาณมากเพียงพอในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงได้มีแผนกกลยุทธ์และนโยบายพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ (Creativity for Innovation Solution) ปี 2557 – 2561 โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
วิจัย และนวัตกรรม Community Research and 

 
 
 
 
 

 

  
 

 



   47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

ทีมงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กอง
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยเด่น ใน
โครงการน าเสนอวิชาการ วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจ าปี 2558 (RCCON 
2015) ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม
เวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ส าหรับนิทรรศการที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
จัดแสดงมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ซึ่งมุ่งหวังให้เกิด

ระบบบริหารการผลิต และการจัดการผลสับปะรดในระดับอุตสาหกรรม เกิดองค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่า อีกทั้งเกิด
ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากสับปะรดน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรและเกิดตราผลิตภัณฑ์
สับปะรดในอนาคต  

 
 

วันที่ 3 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณา- 
จารย์ และนักศึกษา เนื่องในงานประชุมสัมมนา  “คณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการแรงงานรายงานประชาชน" จัดโดย คณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 
กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก พลโทเดชา ปุญญบาล 
ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยา- 
ลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
       ส าหรับผลงานที่จัดแสดงในบูทนิทรรศการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ประกอบด้วย โครงการวิจัย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปลูกสับปะรด แนะน านักวิจัยเด่น  
ผลงานและผลิตภัณฑ์จากคลินิกเทคโนโลยี ผลงานเด่นและรางวัล
นักศึกษา เช่น ข้าวสามสุข, หนังสือเสียงเติมจินตนาการสร้างสรรค์
การเรียนรู้สู่น้อง โครงการต้นกล้าสดใสเพ่ิมทักษะใหม่แก่ผู้พิการทางสายตา ประกาศเกียรติคุณและเหรียญเกียรติยศ 
การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานนานาชาติ 
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ด้านบรกิารวิชาการเพือ่สงัคม 

 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการให้ค าปรึกษาซ่อม

บ ารุงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า จ.ล าปาง  โดยได้มีการซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และท าการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับทางโรงเรียนโดยคณาจารย์และนักศึกษา 
เพ่ือให้น้องๆ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ได้ใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการค้นหาสาระความรู้ต่าง ๆ 
ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยผลการปฏิบัติงานปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ประมาณ 10 เครื่อง  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ไม่สามารถส่งสัญญาณได้
ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ให้สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 

 
ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ, นางอนงค์นาฎ เรืองอินตา กับ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ 
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าผลิต 
ภัณฑ์จากกล้วย ปลาส้มเป็นตัว ปลาส้มเป็นชิ้น และปลา
ส้มแบบบด ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2558 ณ ศาลาประชาคมบ้านปอน ต าบลปอน อ าเภอ
ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพ่ือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น กล้วยหักมุก ปลานวลจันทร์ และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ 
ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 22 เมษายน 2558 จัดโดยส านักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดน่าน 
บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 30 คน เพ่ือสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป 

 

 

  

   

   



   49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2558 

 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ล าปาง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ บ้านลูเหนือ หมู่ที่ 8 
ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง ส าหรับการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในครั้งนี้ อ.พรหมมินทร์ สายนาค า ผู้จัดการคลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
และคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเชิงสาธิตการท าน้ ายาล้างจาน
สับปะรด และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภัณฑ์ โดยใช้วัตถุดิบจาก
สับปะรดที่คัดทิ้ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้แก่เกษตรกร 
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจ านวนมาก 

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น 
2 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ส าหรับการสนับสนุนวิทยากรในโครงการดังกล่าว
เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมี  
อาอาจารย์ปรีดา ตัญจนะ ,อาจาย์ญาดา ค าลือมี และ อาจารย์ณัชธาร สิงห์โตทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การตลาด และอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรม  

โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพเด็กและเยาวชน จัดโดยเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอวังเหนือ จังหวัด
ล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ คุณลักษณะการเป็นผู้น าให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน
อย่างมีหลักการ และเป็นพื้นฐานให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคต 
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 วันที่  9 - 11 กรกฎาคม 2558 อาจารย์สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติ
เป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
โดยมี อาจารย์พิมพ์เนตร เทพปัญญา, อาจารย์สุภาภรณ์  นุกูล-
ธรประกิต, อาจารย์กิตติมา  สิงห์สนธิ์, อาจารย์นงนุช  ตั้งใจ-
เจริญทรัพย์ และ อาจารย์Gemmalyn  Dulipas  เป็นวิทยากร
ในการอบรม โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่เมาะ 

 
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.
ล้านนา ล าปาง โดย อาจารย์พรหมมินทร์ สายนาค า 
ได้รับเชิญจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง เพ่ือเป็น
วิทยากรให้ความรู้ และค าปรึกษา แก่สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรสมุนไพร ต าบลแม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง เรื่อง
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอนาคตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันสินค้าทางด้านเกษตรปลอดภัย 
คนให้ความสนใจกันมาก และราคาสูงทางสมาชิก
สหกรณ์จึงมีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชน ปลูก
พืชเกษตรปลอดภัย เช่น พืชสมุนไพรปลอดภัย เนื่องจาก
ปัจจุบันกระแสสมุนไพรรักษาโรคคนนิยมจ านวนมาก จึง
ได้มีการร่วมกลุ่มกันจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น  โดยมีสมาชิก
สหกรณ์เข้าร่วมจ านวน 40 คน โดยการประสานงานจาก 
คุณอรุณศรี กันหาบัว 
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ด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

เมื่อวันที่  8  มกราคม  2558 ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  เข้าร่วมงาน
ตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน  จังหวัดล าปาง  เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่  12  ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดล าปาง  และ
ทางมหาวิทยาลัยได้รับเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ  กัณฑ์มหาพน เป็นประจ าทุกๆปี  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีงามไว้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการแข่งขันขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ของแต่ละหน่วยงาน 
และสถาบันการศึกษาด้วย  และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1  ได้รับเงินรางวัลจ านวน  7,000  บาท พร้อมโล่รางวัล จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ด้วย 

วันที่ 29 มกราคม 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญตัก
บาตรวันปีใหม่” 2558 พระสงฆ์ 11 รูป ณ อาคารเรียนรวม คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร .สุชญา  วรามิตร รองคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  การจัดโครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ล าปาง ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจน
สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  
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 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ น าคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง ร่วมวางพวงมาลาในงานสืบสานต านานพ่อเจ้าทิพย์ช้างวีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์พระยาสุลวะลือไชยสงคราม อ.เมือง จ.ล าปาง พระยาสุลวะลือไชยสงคราม หรือพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง  
เป็นอดีตเจ้าผู้ครองนครล าปาง ซึ่งกอบกู้นครล าปางจากพม่า และสามารถสร้างบ้านแปงเมืองนครล าปางให้อยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้จังหวัดล าปางร่วมกับเทศบาลนครล าปาง ได้จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่กว่าทุกปี 
เพ่ือฉลองจังหวัดล าปางอายุครบ 1,335 ปี และเพ่ือร าลึกถึงเกียรติคุณคุณงามความดี ความกล้าหาญ ที่ท่านได้สร้าง
ไว้ให้แก่ลูกหลาน 

 
วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทองล้วน  มาซา รองผู้อ านวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง พร้อมด้วย
คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  ราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสวรรค์    
วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในวันที่ 2 เมษายน 
ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์มีพระปรีชาสามารถใน
หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย 
ซึ่งพระองค์ได้น ามาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรม ของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ 
“วิศิษฏศิลปิน”  
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วันที่ 24 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 
ประจ าปี 2558 ประกอบด้วยพิธีรดน้ าด าหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และพิธีรดน้ าด าหัวอธิการบดี 
และอาจารย์อาวุโส ณ  ศาลาราชมงคล พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมกาดหมั้วคัวกิ๋น ย้อนถิ่นล้านนา ณ  บริเวณลานหน้า
อาคารอ านวยการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 เขตพ้ืนที่
ร่วมงานดังกล่าวด้วย  

ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  
รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้ อ านวยการกองบริหารทรัพยากรล าปาง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ต่างร่วมพิธีรดน้ าด าหัว รองศาสตราจารย์ 
ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส ณ ศาลาราชมงคล 

นอกจากนี้ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ วันชาติ   สุ วั ตถี  ผู้ อ านวยการกองบริหารทรัพยากร  ล าปาง                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อ านวยการกองการศึกษา ล าปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ต่าง
ร่วมพิธีรดน้ าด าหัวขอพรจากอาจารย์ชัยยง  เอ้ือวิริยานุกุล  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี  อดีตผู้อ านวยการวิทยาเขตเกษตรล าปาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ บ้านพัก
ส่วนตัว อีกด้วย 
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ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (BAC) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ เพ่ือ
ประชุมหารือความเห็นชอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน โดยการประชุมครั้งนี้
เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 

     โอกาสนี้ได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดนิทรรศการในวั นเด็ก
แห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 2558 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการบัญชี  รางวัลชมเชย สาขาพืชศาสตร์ และสาขาการ
ท่องเที่ยว  เพื่อให้คณะกรรมการ BAC ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา 

 
      วันที่ 26 มีนาคม 2558 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้

จัดโครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร เ พ่ือพัฒนางานมหาวิทยาลัย  แก่
คณาจารย์ และบุคลากร ประจ าหลักสูตรวิชาต่าง ๆ     
ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มนูญ   เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ให้    
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิดการ
ท างานด้านการบริหารหลักสูตรการศึกษา 
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วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดประชุม
ปิดการตรวจสอบภายในกองบริหารทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ  2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ    
เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานผู้รับตรวจทราบ อีกทั้งเพ่ือให้เกิดการเสนอแนวทางพัฒนา ปรับปรุง       
การท างานของกองบริหารทรัพยากร โดยสรุปผลการตรวจฝ่ายคลังและพัสดุ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายบริการ     
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

วันที่ 29  มิถุนายน 2558 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นเลิศ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร
ล าปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับ
เกียรติวิทยากรจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์   ค าประกอบ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วม 200 คน 
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ด้านผลงานดีเด่นของอาจารย์ 
 

วันที่ 18 มกราคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  ณ ศาลาราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเพชรราชมงคลล้านนา ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มทอง) และระดับราช
มงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้รับรางวัล ดังนี้ 
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ระดับเพชรรำชมงคลล้ำนนำ 
ด้านวิชาการผู้สอนทฤษฎี ได้แก่ อ.พงศกร  สุรินทร์ 
ด้านวิจัย ได้แก่ ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา 
ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ น.ส.นวลชญา  ขุนธะยา 
 

ระดับรำชมงคลสรรเสริญ (ประเภทศิษย์เก่ำ) 
ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง ได้แก่ นายอ านาจ  เดชะ และนายดิเรก ตนพะยอม 
 

ระดับรำชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) 
ประเภทผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา วนาภิชิต 
ประเภทอาจารย์ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ อ.พรหมมินทร์  สายนาค า 
ประเภทสายสนับสนุนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ น.ส.แสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ 
 

ประเภทศิษย์เก่ำด้ำนผู้สนับสนุนมหำวิทยำลัยฯ ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย 
คุณชยุต  ราชาตัน  
พันเอกชูโชติ  กีฬาแปง 
 

ประเภทนักศึกษำ ด้ำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ นายสุระพงศ์  ดวงสีลา 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ  จิตรเจริญ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประเภทการ
เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2557 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  
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ด้านความรว่มมอืกับตา่งประเทศ 

 
ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

แห่งชาติ (ไบโอเทค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน ก าแพงแสน สกลนคร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Department 
of Agricultural Research (DAR) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ Thasano Rice Research and Seed 
Multiplication สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดงานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมี 
ไทย ลาว เวียดนาม เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 และ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง และอาจารย์วินิจ นุ่มฤทธิ์ 
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปข้าว เรื่อง การท าไส้อ่ัวข้าว ไส้กรอกข้าว ไอศกรีมข้าว ข้าว
เหนียวแก้ว และปลาส้ม ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิจัย และขยายพันธุ์พืชท่าสะโน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติกา รทุกท่าน ได้รับความ
สนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการแปรรูปข้าว และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะน าไปขยายผลเพ่ือท าอาหาร 
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้กับคนประเทศลาวรับประทานและสร้างอาชีพเสริมต่อไป 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ร่วมต้อนรับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างสถาบันเพ่ือเปิดโลกทัศน์ระดับสากล (The 3rd 
Agicultural Camp 2015) ในโอกาสร่วมกิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทักษะวิชาชีพ ระหว่างนักศึกษา ณ พ้ืนที่ล าปาง ระหว่างวันที่ 
10 กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ส าหรับกิจกรรมที่นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Technology) การ
ท าสบู่สมุนไพร (Herbs Soap Making) เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(Plant tissue culture technique) เ ทค โ น โ ลยี ก า ร ผลิ ต ไ ม้ ผ ล 
(Production technology for fruit crop) เทคโนโลยีการอาหาร 
(Food Technology) การขยายพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
(Vegetable Breeding and Seed Technology) เทคนิ ค พ้ืน ฐ าน
ด้านโมเลกุลของพืช (Basic plant molecular techniques) วัฎจักร
คาร์บอนทางการเกษตร (Carbon footprint and agicuiture) และ
เมล็ ด พันธุ์ ข้ า ว  (Rice) โดยมี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล าปาง และอาจารย์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
สถาบันเพ่ือเปิดโลกทัศน์ระดับสากล เป็นความร่วมมือจากการลงนาม (MOU) ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ Brawijaya University  โดยนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย
จ านวน 9 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา ล าปาง และ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 14 
กันยายน 2558 ซึ่งทาง มทร.ล้านนา ได้ส่งนักศึกษา 7 คน ศึกษาดูงาน ณ Brawijaya University เช่นกัน 
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ด้านกจิกรรมเพือ่สงัคม 

 

วันที่ 10 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  
เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง 
ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 58  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พณฯ ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร  
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 
พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่มาจัดนิทรรศการ ร่วมงานวันเด็กดังกล่าว 

ส าหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 58 ปีนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ ที่ให้เด็กได้ร่วม
เล่น ประกอบด้วย นั่งทัวร์ชมงานรถฟาร์มแทรกเตอร์ การแข่งขันโรบอท สถานีทดสอบก าลังใจ (โหนสลิง ไต่สะพาน 
สไลด์เดอร์) ชมภาพยนตร์มินิเธียร์เตอร์ การถ่ายภาพมุมสูง ชิมผลิตภัณฑ์แสนอร่อย นิทรรศการผลงานนักศึกษา 
นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ตลาดนัดสินค้าเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ 
อีกมากมาย จึงได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองได้น าบุตรหลานมาเท่ียวชมงานกันอย่างคึกคัก 
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วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 สโมสรนักศึกษามหา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดโครงการค่าย 
RMUTLL อาสาพัฒนาเพ่ือน้อง ณ โรงเรียนบ้านอ้อน ต.บ้าน
อ้อน อ.งาว จ.ล าปาง การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม
ให้แก่นักศึกษา อีกท้ังเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
และชุมชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติใน
การท างานด้านจิตอาสา โดยท ากิจกรรมปรับปรุงและทาสี
โรงเรียนเพ่ือน้อง มีผู้ร่วมโครงการ 50 คน โดยมี อ.สรายุทธ 
มาลัยพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เป็นผู้ควบคุม
นักศึกษาในการท ากิจกรรม 

 
วนัที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.50 น. จาก

กรณีรถทัวร์เบรคแตกบริเวณสี่แยกป่าขาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง และได้พุ่งชนรถที่สัญจรบนท้องถนน และ
ชนกับรถนักเรียน จนมีผู้บาดเจ็บเป็นจ านวนมาก และมี
ผู้เสียชีวิต จ านวน 3 ราย ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่อาการสาหัส 
ต้องรับการผ่าตัดและรักษาตัวอีกหลายราย อีกทั้งทาง
โรงพยาบาลต้องใช้เลือดเพ่ือรักษาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
เป็นจ านวนมาก 

เมื่อเวลา 12.00 น. ได้มีคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง เข้าบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาล
ล าปาง จ านวนร่วม 20 คน เพ่ือร่วมจิตอาสาช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
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คณะผูจ้ัดท า 
 

ที่ปรกึษา 
      - รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      - ผู้อ านวยการกองการศึกษาล าปาง 
      - ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรล าปาง 
      - ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      - ผู้ประสานงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
      - ผู้ประสานงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ผู้ให้ข้อมูล 
      - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
      - ฝ่ายคลังและพัสดุ 
      - ฝ่ายบริการ 
      - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      - ฝ่ายวิชาการ 
      - ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
      - ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      - ฝ่ายกิจการพิเศษ 
      - ส านักงานบริหารล าปาง 
      - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
  

 ผู้จัดท า 
    - ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน 
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