
 

 

 สว่นที ่1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

ประวตัิมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2515 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 719 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 17 ต าบล
พิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ห่างจากตัวเมืองล าปางประมาณ 16 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เดิมของสถานที่แห่งนี้ 
เป็นที่ดอน และป่าละเมาะ การบุกเบิกพ้ืนที่ในระยะเริ่มต้นนั้นใช้แรงงานของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  หน่วยงาน
ต้นสังกัดเดิม คือ โรงเรียนเกษตรกรรมแม่วัง ล าปาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือบุกเบิก
พ้ืนที่และสร้างอ่างเก็บน้ า อาคารเรียน และอาคารบ้านพัก ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา มี พ้ืนที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

 พ.ศ. 2518 
 

             กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ  เล่ม 92 ตอนที ่1 หน้า 1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็น กรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้แบ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จ านวน 28 แห่ง มาขึ้นต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในการ
รวมหน่วยงานมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานี้ ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมล าปางมาด้วย และได้
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “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 

 

ปณธิาน วิสยัทศัน ์พนัธกจิ เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ ์และวตัถปุระสงค ์
ปณิธาน 
 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธิ์และคุณงาม
ความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ในการสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติที่ถึงพร้อม
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ   ให้เจริญรุ่งเรืองอย่าง
ยั่งยืนและด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเองได้ 

 
 

วิสัยทัศน์  
 

“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สู่สากล” 

 
 
 



 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

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 
 

วตัถปุระสงค ์
 

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

  และสิ่งแวดล้อม 
6.  เพ่ือความเป็นผู้น าและความเป็นเลิศ 
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ตราประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายความว่า มหาวิทยาลัย          
อันเป็นมงคลแห่งพระราชา มีเครื่องหมายเป็นรูปตราวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ 
ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค 8  
และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตรา
พระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบสัญลักษณ์ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 
ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ”  คั่นปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง 
ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 

 

สีประจ ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

 
สีม่วง  #800080 

 

ดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

ดอกหางนกยูงไทย ชื่อพ้ืนเมือง ดอกซอมพอ เป็น
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง  ชื่อสามัญ Pride of Barbados, Peacock's 
Crest   ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia pulcherrima 
Sw. ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม มีล าต้นขนาดเล็ก เรือนยอด
โปร่ง กิ่งอ่อนสีเขียว กิ่งแก่สีน้ าตาล มีใบรวมออกเป็น
แผง ปลายใบมน โคนใบแหลมดอก ดอกเป็นช่อตาม
ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวมีสีแดง เหลือง ชมพู  ส้ม ดอกมี  
5 กลีบ 

 
 
 



 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

สว่นที่ 2 การบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 

โครงสร้างการบรหิารมหาวทิยาลยั 
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คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
Board Policy Committee ( BPC ) 

 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยม์นญู  เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

  
นายชูยศ  สธุารตันชยัพร นายอนวุตัร  ภวูเศรษฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

     
รองศาสตราจารยว์ิรตัน ์ ค าด ี ผูช่้วยศาสตราจารยชู์ชีพ  ชีพอุดม นายชยัธวชั  จารุทรรศน ์ ผูช่้วยศาสตราจารยส์ชุญา วรามติร ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัไชย ค าเสน 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

     

     
ผูช่้วยศาสตราจารยท์องลว้น มาซา นายพรหมมนิทร ์ สายนาค า นายอรรถพร  อนิถาสาน ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา  วนาภชิิต นางสาวธญัลกัษณ ์ บวัผนั 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานกุาร ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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รายงานประจ าปี 2557 

คณะกรรมการก ากบัและตดิตามนโยบาย ล าปาง 
Board of Steering Committee ( BSC ) 

 
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยม์นญู  เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

  
รองศาสตราจารยว์ริตัน ์ ค าดี ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา  วนาภชิิต 

ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

   
นายชยัธวชั  จารุทรรศน ์     ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ชุญา วรามติร ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัไชย ค าเสน 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร 

 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ       
และศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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สว่นที่ 3  ผลการด าเนนิงานตามพนัธกจิ 
งบประมาณ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งสิ้น 142,648,177 บาท     
โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 81,146,507 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 61,501,670 บาท      
จากการเปรียบเทียบงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ภาพรวมมีแนวโน้มทีเ่พ่ิมข้ึน ดังตารางที ่1 

 
ตำรำงที ่1  งบประมำณ จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ 

                      หน่วย : บำท 
 

ปีงบประมำณ 
แหล่งที่มำ 

รวมงบประมำณ 
 

ร้อยละ งบประมำณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมำณรำยได้ ร้อยละ 
พ.ศ. 2555 78,094,120 66.21 39,853,430 33.79 117,947,550 100 
พ.ศ. 2556 86,748,340 61.81 52,605,300 38.19 140,353,640 100 
พ.ศ. 2557 81,146,507 56.89 61,501,670 43.11 142,648,177 100 

 
แผนภำพที ่1  งบประมำณ จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำง 2  งบประมำณ จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 
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ตำรำงท่ี 2  งบประมำณ จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 53,027,580 44.96 60,460,880 43.08 63,356,118 44.41 
งบด าเนินงาน 22,317,150 18.92 27,280,990 19.40 29,896,188 20.96 
งบลงทุน 11,984,500 10.16 14,900,000 10.62 3,963,900 5.58 
งบอุดหนุน 9,201,550 7.80 11,456,840 8.16 13,254,644 9.3 
งบรายจ่ายอื่น 11,829,300 10.03 13,309,680 9.48 12,736,127 8.93 
งบกลาง 162,500 0.14 1,702,410 1.21 4,233,400 2.97 
เงินสมทบมหาวิทยาลัยฯ 7,886,780 6.69 9,729,340 6.93 9,334,725 6.82 
สมทบเขตพ้ืนที่ 1,538,190 1.30 1,513,500 1.08 1,436,625 1.01 
สมทบคณะ - - - - 36,450 0.02 

รวม 117,947,550 100 140,353,640 100 142,642,177 100 
 
แผนภำพที ่2  งบประมำณ จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 
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ตำรำงที ่3  ต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิตนักศึกษำ  จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำ ปีงบประมำณ 2557  
หน่วย : บาท 

กลุ่มสำขำ 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้ รวม 
สำยวิทยำศำสตร์ 142,546.54 62,469.82 205,016.36 

 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 42,193.84 18,805.47 60,999.31 
 วิศวกรรมศาสตร์ 34,589.69 23,751.33 58,341.02 
 เกษตรศาสตร์ 65,763.01 19,913.02 85,676.03 

สำยสังคมศำสตร์ 56,806.52 38,313.97 95,120.49 
 บริหารธุรกิจ 31,972.76 23,293.81 55,266.57 
 มนุษย์และสังคมศาสตร์ 24,833.76 15,020.16 39,853.92 

   รวม 199,353.06 100,783.79 300,136.85 
 
 
แผนภำพที ่3  ต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิตนักศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำ ปีงบประมำณ 2557 
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บุคลากร 
         

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 242 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ 62 คน สายสนับสนุน 5 คน พนักงานราชการ 
สายวิชาการ 1 คน สายสนับสนุน 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 38 คน สายสนับสนุน  14 คน 
ลูกจ้างประจ า 20 คน พนักงานตามพันธกิจ สายวิชาการ 49 คน  และพนักงานตามพันธกิจ (สายสนับสนุน) 44 คน 
ดังตารางที ่4 และ 5 
 

ตำรำงที ่4  จ ำนวนบุคลำกร สำยวิชำกำร                                                    
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒกิำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้าราชการ (สายวิชาการ) - 4 48 10 62 
พนักงานราชการ (สายวิชาการ) - - 1 - 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) - - 34 4 38 
พนักงานตามพันธกิจ (สายวิชาการ) - 14 35 - 49 

รวม 35 59 134 14 242 
 
แผนภำพที ่4  จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทสำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ข้าราชการ (สายวิชาการ)
41.33%

พนักงานราชการ 
(สายวิชาการ) 0.67%

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 25.33%

พนักงานตามพันธกิจ 
(สายวิชาการ) 32.67%
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ตำรำงที ่5  จ ำนวนบุคลำกร สำยสนับสนุน                                                    
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้าราชการ (สายสนับสนุน) - 3 2 - 5 
พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) 2 7 - - 9 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) - - 14 - 14 
ลูกจ้างประจ า 15 5 - - 20 
พนักงานตามพันธกิจ (สายสนับสนุน) 18 26 - - 44 

รวม 35 59 134 14 242 
 

แผนภำพที ่5  จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทสำยงำน สำยสนับสนุน 

 
 

 
 

 

ข้าราชการ (สายสนับสนนุ) 5%

พนักงานราชการ 
(สายสนับสนนุ) 10%

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนนุ) 15%

ลูกจ้างประจ า 22%

พนักงานตามพันธกิจ 
(สายสนับสนนุ) 48%
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รายงานประจ าปี 2557 

บุคลากร จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา 
 

บุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 18 คน ปริญญาโท 118 คน และปริญญาเอก 14 คน  
ดังตารางที ่6  
ตำรำงที ่6  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ  

                                                                                                    หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒกิำรศึกษำ 

รวม 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้าราชการ 4 48 10 62 
พนักงานราชการ - 1 - 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 34 4 38 
พนักงานตามพันธกิจ 14 35 - 49 

รวม 18 118 14 150 
 
 

แผนภำพที ่6  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
 

ปริญญาตรี 12.00%

ปริญญาโท 78.67%

ปริญญาเอก 9.33%
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ตำรำงที ่7  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร  จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รวม 
อำจำรย ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 

ข้าราชการ  34 25 3 62 
พนักงานราชการ 1 - - 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย  38 - - 38 
พนักงานตามพันธกิจ  49 - - 49 

รวม 122 25 3 150 
 
แผนภำพที ่7  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร  จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
 

บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา มี
จ านวนรวมทั้งสิ้น 92 คน ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 36 คน ปริญญาตรี 53 คน และปริญญาโท 3 คน  
ดังตารางที ่8 

 

อาจารย์ 81.33%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16.67%

รองศาสตราจารย์ 2.00%



 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

ตำรำงที ่8  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ     
    หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒกิำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 

ข้าราชการ  - 3 2 5 
พนักงานราชการ  3 6 - 9 
ลูกจ้างประจ า 15 5 - 20 
พนักงานมหาวิทยาลัย  - 13 1 14 
พนักงานตามพันธกิจ  18 26 - 44 

รวม 36 53 3 92 
 
แผนภำพที ่8  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี
39.13%

ปริญญาตรี 57.61%

ปริญญาโท 3.26%
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ตำรำงที ่9  ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ก ำลังศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 
 

ชื่อ – สกุล สังกัด สำขำ 
นายธีรวัฒน์            เทพใจกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
นายธิติวัฒน์            ตาค า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
ว่าที่ รต.ทนงศักดิ์      สัสดีแพง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ 
นายปณิฐิ               แสนจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
นายอาทิตย์            วรรณเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ 
นางอรทัย              บุญทะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
นางสาวธัญลักษณ์    บัวผัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
นางสาวลชินี           ปานใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
นางสาวผจงจิต        ติ๊บประสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
นางสุวรรณี            เจียรสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
นางสาวสายนที       วงษ์ค าดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การบัญชี 
นางชานิกา            ฉัตรสูงเนิน    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

 

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 ่10 
 

ตำรำงที ่10  อำคำรสถำนที่ 
 

ล ำดับที่ 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  
9 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หอพักนักเรียน) 1 720  
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ตำรำงที ่10  อำคำรสถำนที่ (ต่อ) 
 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน 
(หลัง/สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

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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ตำรำงที ่10  อำคำรสถำนที่ (ต่อ) 
 

ล ำดับที่ 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. 2557 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบดิจิตอล โดย
พัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการจัดท าสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้น เช่น ฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ในสาขาวิชาต่างๆ รวบรวมและจัดเก็บผลงานวิจัย รวมถึง
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางที ่11 
 

ตำรำงที ่11  ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
1 ต ารา   
   - ต าราภาษาไทย 30,150 เล่ม 
   - ต าราภาษาอังกฤษ 1,357 เล่ม 
2 หนังสืออ้างอิง   
   - หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 1,178 เล่ม 
   - หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 234 เล่ม 
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ (ต่อ) 
    

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
3 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 1,293 เล่ม 
4 งานวิจัย 439 เล่ม 
5 วิทยานิพนธ์ 217 เล่ม 
6 ปัญหาพิเศษ 300 เล่ม 
7 นวนิยาย 867 เล่ม 
8 หนังสือเยาวชน 149 เล่ม 
9 เรื่องสั้น 48 เล่ม 
10 วารสารใหม่ (บอกรับสมาชิก) 60 รายการ 
11 วารสารใหม่ (ได้รับอภินันทนาการ) 50 รายการ 
12 วารสารเย็บเล่ม 3,047 เล่ม 
13 หนังสือพิมพ์ 8 รายการ 
14 จุลสาร 514 เล่ม 
15 โสตทัศนวัสดุ   
   -  วีดีทัศน์ 116 ตลับ 
   -  เทปบันทึกเสียง 20 ตลับ 
   -  สไลด ์  4 เรื่อง 
   -  โทรทัศน์ 6 เครื่อง 
   -  เครื่องเล่น ดีวีดี , วีซีดี , ซีดี 1 เครื่อง 
   -  เครื่อง  วีดีโอ 3 เครื่อง 
   -  เครื่องเล่นสเตอริโอ 2 เครื่อง 
   -  ซีดีรอม 1,019 แผ่น 
    

16 อินเตอร์เน็ต   
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง 
   -  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย   2 จุด 
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การจัดการศึกษา 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 แบ่งออกเป็น 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน 3 คณะ 16 หลักสูตร  27 สาขาวิชา ดังตารางที ่12 

 
ตำรำงที ่12  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 ่12  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 2557 จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 449 คน และระดับปริญญาตรี จ านวน 
2,439 คน จ าแนกตามคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 772 คน คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ จ านวน1,458 คน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 662 คน  รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
2,892 คน  จากสถิติจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2557 มีแนวโน้ม จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ิมข้ึนทุกปี ดังตารางที ่13 

 

ตำรำงที ่13  จ ำนวนนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 – 2557 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และคณะ 
                                                                  หน่วย : คน 

 
ปีกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ คณะ 
ปวส. ปริญญำตร ี ปริญญำโท วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำรเกษตร 
บริหำรธุรกิจ

และศิลปศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ 

2554 534 2,493 - 809 1,487 731 
2555 437 2,510 - 715 1,466 766 
2556 467 2,735 - 869 1,465 868 
2557 449 2,439 4 772 1,458 662 
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แผนภำพที ่9  จ ำนวนนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554-2557 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

 
 
แผนภำพที ่10  จ ำนวนนักศกึษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 – 2557 จ ำแนกตำมคณะ 
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ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ล ำดับ ชื่อทุน 
จ ำนวน
(ทุน) 

ทุนละ 
(บำท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 ทุนสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ เพ่ือเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาน 

2 48,000 96,000 ทุนต่อเนื่อง 

2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 
1/2557 

6 15,000 90,000 ทุนต่อเนื่อง 

3 ทุนการศึกษามูลนิธิจุฬาภรณ์ฯ 1 9,870 9,870 ทุนต่อเนื่อง 
4 ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ ภาคการศึกษา 1/2557 1 10,000 10,000 ทุนต่อเนื่อง 
5 ทุนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งประเทศ

ไทย 
2 10,000 20,000 ทุนต่อเนื่อง 

6 ทุนอุดหนุนนักศึกษาพิการ 6 7,000 42,000 ทุนต่อเนื่อง 
7 ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล 3 6,000 18,000 ทุนต่อเนื่อง 
8 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมรา

ชูปถัมถ์ 
1 8,000 8,000 ทุนต่อเนื่อง 

9 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 1 25,000 25,000 ทุนต่อเนื่อง 
10. ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัทนานมี จ ากัด) 2 8,000 16,000 ทุนต่อเนื่อง 
11 ทุนมูลนิธิ SCG Sharing the Dream 4 4,000 16,000 ทุนต่อเนื่อง 
12 ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 1 25,000 25,000 ทุนต่อเนื่อง 
13 ทุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
10 2,900 29,000  

14 ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง (กรณีพิเศษ) 

1 8,000 16,000  

15 ทุนมูลนิธิบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด  2 5,000 10,000  
16 ทุนบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด  2 6,000 12,000  
17 ทุนบริษัทโตโยต้านอร์ทเทิร์น ล าปาง จ ากัด 20 2,000 40,000  
18 ทุนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง 10 3,000 30,000  
19 ทุนบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จ ากัด 3 4,000 10,000 ทุน 4,000 

ได้ 1 ทุน 
ทุน 3,000 
ได้ 2 ทุน 

20 ทุนคุณชูยศ  สุธารัตนชัยพร 1 3,000 3,000  
 รวมทั้งสิ้น 79  513,870  
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จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 176 คน และระดับปริญญาตรี จ านวน 779 คน รวมทั้งสิ้น 955 คน 
ดังตารางที ่14 
ตำรำงที ่14  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554-2556 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

หน่วย : คน 
ระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 194 175 176 
ปริญญาตรี 617 923 779 

รวม 811 1,098 955 
 
แผนภำพที ่11  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554-2556 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

 
 

ภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 

2556 จ านวนทั้งสิ้น 737 คน ผลการส ารวจพบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า จ านวน 619 คน คิดเป็นร้อยละ 83.99 
ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68   และไมม่ีงานท า จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33   
ดังตารางที ่15 
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 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

ตำรำงที ่15  ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 - 2556  
หน่วย : คน 

สถำนะ 
ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 ปีกำรศึกษำ 2556 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
มีงานท า 444 76.95 648 74.14 619 83.99 
ก าลังศึกษาต่อ 8 1.39 7 0.80 5 0.68 
ไม่มีงานท า 125 21.66 219 25.06 113 15.33 

รวม 577 100 874 100 737 100 
 
แผนภำพที ่12  ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 – 2556 

 
แผนภำพที ่13  เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยฯ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรส ำรวจภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิต 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

มีงำนท ำ 83.99%

ก ำลังศึกษำต่อ 0.68%

ไม่มีงำนท ำ 15.33%
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ผลงานเด่นของนักศึกษา  
  

ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ที่ว่า  “การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทีถ่ึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ”  
ดังตารางที ่16 
 

ตำรำงที ่16  ผลงำนเด่นของนักศึกษำ 
 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
 

ล ำดับ ชื่อรำงวัล ชื่อประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนที่ให้ วัน เดือน ปี 
1 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2  
แข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
31 ก.ค. 56 

2 รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 

แข่งขันแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน 

31 ก.ค – 1 ส.ค.56 

3 รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English 
Skills Contest)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

31 ก.ค – 2 ส.ค 56 

4 รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

27 – 29 พ.ย 56 

5 รางวัลชนะเลิศ  การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 30 -31 ม.ค. 57 
6 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 30 -31 ม.ค. 57 

7 รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 30 -31 ม.ค. 57 
8 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1  
การแข่งขันแผนการตลาด  หอการค้าจังหวัดล าปาง  10 ก.พ. 57 

9 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันแผนการตลาด  หอการค้าจังหวัดล าปาง  10 ก.พ. 57 

10 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2  

การประกวดการจัดท าแผนการตลาด หอการค้าจังหวัดล าปาง  20-ก.พ.-57 

11 ได้รับทุนสนับสนุน
กิจกรรม  

“สร้างฝาย สร้างน้ า สร้างป่า สร้างสิ่งมีค่า 
คืนสู่สังคม”  

บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

15-17 มี.ค 57 

12 รางวัลชนะเลิศ  ผลงานหญ้าเนเปียร์พืชพลังงานแห่งอนาคต 
ของนางสาวจุฑารัตน์  ชูสังข์           
นางสาวกรรณิการ์  ท้าววงศ์บาล         
และนายณัฐปคัลป์  มาวิเลิศ            
ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล           
และเงินรางวัล 10,000 บาท  

โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและ
สื่อผสม ประจ าปี 2557 MMAC 2014 
(Mae Fah Luang University 
Multimedia and Animation 
Contest 2014) ภายใต้หัวข้อ     
“แก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิต
ไฟฟ้าพัฒนาไทย” ระดับอุดมศึกษา  

8 ส.ค.57 

     
 
 

 

    
     



 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

     

ล ำดับ ชื่อรำงวัล ชื่อประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนที่ให้ วัน เดือน ปี 
13 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 
 ผลงานเนเปียร์พลังงานใหม่ รับ
ประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล 
5,000 บาท ประกอบด้วย                
นายนนทชัย  น ามา                     
นางสาวสุนิสา  วงศ์ชุมพันธ์           
นางสาววีณา  เบอแล  

โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและ
สื่อผสม ประจ าปี 2557 MMAC 2014 
(Mae Fah Luang University 
Multimedia and Animation 
Contest 2014) ภายใต้หัวข้อ      
“แก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิต
ไฟฟ้าพัฒนาไทย” ระดับอุดมศึกษา  

8 ส.ค.57 

14 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

 ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงิน
รางวัล 3,000 บาท ผลงานพลังเนเปียร์ 
ของ นางสาวพนาลักษณ์  พัสปิงค า  
นางสาวอรพรรณ  สารอินทร์             
นายกิติศักดิ์  ศรีอิ่นแก้ว   

โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและ
สื่อผสม ประจ าปี 2557 MMAC 2014 
(Mae Fah Luang University 
Multimedia and Animation 
Contest 2014) ภายใต้หัวข้อ “แก๊ส
ชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า
พัฒนาไทย” ระดับอุดมศึกษา  

8 ส.ค.57 

15 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

ผลงานไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์             
ของนายณัฐพงษ์  เมืองมา            
นางสาวศศิธร  อวดกล้า                   
นายวันปรีดา  เคารพม่ิง                   
นางสาวรุ้งนิรันดร์  กาเชียงราย   

โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและ
สื่อผสม ประจ าปี 2557 MMAC 2014 
(Mae Fah Luang University 
Multimedia and Animation 
Contest 2014) ภายใต้หัวข้อ          
“แก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิต
ไฟฟ้าพัฒนาไทย” ระดับอุดมศึกษา  

8 ส.ค.57 

16 รางวัลชมเชย ผลงานพลังงานเนเปียร์ ของ             
นางสาวบงกช  บุญธรรม                    
นางสาวสุชัญญา  จ าปาทอง                     
นายศักรินทร์  กลิ่นอบ  
ได้รับประกาศนียบัตร และ 
เงินรางวัล 1,000 บาท   

โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและ
สื่อผสม ประจ าปี 2557 MMAC 2014 
(Mae Fah Luang University 
Multimedia and Animation 
Contest 2014) ภายใต้หัวข้อ            
“แก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิต
ไฟฟ้าพัฒนาไทย” ระดับอุดมศึกษา  

8 ส.ค.57 

 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 

ล ำดับ ชื่อรำงวัล ชื่อประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนที่ให้ วัน เดือน ปี 
3 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1  
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และ
วิชาชีพประจ าปี 2556  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  น่าน 

31 ก.ค – 2 ส.ค 56  

1 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  

ข้าวสามสุข ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ 
รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร 

24 ม.ค 57    

2 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  

นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน    

 



 Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 28 
ANNUAL REPORT 2014 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 

ล ำดับ ชื่อรำงวัล ชื่อประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนที่ให้ วัน เดือน ปี 
1 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1  
การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 
เฟส 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

21-23 มิ.ย. 56 

2 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  

การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 
เฟส 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

23 มิ.ย. 56 

3 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2  

การแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรม 2 มิติ 
(Auto CAD)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน  

31 ก.ค – 2 ส.ค 56 

4 รางวัลชมเชย การแข่งขัน การเขียนโปร แกรมซีเอ็นซี โด
ใช้ Software Simulation (Siemens 
Controller)  

ณ สถาบันไทย-เยอรมัน  17-18 ต.ค. 56 

5 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  

การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 25  สาขาออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  

ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม 
อินแพ็ค เมืองทองธานี    จ.นนทบุรี  

6-9 มี.ค. 57 

6 รางวัลเหรียญทอง แข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน  World skills  
Asean  Hanoi  2014  Cad design 

ณ เมืองฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  

23-28 ต.ค 57 

 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ทีด่ าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ ทุนการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น   
44 โครงการ ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.44   
และจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.56 
 
ตำรำงที ่17  ประเภทผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ปี 2557 
 

แหล่งงบประมำณ 

ประเภทงำนวิจัย 
รวม 

เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 
(เรื่อง) 

จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(เรื่อง) 

จ ำนวน 
(บำท) 

เรื่อง บำท 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 44 3,710,558 57 1,590,250 101 5,300,808 
เงินงบประมาณรายได้ - - 13 172,150 13 172,150 
หน่วยงานภายนอก    2 40,000 2 40,000 

รวม 44 3,710,558 72 1,802,400 116 5,512,958 
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แผนภำพที ่14  ประเภทผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ปี 2557 

 
 

ตำรำงที ่18  ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

1 การบูรณาการหลักวิศวกรรมในการ
จัดการความรู้ส าหรับสร้างรถม้า
จังหวัดล าปาง 

นายบุญธรรม โสใจวงค์ สาขาเทคโนโลยี
เครื่องกล 

   

2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
องค์ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัด
ล าปาง 

นางสาวอัจฉราพร  
แปลงมาลย์ 

สาขาบริหารธุรกิจ    

3 
 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนผู้ปลูกสับปะรด 

ผศ.มนูญ  เฆมอรุณกมล 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์    

4 ระบบการปลูกสับปะรดให้มีผลผลิต
กระจายออกนอกฤดู 

รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล สาขาวิชาพืชศาสตร ์    

5 การศึกษาคุณภาพของพันธุ์
สับปะรดบริโภคสดที่ปลูกในต าบล
บ้านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

นายกุลวิชญ์ พานิชกุล สาขาวิชาพืชศาสตร ์    

       
 
 

5,300,808 172,150 40,000
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 

     

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

6 ผลของการเสริมยูเรียและแป้งต่อ
สมรรถนะการผลิต ค่าโลหิตวิทยา
และการตอบสนองของฮอร์โมนใน
โคนมสาวที่ได้รับเปลือกสับปะรด
เป็นอาหารหยาบหลัก 

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์    

7 ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก
สับปะรดในหมู่บ้านห้วยหลวง 
ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

นางศิริประภา ศรีทอง สาขาวิทยาศาสตร ์    

8 การจัดการดอกสับปะรดที่มีผลผลิต
ล้นตลาดโดยวิธีการจัดแต่งดอกไม้ 

นายณัฐอมร จวงเจิม สาขาวิชาพืชศาสตร ์    

9 การคัดแยกสับปะรดด้วยคุณสมบัติ
เสียงสะท้อนความถี่สูงของ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 

นายจิรพนธ์ ทางแกง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    

10 โรงเรือนอบแห้งสับปะรดแช่อ่ิมด้วย
รังสีแสงอาทิตย์ 

ผศ.ดร.วันไชย ค าเสน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    

11 การศึกษาคุณสมบัติของเสียงเคาะ
เพ่ือคัดแยกคุณภาพของสับปะรด
แบบอัตโนมัติ 

ดร.สุวรรณ จันทร์
อินทร์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    

12 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
มัดใบสัปปะรด 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ 

   

13 การออกแบบและสร้างเครื่องอัด
เส้นใยเยื่อใบสับปะรด 

นายวิชัย สินจักร ์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 

   

14 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อ
สับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อน 

นายประเทือง ฝั้นแก้ว สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

15 การพัฒนาข้าวแต๋นสอดไส้สับปะรด ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

16 การใช้ประโยชน์จากสับปะรดผงใน
ผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 

น.ส.อุบลรัตน์ พรหม
ฟัง 

สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

17 สูตรและกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมของขนมขบเค้ียวจาก
สับปะรดผง 

นางรุ่งทิวา กองเงิน สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

18 การพัฒนากระบวนการแปรรูป
สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง 

น.ส.ชณิชา จินาการ สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

       
19 คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของ

สับปะรดผง โดยวิธีการอบแห้งแบบ
ถาด 
 

นางวัชรี เทพโยธิน สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

20 การปรับปรุงคุณภาพสับปะรดหยี น.ส.ณัฎวลิณคล เศรษฐ
ปราโมทย ์

สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

21 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษา
อายุเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
สับปะรดกวนของวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสับปะรดบ้านห้วยหลวง 

น.ส.ณัฎวลิณคล  
เศรษฐปราโมทย์ 

สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

22 การศึกษาต้นทุนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง 

ดร.ปัญจพร ศรีชนา
พันธ์ 

สาขาการบัญชี    

23 ศักยภาพในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร:กรณีศึกษา
บ้านห้วยหลวง ต าบลบ้านเสด็จ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

นางชานิกา ฉัตรสูงเนิน สาขาศิลปศาสตร์    

       
  

 
     



 Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 32 
ANNUAL REPORT 2014 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

24 การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์
เพ่ือผลิตเป็นไม้ดอกการค้า:การ
ขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 

ผศ.สุมิตรา สุปินราช สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

   

25 การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์
เพ่ือผลิตเป็นไม้ดอกการค้า:การเก็บ
รักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 

รศ.กุลชลี บุญทา สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

   

26 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องแต่ง
กีบเท้าโค 

นายสรายุทธ มาลัย
พันธ์ 

สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

27 การออกแบบและการสร้างเครื่อง
ผสมสีเคลือบเซรามิก 

นายสรายุทธ มาลัยพันธ์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

28 การออกแบบและสร้างเครื่องปอก
เปลือกและบดเนื้อสับปะรด 

นายสรายุทธ มาลัยพันธ์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

29 การจัดท าฐานข้อมูลเหล็กรูปพรรณ 
3 มิติในประเทศ ด้วยโปรแกรม 
solid works 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

30 การออกแบบและสร้างเครื่องล้าง
ถังน้ าดื่ม 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

31 การศึกษาเพ่ือพัฒนาเครื่องหั่นใบ
ยาสูบส าหรับอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน กรณีศึกษา:หมู่ที่ 4 
ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

32 การประเมินท่าทางการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมชิ้นส่วนรถ
จักยานยนต์ 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

       
  

 
 

     



 33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

33 การออกแบบและสร้างเครื่อง
ทดสอบแบบดัคโค้ง 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

34 การสร้างสื่อการเรียนรู้ระบบ       
E-Learning ส าหรับการใช้งาน
โปรแกรม Solidworks 2012 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

35 การศึกษาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ถอดประกอบสปริงโช้คอัพแบบ
คอยล์สปริง โดยใช้หลักการศึกษา
งาน 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

36 การออกแบบและสร้างขัดขอบ
ฟุตบาท 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

37 
การออกแบบและสร้างเครื่องพ่นสี
ขอบฟุตบาท 

นายพงศกร สุรินทร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

38 การศึกษาผลกระทบจากการเชื่อม
ทังสเตนอินเนิตแก๊สต่อโครงสร้าง
และสมบัติด้านการต้านทานแรงดึง
ของเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า
ผสมและเหล็กกล้าไร้สนิม 

น.ส.ฉัตรชนก ทองทิตย์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

       
39 การศึกษาความสามารถในการ

ต้านทานการกัดกร่อนของ
เหล็กกล้าที่ผ่านกรรมวิธีรมด าร้อน
และกรรมวิธีรมด าเย็น 

น.ส.ฉัตรชนก ทองทิตย์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

40 การออกแบบและสร้างเครื่องกรอง
น้ าผิวดินเพื่อใช้ในครัวเรือน 

นายประจักร์ โกษาวัง สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

41 ผลกระทบของอุณหภูมิในขณะใช้
งานที่มีผลต่อความล้าตัวของวัสดุ
กลุ่ม เหล็กกล้าเจือต่ าและ
เหล็กกล้าเจือสูง 

นายเอกรัฐ  ใจบุญ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

   

42 สร้างเครื่องปอกเปลือกสับปะรด
อเนกประสงค์ 

นายชัยยันต์ ใจบุญมา สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

43 การสร้างกังหันลมแกนหมุนตั้งเพ่ือ
สูบน้ าใช้ในการเกษตร 

นายชัยยันต์ ใจบุญมา สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

44 การสร้างและพัฒนาเครื่องตีเมล็ด
ข้าวเปลือกออกจากฟางข้าว 

นายชัยยันต์ ใจบุญมา สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

45 สร้างรถเข็นส่งอาหารใน
โรงพยาบาล 

นายชัยยันต์ ใจบุญมา สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

46 ออกแบบและสร้างเครื่องยนต์
สเตอร์ลิงแบบแอลฟาโดยใช้
เชื้อเพลิงซีวมวลเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า 

นายวิชัย สินจักร ์ สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

47 การดัดแปลงปั๊มน้ าแบบแรงเหวี่ยง
หนีศูนย์กลางเป็นกังหันน้ าเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า 

นายประเทือง ฝั้นแก้ว สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

48 การออกแบบและสร้างแหล่งเก็บ
พลังงานรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ส าหรับการอบแห้งสับปะรดแว่น 

นายประเทือง ฝั้นแก้ว สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

49 การพัฒนา Quadrotor  เพ่ือการ
ถ่ายภาพทางอากาศ รุ่นที่ 3 

ดร.อภินันทน์  จิตรเจริญ สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

50 การพัฒนา Drone เพ่ือการส ารวจ
ระยะไกล 

ดร.อภินันทน์  จิตรเจริญ สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 
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รายงานประจ าปี 2557 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

51 การพัฒนาประสิทธิภาพลมยานโฮ
เวอร์ดราฟห์อเนกประสงค์ขนาด 2 
ที่นั่ง 

ดร.อภินันทน์  จิตรเจริญ สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

52 การประมาณค่าเริ่มต้นในการ
แก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัดด้วยวิธีการหาค าตอบมรา
เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง 

ผศ.ดร.วันไชย ค าเสน สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

53 การศึกษามอเตอร์ชนิดแม่เหล็ก
ถาวรเพื่อเป็นต้นก าลังของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

นายจิรพนธ์ ทาแกง สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

54 การออกแบบระบบติดตามดวง
อาทิตย์ชนิด 2 แกนแบบติดตาม
และตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์ 

นายเกษม ตรีภาค สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

55 การออกแบบระบบชาร์จประจุ
แบตเตอรี่ในระบบส ารองพลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก
จากการผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์
แสงอาทิตย์ส าหรับจ าหน่ายให้กับ
การไฟฟ้าส่งภูมิภาคในระบบ Feed 
in tariff 

นายเกษม ตรีภาค สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

56 เบาะรองป้องกันแผลกดทับ
อัตโนมัติ 

ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

57 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ 

ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

58 การศึกษาวิธีไล่แมลงวันในคอกหมู
โดยการใช้คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค 

ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

59 ต้นทุนและผลตอบแทนจาก
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายสายฝนของ
วิสาหกิจชุมชน:กรณีศึกษากลุ่มทอ
ผ้าบ้านกิ่วพัฒนา อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 
 

น.ส.กรรณิการ์ ใจมา 
 

 

สาขาการบัญชี    

60 การศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีส า
หรัลกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษากลุ่มผ้า
ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติกี่ค าบ้าน
น้ าหลง 

ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ สาขาการบัญชี    

62 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านวังชัย
พัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ดร.ปัญจพร ศรีชนาพนัธ ์ สาขาการบัญชี    

63 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือก้อนเชื้อ
เห็ดของผู้ประกอบการที่น าไปเปิด
ดอกเพ่ือจ าหน่ายต่อในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

น.ส.ญาดา ค าลือมี สาขาการบัญชี    

64 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเห็ดเพ่ือ
น าไปประกอบอาหารของผู้บริโภค
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

น.ส.ญาดา ค าลือมี สาขาวิชาการตลาด    

65 ศึกษาแนวทางการพัฒนา
หัตถกรรมพ้ืนบ้านโดยใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด: กรณีศึกษา
ไม้กวาด บ้านต้นฮ่างพัฒนา อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

นางปรีดา ตัญจนะ 
 

สาขาวิชาการตลาด    

       



 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

66 ระบบสินค้าคงคลัง บริษัท ที 
แอนด์ ชัน คอนสตรัคชั่น 

นายวชิระ หล่อ
ประดิษฐ์ 

สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

   

67 สื่อการเรียนการสอนเรื่อง การดูแล
สุขภาพร่างกายที่ดี 

ว่าที่รต.บริวัชร สืบคณะ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

   

68 สื่อการน าเสนอ 3 มิติ กรณีศึกษา
แบบจ าลองสามมิติโครงสร้าง
อาคารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง 

ว่าที่รต.บริวัชร  สบืคณะ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

   

69 สื่อการเรียนรู้เรื่อง โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

ว่าที่รต.บริวัชร สบืคณะ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

   

       
70 สื่อน าเสนอระบบขั้นตอนและ

ระเบียบการด้านวิชาการกรณีศึกษา
ห้องวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง 

ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

   

71 สื่อการเรียนรู้เรื่อง คุณแม่มือใหม่ 
กรณีศึกษาช่วงเริ่มตั้งครรภ์ถึงเด็ก
อายุ 2 ปี 

ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

   

72 ซอฟต์แวร์บริหารงานระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน บ้านมิ่งมงคล 

ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

   

73 ซอฟต์แวร์เพ่ือบริหารงานสหกรณ์
ร้านค้าชุมชน บ้านกล้ายม่วง 

ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

74 การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง 

นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

75 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ของประชากรในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

น.ส.กรณิศ  เปี้ยอุดร สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

76 การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง 

น.ส.กรณิศ  เปี้ยอุดร สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

77 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการ
ขายด้วยระบบสารสนเทศ 

นางกนกวรรณ เวชกามา สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

78 ศึกษาและพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรณีศึกษา สาขากวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง 

นางกนกวรรณ เวชกามา สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

79 ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการหอพักขนาดย่อย 

นางกนกวรรณ เวชกามา สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

80 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่กรณีศึกษาแผนที่
ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน (1) 

นางกนกวรรณ เวชกามา สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

81 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
จัดการกลุ่มแบบพึ่งพาตนเอง 
กรณีศึกษา กลุ่มท าครกหินบ้านไร่
ศิลาทอง 

นางกนกวรรณ เวชกามา สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

       



 39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

82 การศึกษาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นางพิมพ์หทัย บ ารุงกิจ สาขาวิชาการ
จัดการ 

   

83 ศึกษาผลของไซโตไคนินและความ
เข้มข้นที่มีต่อการชักน าให้ยอด
คัทลียาและว่านแสงอาทิตย์ 

ผศ.สุมิตรา สุปินราช สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

   

84 ศึกษาผลของ BA และNAA ที่เลี้ยง
ในสภาพของอาหารแตกต่างกันที่มี
ผลต่อการแตกยอดที่มีผลว่าน
แสงอาทิตย์ 

ผศ.สุมิตรา สุปินราช สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

   

85 ศึกษาผลของปริมาณอาหารเหลวที่
ใช้เลี้ยงและสภาพที่เลี้ยงที่มีต่อการ
แตกยอดว่านแสงอาทิตย์ 

ผศ.สุมิตรา สุปินราช สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

   

86 ศึกษาผลของไซโตไคนินและความ
เข้มข้นที่มีต่อการเกิดยอดว่าน
แสงอาทิตย์ 

ผศ.สุมิตรา สุปินราช สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

   

87 ศึกษาวิธีการปักช าของพิทูเนียใน
สภาพเหมาะสม 

ผศ.สุมิตรา สุปินราช สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

   

88 การใช้ฟักทอง กล้วยน้ าว่าดิบ และ
มะละกอดิบเป็นอาหารเสริมเลี้ยง
หนอนนก 

ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล สาขาสัตวศาสตร์
และประมง 

   

90 บรรจุภัณฑ์ที่แหมาะสมเพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มาร์ชแมล
ไลว์สอดใส้ครีมสับปะรด 

นางรุ่งทิวา  กองเงิน สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

91 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริม
แป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า 

น.ส.นภาพร ดีสนาม สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
       

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

92 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
น้ าพริกอ่อง 

น.ส.นภาพร ดีสนาม สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

93 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส้กรอกไก่
เสริมเส้นใยสับปะรด 

น.ส.นภาพร ดีสนาม สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

94 การยอมรับของผู้บริโภคและ
คุณภาพของขิงแช่อ่ิมผสมน้ าผึ้ง
อบแห้ง 

นางวัชรี เทพโยธิน สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

   

95 การออกแบบชุดสมองกลเพ่ือ
ควบคุมชุดเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบ
อัตโนมัติ 

นายอ านวจ ผัดวัง สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

96 วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสตรงแบบทบสัญญาณชนิด
เหลื่อมกระแสหลายเฟส 

นายชูธง สัมมัตตะ สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

97 การพัฒนาโปรแกรมแลนมิเตอร์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

นายเสกสรรค์ เจียร
สุวรรณ 

สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

98 การแก้ปัญหาการหาความสัมพันธ์
และประสิทธิภาพของสายส่งไฟฟ้า
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.วันไชย  ค าเสน สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

99 การศึกษาปริมาณน้ าทิ้งของ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ส าหรับออกแบบระบบระบายความ
ร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยน้ าทิ้ง
ของเครื่องปรับอากาศ 

นายเกษม  ตรีภาค สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

   

100 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 
2558 ของผู้ท าบัญชีในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

น.ส.ณัฐนรี ทองดีพันธ์ สาขาการบัญชี    

       
       



 41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

101 การศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเซรามิกในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

น.ส.กรรณิการ์  ใจมา สาขาการบัญชี    

102 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
สมทบคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง 

น.ส.กรณิศ  เปี้ยอุดร สาขาบริหารธุรกิจ    

103 ความรู้ความเข้าใจและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ภาค
สมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง 

นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ สาขาบริหารธุรกิจ    

104 การศึกษาแนวทางการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับผู้พิการ
ทางการเห็น กรณีศึกษาโรงเรียน
การศึกษาคนตาบอดล าปาง 

น.ส.คนึงนชุ  สารอินจักร สาขาบริหารธุรกิจ    

105 ระบบเตือนการเข้าใกล้ปั๊มแก็ส
รถยนต์ด้วยระบบบอกพิกัดบน
ระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

นายวิษณุ  ช้างเนียม สาขาบริหารธุรกิจ    

106 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ประลองสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน 

นายประเทือง  ฝั้นแก้ว สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

   

107 ออกแบบและสร้างเสื้อเกราะกันกระสุน
จากเหล็กกล้าไร้สนมิ และใช้วัสดุคอมโพ
สิตผสมเส้นใยใบสับปะรดเป็นแผ่นซับ
แรงกระแทกตามมาตรฐาน NIJ 

นายเอกรัฐ  ใจบุญ สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
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ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
ผู้วิจัย/หัวหน้ำ

โครงกำร 
หน่วยงำน 

แหล่งงบประมำณ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
งบประมาณ
ภายนอก 

108 การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สนับสนนุการตัดสนิใจงานวิจัยสบัปะรด 

น.ส.เพ็ญผกา  กิจวรรณ สายสนับสนุน    

109 ความพึงพอใจการให้บริการของสาย
สนับสนนุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง 

น.ส.ศุภลักษณ์  ค าฟูบตุร สายสนับสนุน    

110 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัต
ลักษณ์นักศึกษา มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 

น.ส.ธนิณี  นิติธรรม-
บัณฑิต 

สายสนับสนุน    

111 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริการของงานทะเบียน กองการศึกษา 

นายอรรถพร อินถาสาน สายสนับสนุน    

112 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล
งานวิจยัและปัญหาพิเศษ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 

นายอภิชาติ ปัญญา สายสนับสนุน    

113 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ
บริหารจัดการเงินเดือน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม ่ สายสนับสนุน    

114 การคัดเลือกสายพันธุ์ยนีส์ผสมที่
ทนทานต่อสภาวะออสโมติกเพือ่
ปรับปรุงคุณภาพโคเนติกส์การหมักกรด
แอซีติกและกลีเซอรอลของไวนอ์งุ่นแห้ง
พันธุ์เทมปรานิโย 

ผศ.ดร.วันเพ็ญ จติร
เจริญ 

สายสนับสนุน    

115 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตขิอง
ชุมชนพื้นทีป่ฏิบัติการเครือข่ายนคร
ล าปางโมเดล 

ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะล ี สาขาวิทยาศาสตร์    

116 การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา: กลุ่ม
เยาวชนบ้านทุ่ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะล ี สาขาวิทยาศาสตร์    

 

 
 



 43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

การบรกิารวชิาการแกส่งัคม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ในพ้ืนที่ชุมชนทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  15 กิจกรรม ดังตารางที ่19 
 
ตำรำงที ่19  ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมำณ 
แผ่นดิน 

งบภำยนอก 

1 โครงการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยี 

นายพรหมมินทร์  สาย
นาค า 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ 

  

2 ค้นหาโจทย์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ปี2557 

นายพงศกร  สุรินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุต
สาหการ 

  

3 การท าอาหารสัตว์น้ าโดยใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่มีในท้องถิ่น 

นายสมเกียรติ ตันตา สาขาวิชาสัตวศาสตร ์   

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ครอบครัวผู้พิการบ้านวอแก้วสู่กลุ่มอาชีพ
แปรรูปและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลาดุก 
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลาดุกของชุมชน
ครอบครัวผู้พิการบ้านวอแก้ว 
กิจกรรมที่ 2 โครงการประเมินศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพแปรรูปและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากปลาดุก 
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเรื่องหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี 
(GMP) เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
กิจกรรมที่ 4 โครงการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียใน
บ่อซีเมนต์ 
กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนารูปแบบ บรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มตาม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

นายเรืองพันธุ์  ทรัพย์มี 

 

 
นางนัฎฐิรา สกุลศรีน า
ชัย 

 
นายนรินทร์ ธิวงศ์ 

 
 
นางสาวณัฏฐวลิณคล 
เศรษฐปราโมทย์ 

 
 
 

นายเรืองพันธุ์  ทรัพย์มี 
 

 
นางสาวณัฏฐวลิณคล 
เศรษฐปราโมทย์ 

 
 
 

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมำณ 
แผ่นดิน 

งบภำยนอก 

 กิจกรรมที่ 6 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพการจัดท าแผน
ธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 7 โครงการติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม และการ
รายงายผลการด าเนินโครงการ 

นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ 

 

 
นายเรืองพันธุ์   ทรัพย์มี 

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

  

5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
พอเพียง  บ้านวอแก้ว ต าบลวอแก้ว อ าเภอ
ห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

ผศ.นวลศรี จารุทรรศน์ ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

  

 กิจกรรมที่ 1  การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเห็ดและการเพ่ิมแหล่งอาหารเห็ดให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

นายชัยธวัช  จารุทรรศน์    

 กิจกรรมที่ 2  การปลูกผักปลอดสารพิษ
และการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 

นายกุลวิชญ์  พานิชกุล    

 กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายเรืองพันธุ์  ทรัพย์มี    

 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

นายสมเกียรติ  ตันตา    

 กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

ผศ.พิชัย  ไชยเสนา    

 กิจกรรมที่ 6 การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จาก
ใบไม้แห้งและปุ๋ยมูลวัวแห้ง 

นายพรหมมินทร์ สาย
นาค า 

   

 กิจกรรมที่ 7 การเติมความรู้การตลาดและ
การจัดการกลุ่ม 

นายสรวิทย์  ปานพินิจ    

 กิจกรรมที่ 8 การประเมินและการจัดการ
ความรู้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
พอเพียงบ้านวอแก้ว ต าบลวอแก้ว อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ผศ.ดร.สุชญา  วรามิตร    
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษาล าปางขึ้น  เพ่ือมอบหมายภารกิจให้เป็นหน่วยงานหลัก
ด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน และร่วมด าเนินการกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการด าเนินงาน จ านวน   
11 โครงการ ดังตารางที ่20 
 

ตำรำงที ่20  ชื่อโครงกำร/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน และสถำนที่ด ำเนินกำร 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน สถำนที่ด ำเนินกำร 

1 โครงการวิจัยเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 
3 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสาร

องค์กร 
นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 

4 โครงการเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์มหาพน) นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 
5 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 
6 โครงการส่งเสริมร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีสู่สังคม นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 
7 โครงการนิทรรศการไทยศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไทย 
นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 

8 โครงการนิทรรศการหมุนเวียนทางภูมิปัญญา
ท้องถื่น 

นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 

9 โครงการอนุรักษ์การแต่งกายพ้ืนเมืองล้านนา นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 
10 โครงการพัฒนาระบบและกลไก

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 

11 โครงการพัฒนาห้องวิถีคนเมือง นางนิตยา เอกบาง ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 
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การบรหิารจดัการ 
ผลการด าเนินงาน การประกันคณุภาพการศึกษา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศกึษา 2556  ดังตารางที ่21 

 

ตำรำงที ่21  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.69 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 4.5 ดี 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 2.79 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.75 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.4 ดี 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ดี 
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ สกอ 4.35 ดี 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ สมศ. 3.40 พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย สกอ. และ สมศ. 4.02 ดี 

คะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์ มทร.ลำ้นนำ 5.00 ดีมาก 
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ใบรบั 
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การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ 
 

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 อีกทั้ง
ส่งเสริมมาตรการประหยัด เพ่ือลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
ตู้จัดเก็บ และพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บเอกสาร 

 
 
3) ระบบการประเมินแบบออนไลน์ เพ่ือการบริหารจัดการ

ข้อมูล และการประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
สามารถน าไปใช้อ้างอิง  

 
 

 
4) ระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ เพ่ือการบริหารจัดการ

ด้านงานวิชาการและการจัดการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อ
การให้บริการแก่นักศึกษา 
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ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และการใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ย 
 

 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 
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สว่นที่ 4 ผลงานและกจิกรรมเดน่ในรอบปี 2557 
 

ด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ร่วมโครงการงานบุญตั้ง
ธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาต) เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดล าปาง โดยส่งกันต์มหาพน ร่วมขบวนกัณฑ์เทศน์
มหาชาติ ณ สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 4 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง สิ้นสุดขบวน ณ  บริเวณศาลหลักเมือง  
ลานประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(หลวงพ่อด า) อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตร Get A  
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธ เนื่องในวันมาฆบูชา และเพ่ือสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่คู่สังคมไทย ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมจ านวนมาก 
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เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
น าโดย คุณปภาวรินทร์ บุญมาก รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วม
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระเจดีย์
ซาวหลัง โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิพงศ์ เตชะ-
พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เป็นประธานน า
ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวล าปางประกอบ
พิธีเป็นจ านวนมาก 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา ล าปาง น า โดย ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์วิท ยา วนาภิชิต 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และตัวแทน
นักศึกษา ร่ วมพิธี ถวาย เทียนพรรษา เนื่ อง ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา    
ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพ่ืออนุรักษ์
รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ที่จะสามารถสืบทอดสู่
ลูกหลานต่อไป 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง น าคณาจารย์ร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดล
ประจ าปี 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพ่ือ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบ าเพ็ญแก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ          
ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลล าปาง 
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ด้านผลงานเดน่ของนกัศึกษา 
 

นักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง ภายใต้ชื่อ “ทีมบือเนอมู” 
ส่งผลิตภัณฑ์ข้าว “ข้าวสามสุข”ข้าวกลางดอยที่
ถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน ผ่านเมล็ดข้าวและน า
ความสุขกาย สุขใจ และสุขอารมณ์ สู่ผู้บริโภค 
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 ทีมสุดท้าย ซึ่งประกาศ

ผล วันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ปรากฏว่า 
นักศึกษา มทร.ล้านนา ล าปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศมาครองได้ส าเร็จ สร้างความภาคภูมิใจ     
สู่มหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนชาวจังหวัดล าปาง เป็นอย่างมาก 

 

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ น าโดยอาจารย์บริวัชร สืบคุณะ และอาจารย์
วชิระ หล่อประดิษฐ์ น านักศึกษาสาขาวิชาระบบสาร 
สนเทศ เข้าร่วมโครงการ ประกวดตราสัญลักษณ์ Logo 
Contest for  e-Business งาน Manegement Fair      
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ด้านอาจารย์
ณัฐยา สักเส็ด อาจารย์สาขาการบัญชี ได้ส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกวดแข่งขัน
แข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาชีพทางการบัญชี ได้รับรางวัล
ชมเชย มาอีก 1 รายการด้วย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแผนการตลาด จัดโดยหอการค้าจังหวัดล าปาง 
ส าหรับทีม MG ราชมงคล ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฯ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
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วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นักศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและ    ศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
รับรางวัลโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 7  MMAC 2 0 1 4  ( Mae Fah Luang 
University Multimedia and Animation Contest 
2014) ภายใต้หัวข้อ “แก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เพ่ือ
ผลิตไฟฟ้าพัฒนาไทย” ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดย ส านัก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กันตนา
แอนนิเมชั่น จ ากัด  

นายสุรพงศ์  ดวงสีลา นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง 
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันทักษะฝีมือ
แรงงาน   World skills  Asean  Hanoi  2014        
ณ เมืองฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว่างวันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2557 คว้ารางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันประเภทการเขียนแบบ
และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD design)   
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ด้านกจิกรรมพฒันานกัศึกษา 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดกิจกรรม “ประเพณีน้องพ่ีสาขาพัฒนาวัด” ณ วัดพระธาตุคว่ า
หม้อ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ือให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ 

 

วันที่ 4 กันยายน 2557  นายกสโมสรนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
จัดงานพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที”  ณ  อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี  เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและ      
ให้โอวาท พร้อมกันนี้ผู้แทนนักศึกษากล่าวน าบทบูชาครู และปฏิญาณตน ต่อด้วยพิธีมอบพานไหว้ครู แด่คณาจารย์ 
จากสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง สโมสรนักศึกษา นักศึกษาจากทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
รายงานประจ าปี 2557 

 

วันที่  10 กันยายน 2557 สโมสรนักศึกษา     
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ได้จัด การประกวด RMUTLL STAR 
CONTEST “Freshy Boy & Girl 2014”ณ อาคารอเนก-
ประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต กล่าวเปิดงาน 

 

 
 
 

 
 

วันที่ 17 กันยายน 2557  สโมสรนักศึกษา 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง จัดการแข่งขันกีฬา “แม่วังเกมส์”ประจ าปี 
2557 จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดยได้รับเกียรติ
จ ากผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล          
รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และ
กล่าวปิดงานดังกล่าว 
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ด้านการบริหารจัดการ 
 
วันที่ 22 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  

เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ  สงค์ธ
นาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย             รอง
อธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์ ดร.ภาสวรรธน์  วัชร-
ด ารงศักดิ์ รองอธิการด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี     
ในโอกาสเยี่ยมและมอบนโยบายการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยว- 
ชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร :Center of excellence      
(COE) Agro-Industry  ซึ่งมีการมอบนโยบายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ ตามบริบทของ
พ้ืนที่ล าปาง 
 

วันที่ 23 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุ-
เคราะห์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานจัด
ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ การจัดตั้งกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ผ่านระบบ 
VDO Conferrence โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหาร
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด 
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ด้านผลงานดีเด่นของอาจารย์ 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียติ
เพชรราชมงคลล้านนา และรางวัลคนดีศรีราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ รวม 11 ท่าน เข้ารับรางวัลหลายระดับและประเภท ดังนี้  

รางวัลระดับเพชรราชมงคลล้านนา ประเภทผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา วรา
มิตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รางวัลประเภทอาจารย์ด้านวิชาการผู้สอนทฤษฎี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ   จิตรเจริญ   
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

รางวัลราชมงคลสรรเสริญ(เข็มเงิน) ระดับผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี    
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รางวัลประเภทอาจารย์ด้านงานวิจัย ได้แก่ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 รางวัลประเภทอาจารย์ด้านกีฬา ได้แก่อาจารย์วิริยะ เดชแสง คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์     
รางวัลประเภทอาจารย์ด้านกิจกรรม ได้แก่ อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
รางวัลประเภทนักศึกษา ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายชนสิษฎ์ 

นิยมไพรนิเวศน์ นักศึกษาสาขา พืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศรางวัลคนดีศรีราช ดังนี้ รางวัลประเภท

อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าศูนย์ศึกษาวัฒนธรรม และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประเภทเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายวัชรินทร์ สิทธิตัน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทนักศึกษา ได้แก่ 
นางสาวสมฤทัย อ่อนภักดี สาขาระบบสาระสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และประเภทประชาชนทั่วไป 
ได้แก่ นายประเวช หมีบุรุษ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านม่อนเขาแก้ว 
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ด้านการวจิยัและนวตักรรมภายในประเทศ 
                                                       

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง น าโดย 
ดร .สัณชัย  พันธโชติ  อาจารย์
ประจ าสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี

เกษตรล าปาง ดร.อภินันท์ จิตร
เจริญ อาจารย์สาขาเครื่องกล สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
ทีมงาน ซึ่งได้จัดท าโครงการและ

โครงร่างปริญญานิพนธ์ สร้างเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2A ได้
ตามมาตรฐานของ NIJ standard-0101.04 โดยใช้วัสดุคอมโพสิต
ผสมเส้นใยใบสับประรดเป็นแผ่นซับแรงกระแทกได้  

 
 

วันที่ 1 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง ร่วมจัดนิทรรศการเชิงสาธิต
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแปรรูปสับปะรด ในงานร าลึก
ประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าล าปาง โดยได้รับเกียรติจาก   
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
ประธานในพิธี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ และรับ
มอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ระลึก (น้ าสับปะรด 
100% และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด)  
จาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ส าหรับการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากสับปะรดดังกล่าว สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ได้ร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสับปะรดจังหวัดล าปาง ด้านการแปรรูปและโอทอป โดยมี  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เป็นประธาน มีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทีมงานได้เล็งเห็นความส าคัญและ
น าเสนอผลงานดังกล่าวเพ่ือช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ า จึงได้ส่งเสริมการท าวิจัยและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือน าเสนอ ประกอบด้วย น้ าสับปะรดแท้ 100% เมอแลงสับปะรด และมาสเมลโลไส้สับปะรด ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
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ด้านบรกิารวิชาการเพือ่สงัคม 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง จัดประชุมหัวหน้าโครงการย่อยฯ ของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านวอแก้วแบบมีส่วนร่วม 
ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง  ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  เพ่ือรับทราบกรอบแนวคิดและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานรวมทั้งงบประมาณรายกิจกรรมของโครงการ ส าหรับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านวอแก้วแบบมีส่วน
ร่วม ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ   
ซ่ึงด าเนนิการตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 
วันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 คณะอาจารย์ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  พร้อมด้วยนักศึกษาใน

สาขาวิชา ได้ร่วมใจให้บริการด้านวิชาการในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้ และถ่ายทอดทักษะการใช้งานอุปกรณ์ด้านไอที
และคอมพิวเตอร์แก่ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมีอุปกรณ์ด้านไอทีและ
คอมพิวเตอร์มาขอค าปรึกษาและซ่อมบ ารุงอย่างมากมาย และด้านนักศึกษายังเป็นที่กล่าวถึงและชื่นชมแก่ชาวบ้าน
อีกด้วย 
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ด้านกจิกรรมเพือ่สงัคม 
 

ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  7 - 9 
พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปา ง  ล ง พ้ืนที่ ช่ ว ย เหลื อ
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ  
(แผ่นดินไหว) ภายใต้โครงการ RL อาสา ณ ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา เชี ยงราย  การลง พ้ืนที่ ในครั้ งนี้ ท า ง
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์น า
คณาจารย์และนักศึกษาลงพ้ืนที่ โดยมี อาจารย์เสกสรร  เจียร-
สุวรรณ อาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร อาจารย์สรายุทธ มาลัย-
พันธุ์  ดร.อภินันท์  จิตรเจริญ และ อาจารย์ชัชชัย วรพัฒน์ เป็น
อาจารย์ผู้ควบคุม การลงพ้ืนที่ดังกล่าวทางทีมงามได้ เข้า
ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการขนย้ายสิ่งของเศษปูนจากสิ่งก่อสร้าง
ที่พังทลาย ปรับปรุง และซ่อมแซมไฟฟ้า จากการแจ้งขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยในพื้นท่ี บ้านสันกันแฮ้ว ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยการลงพ้ืนที่เป็นหนึ่งในภารกิจ
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม.  

       

เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง  น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน  

มาซา รองผู้อ านวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการ
พิเศษ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จัด
โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยใน
สถานศึกษา” ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  
มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน 
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ด้านความรว่มมอืกับตา่งประเทศ 
 
วันที่  26 พฤศจิกายน 2556 สาขาสัตวศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ร่วมต้อนรับคณะ
ผู้บริหารและนักวิจั ยจาก  มหาวิทยาลัย  Brawijaya,       
เมือง Malang ประเทศอินโดนีเชีย ในโอกาสเยี่ยมชมและ
เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าเยี่ยม
ชมในครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือตกลงรายละเอียดใน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และหัวข้อวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ และนักวิจัย ของสาขาสัตวศาสตร์  

 

 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ล าปาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยี  
การเกษตร คณะผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก 
Central Luzon State University (CLSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไวน์และการเก็บเมล็ดภัณฑ์ ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งหารือในทางด้านวิชาการให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน 
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ด้านการเยี่ยมชมและศึกษาดงูาน 
 

วั นที่  27  มกราคม 2557  นั กศึ กษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล เข้า
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงแรม ณ โรง
แรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่  และเรียนรู้
มารยาทการรับประทานอาหารเซทยุโรป โอกาสนี้
ไ ด้ ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมสั มภ า ษณ์ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ ยวในจั งหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือฝึกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การสนทนาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษามีความ
เชี่ยวชาญ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 

วันที่ 10 มีนาคม 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จ านวน 91 คน เข้าศึกษาดูงาน 
ด้านการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ด้วยการส่ งออก 
ผลกระทบจากปัจจัยต่ างๆ ที่มีต่อการลงทุนในตลาด
ต่างประเทศ ณ บริษัท อินทราเอ้าท์เลท จ ากัด เพ่ือให้
นักศึกษาได้น าไปเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการ
ท างานที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด AEC ภายในเดือน 
ธันวาคม 2558 นี้ 

 
วันที่ 26 มีนาคม 2557 คณาจารย์สาขาวิชา

สัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้น า
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการจริง ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ ากัด   
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี น.สพ.พณิชย์ จาริก
ภากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย 
จ ากัด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิต- 
ภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้เข้า
ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้แก่นักศึกษา ส าหรับการ ศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในจังหวัดล าปาง เพ่ือเตรียมตัว
นักศึกษาออกฝึกงานโรงงานอาหาร และบางส่วนเข้าสู่โลกการท างาน  

 
 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดอบรม
เรื่องการเลี้ยงแพะนมและศึกษาดูงานการท าฟาร์มผสมผสาน  ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษา สินทวีวรกุล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม  

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ฟาร์มผสมผสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์ชัยธวัช         
จารุทรรศน์  อาจารย์สุรีวัลย์  ชุ่มแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษา  สินทวี- 
วรกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง 
พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นต่อไป 
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ที่ปรกึษา 
 
 ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล 
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 

คณะผู้จัดท า 
 

ผศ.วันชาติ สุวัตถ ี ประธานกรรมการ 
ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี กรรมการ 
นางพิมพ์หทัย บ ารุงกิจ กรรมการ 
นางสุภาวดี พริบไหว กรรมการ 
นางเสาวณีย ์ ภู่ทอง กรรมการ 
นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก กรรมการและเลขานุการ 
นายศราวุฒิ จ าหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวธัญญาทิพย์ ค าปิงใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

พิสูจน์อักษร 
 

นางพิมพ์หทัย บ ารุงกิจ 
นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก  
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปี 2557 
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