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มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี 

ในงาน RMUTKM+2 

มทร.ล้านนา  เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย 
การจัดการความรู้ มทร. 9 แห่ง ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10  (Knowledge Management 
to Learning Organization : Km to Lo) ระหวา่งวนัที ่30 มกราคม 
– 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา 
จงัหวดัชลบรุ ีซึง่ มทร.ตะวนัออก รับหนา้ทีเ่ปน็เจา้ภาพในครัง้นี ้โดย 

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือ

ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 
อธิการบดี มทร.ล้านนา ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำารงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี
ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล  
ผูอ้ำานวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสีูช่มุชน พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร 

KOREATECH เข้าประชุมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา 

ถกประเด็นพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน

วนัที ่7 กุมภาพนัธ์ 2560 ผศ.สนทิ พพิธิสมบตั ิรองอธิการบดี
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รอง
อธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ
คณะผูบ้รหิารจาก Korea University of Technology and Education 

(KOREATECH) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำานวยการ มทร.ล้านนา  ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการทำางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มทร.ล้านนา ได้นำาเสนอ เรื่อง”การจัดการความรู้โดยการใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นเครื่องมือ” สามารถคว้ารางวัล
ชมเชยบทความ ประเภทอาจารย์และบุคลากร โดยทีมงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ซึ่งประกอบด้วย 
นายนริศ กำาแพงแก้ว  ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ และผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ 

ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างมทร.ล้านนา กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
โดยมีนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อยกระดับผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
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คณาจารย์และนกัศกึษาวทิยาลยัฯ เขา้พบอธกิารบด ีในโอกาส

ที่คว้ารางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน โครงการ Enjoy 

Science : Young Makers Contest 2016

วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์ 2560 คณาจารยแ์ละนกัศกึษาวทิยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ที่ได้รับรางวัลรางวัล Popular Vote  
ในการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest  
2016 เข้าพบและรายงานผลการแข่งขันต่อ รศ.ดร.นำายุทธ  

สำานักงานพัฒนาภาค 3 

ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการ

วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2560 รศ.ดร.นำายทุธ  สงคธ์นาพทิกัษ ์ 
อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 
พล.ต.ทำาน ุ โพธิง์าม ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา ภาค 3 หนว่ย
บญัชาการทหารพฒันา และคณะทำางาน ในการหารอืการทำาบนัทกึ
ขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง มทร.ลา้นนา และสำานกังานพฒันา 
ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการบูรณาการด้านวิชาการ เพื่อให้ราษฎรและชุมชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชนและพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำานวยการ มทร.ล้านนา 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 

จัดเสวนาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยุค Thailand 4.0

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด จัดงาน “Panel Discussion and Mini- 
Symposium on Retail Business Management 2017” เรื่อง 
กลยทุธก์ารจดัการธรุกจิคา้ปลกีในยคุไทยแลนด ์4.0 และเศรษฐกจิ

โลกภายใตก้ารบรหิารงานของโดนลั  ทรัมป ์ระหวา่งวนัท่ี 16 – 18 กมุภาพนัธ ์2560 ณ หอ้งประชุมช้างกระ  โรงแรมเชียงใหม่ 
ออร์คิด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิกร จันทรวิโรจน์ อดีตรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน ในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด  

สงคธ์นาพทิกัษ ์อธกิารบด ีมทร.ล้านนา ณ  อาคารอำานวยการ โดยนกัศกึษาไดน้ำาเสนอการดำาเนนิงานเพือ่การจดัสง่ประกวดสิง่
ประดษิฐ ์ตัง้แตข่ัน้เริม่ตน้ จนสิน้สดุ ซึง่เปน็การรวบรวมความรู ้ทีเ่ชือ่มโยงกนัในดา้น วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์
คณิตศาสตร์  และศิลปศาสตร์ ใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการศึกษาของนักศึกษาจำานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
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งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559 

ดึงศิษย์เก่าร่วมแนะนำาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 มทร.ล้านนา จัดงาน 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง
นิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ได้รับเกียรติ 
จาก รศ.ดร.นำายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็น
ประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.สนิท  

คณะวิศวกรรมศาสตร์สอบปริญญานิพนธ์ นศ.แลกเปลี่ยน 

วัดคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนจบ

วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2560  คณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ลา้นนา  
สอบปริญญานิพนธ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการร่วมมือ HCMUTE  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแลกเปล่ียน
ก่อนสำาเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศ 

มทร.ล้านนา รับธงกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย 

พร้อมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 34 ปี 61

วันท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2560  รศ.ดร.นำายทุธ  สงคธ์นาพทิกัษ์  
อธกิารบด ีมทร.ล้านนา พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร  เขา้รว่มพธีิปดิ
การแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแหง่ประเทศไทย 
ครั้งที่ 33 “UTK Games” ณ มทร.กรุงเทพ  และรับมอบธงการ
เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคร้ังต่อไปในปี 2561 ซ่ึงพิธีดัง
กล่าวจัดขึ้น  ณ สนามกีฬากลาง มทร.กรุงเทพ 

นักศึกษาวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียนที่

ชาระมิงค์ เชียงใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ชั้นปีท่ี 3 และนักศึกษา
ระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ( Food Module )  

พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาและนายสุรศักดิ์  ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ กล่าว
แสดงความยินดี จากนั้นเป็นการเสวนาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการทำางาน โดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำาเร็จในอาชีพ
ด้านต่างๆ

ได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ บริษัท ชาระมิงค์ จำากัด อ.ท่าวังตาล จ.เชียงใหม่ โดยมีวิทยากรจากบริษัท  
นำานักศึกษาเยี่ยมชม และให้นักศึกษาได้ลิ้มลองรสชาติของชาระมิงค์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของทางบริษัทฯ 
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คณาจารย์ศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปล่ียนเรียน

รู้ในงาน 12th International  Art Festival&Workshop In 

Thailand 2017 Pohchang

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานอาจารย์หลักสูตร 
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา   
รว่มสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารและนิทรรศการศลิปกรรมนานาชาต ิ12th 

International 
Art Festival & Workshop In Thailand 2017 Pohchang 

ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 
10  กุมภาพันธ์ 2560

คณบดีวิศวกรรมฯ ร่วมคณะ สวทน. ศึกษาดูงานการ

พฒันาหลกัสตูรและพฒันาบณัฑติตอบโจทยภ์าคการผลิต

วนัที่8 กุมภาพนัธ ์2560  ดร.กิจจา ไชยทน ุคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงานกับ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสวทน. โดยมี
ดร.สภุทัร จำาปาทอง เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เป็นหัวหน้าคณะเจรจาความร่วมมือระหว่าง สกอ. สวทน. 
และ สถาบันอุดมศกึษาช้ันนำาของไทยจำานวน 12 แห่งซ่ึงรวม 
มทร.ล้านนาด้วย กับ Carnegie Mellon , Silicon Valley  

วิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ร่วมศึกษาแนวทาง

การพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ 

วันที่ 31 มกราคม 2560 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ 
จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ 
ความรู้  “โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้ระบบการก่อสร้าง 
ชิน้สว่นสำาเร็จรปูทีเ่หมาะสมกบัผูอ้ยูอ่าศยัทีม่รีายไดน้อ้ย – ปานกลาง”   

Campusโดย Professor Steven Rosenberg , Senior Director of Operation เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายใต้ โครงการ Talent mobility Program  เครดิตภาพ : 
fb.สุภัทร จำาปาทอง

โดย ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต หัวหน้าณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่นกรุงเทพมหานคร 

Inside RMUTL
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คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธไีหว้ครชูา่ง สานตอ่ประเพณี

สร้างขวัญกำาลังใจอาจารย์และนักศึกษา

วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2560 คณะศิลปกรรม
และสถาปตัยกรรมศาสตร ์มทร.ลา้นนา ทำาพธิบีวงสรวง
พระวิษณุกรรม เทพแห่งศิลปะและงานช่าง เพื่อความ
ศิริมงคล แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา    โดย 
ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี เป็นประธานพิธี

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำานักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงผล

งานและแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำาปี 2560

วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำานักศึกษาเข้าร่วม 
จดัแสดงผลงานและแขง่ขนัในงานวนันกัประดษิฐแ์หง่ชาต ิประจำาป ี2560 โดย
ในปีนี้ได้นำาผลงาน สิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืนได้แก่ เครื่องดักจับกลุ่มควัน

3 นักบัญชี มทร.ล้านนา คว้าผลคะแนนรวมอันดับที่ 13 ในการตอบ

คำาถามปัญหาด้านบัญชีระดับประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2560  นายจักรพงษ์  ทรงกำาพลพันธ์, นางสาว
วิภาเพ็ญ  จิกเวียงและนางสาวอ้อย  อินต๊ะ นักศึกษาสาขการบัญชี ชั้นปีที่ 4 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้าผลคะแนนอันดับที่ 13 
จาก “การแขง่ขนัตอบคำาถามทางบญัชรีะดบัประเทศ” ครัง้ท่ี 5 ประจำาป ี2560 
(THAILAND Accounting Challenge 2017) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์

มทร.ล้านนา ยกทีมร่วม RMUTL+2 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

วันที่ 31  มกราคม  2559  ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้าน
วิชาการ และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
เข้าร่วมการประชุมจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบนัการพลศกึษา และสถาบนับณัฑติพฒันศลิป ์(RMUT-

โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงสำาหรับโรงบ่มใบยาสูบ ในบูธ N11 EH102-104 โดยมี อ.วิสูตร อาสนวิจิตร อ.อภิชาติ ใสงาม  
อาจารย์ประจำาหลักสูตร และ นายจตุพร ร้องเสียง นายทิวา วรสินศักดิ์ นักศึกษาประจำาหลักสูตร เข้าร่วมงานและแนะนำา
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นำาไปจัดแสดง ในครั้งนี้

เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร 

KM+2) ซึ่งจัดขึ้นระว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี โดย
มี มทร.ตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารองค์กร งานบริการวิชาการ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ ศิลปวัฒนธรรม และแนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจการนักศึกษา 

Inside RMUTL
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มทร.ล้านนา นำาเสนองานวิจัยยกระดับมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยโดยเทคโนโลยีพลาสมาไมโครนาโนบับเบิ้ล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ “1st International Symposium 
on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano 
Bubbles to Agriculture and Aquaculture” (RMUTL 1st 

ISHPMNB 2017) โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นายประจวบ กนัธยิะ  
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่เปน็ประธานเปดิงาน  ซึง่จัดขึน้ 
ระหวา่งวนัที ่5 – 6 มกราคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ
56 พรรษา 

รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ประธาน
การจัดงาน กลา่ววา่ การจดังานประชมุวิชาการนานาชาตคิรัง้นี ้
มคีวามมุงหวงัทีจ่ะให้เกิดผลสัมฤทธิท์ี่ดตี่อภาคอตุสาหกรรม
และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ การจัดประชุม
วชิาการนานาชาติกเ็ป็นเสมือนเวทีท่ีเปิดโอกาสใหเ้กิดการแลก
เปลีย่นเรยีนรู้องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการขนสง่
และเก็บรกัษาสินคา้ทางการเกษตรเพือ่ยกระดับมาตรฐานดา้น
อาหารของประเทศไทยใหม้คุีณภาพ สะอาดและปลอดภยั ซึง่
ในปัจจุบันการเก็บรักษาอาหารทางด้านการเกษตรนั้นพบว่า
ยังมีการปนเปื้อนของสารเคมีอยู่มากซึ่งจะเป็นต้นเหตุสำาคัญ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ”

อธิการบดีกล่าวต่ออีกว่า การศึกษาวิจัยใน
เร่ืองพลาสมาไมโครนาโนบับเบิลนี้เราได้รับความร่วมมือ 
เป็นอยา่งดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่นท่ีได้เขา้มาถา่ยทอด
เทคโนโลยีและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจุบันมทร.ล้านนา  
ไดท้ำาการเปดิ “ศนูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการดา้นการประยกุต์
ใชไ้ฟฟา้แรงสงูพลาสมาและไมโครนาโนบบัเบลิเพือ่การเกษตร
ขัน้สงู” เพือ่จะปน็การเรยีนรู ้ทดลอง วจิยัเพือ่ทีจ่ะไดข้ยายผล
สูก่ารนำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นสว่นอืน่ตอ่ไปและถอืเปน็หนึง่
กิจกรรมในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีกด้วย” 

กจิกรรภายในงานมกีารบรรยายพเิศษโดย Mr.Koichi 
TAKAKI จาก Iwate University บรรยายในหัวข้อ “Plasma 
and pulsed power applications to agriculture, fishery 
and food processing” , Mr.Akimi SERIZAWA จาก 
Kyoto University บรรยายในหัวข้อ“Fundamentals and 
Application of Micro/Nano Bubbles” และการนำาเสนอ
ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับนาโนบับเบิลเพื่อนำาไปต่อยอดและ
นำาไปใช้ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมต่อไป
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12 ปีราชมงคลล้านนา 
ยกระดับความสามารถ 

ก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจนของคนไทย

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.)ลา้นนา จดั
งานยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมซึง่เปน็ทีพ่ึง่ของชมุชน ภายใตแ้นวคดิ “Local concern  
Global Solution : Moving Across Middle Income Trap  
Border Through Human Resource  Capacity  Building” 
โดยไดรั้บเกยีรตจิาก หมอ่มหลวงปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรชีว่ย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงาน  

รศ.ดร.นำายทุธ สงคธ์นาพทิกัษ ์อธกิารบด ีมทร.ลา้นนา   
เปิดเผยว่า “ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ถือได้ว่าเป็นการ
ครบรอบ 12 ปี แห่งความภาคภูมิใจนับจากที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลลา้นนาไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจาก
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช สถาปนา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา ขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยน้อมสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณฯ จึงได้พร้อมใจจัดงานครบรอบวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้
แนวคดิ “Moving Across the Middle Income Trap (MIT) 
Border through Human Resource Capacity Building”   
ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
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เพือ่จะเปน็กำาลงัสำาคญัในการพฒันาภาคอตุสาหกรรม ขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ จะนำาพาคนไทยก้าวข้าม
กบัดักรายไดป้านกลางด้วยการเพ่ิมศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า
ของประเทศในยุคเศรษฐกจิดจิทิลัและความคดิสรา้งสรรคไ์ด้
อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 อย่าง
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื พรอ้มกันน้ียงัจัดการเสวนาในหวัข้อ 
“Moving Across Middle Income Trap (MIT) Border 
through Human Resource Capacity Building” โดยมี
ตวัแทนผูเ้ขา้รว่มเสวนาผูท้รงคณุวุฒจิากภาคการศกึษาและ
ตัวแทนจากสถานประกอบการ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดแสดง
นิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการเทิด
พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ รชักาลท่ี 9 การจดั 
แสดงผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำาริ การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ   นทิรรศการนกัปฏบิตัิ
ผูย้ิง่ใหญข่องแผน่ดิน  นทิรรศการสายน้ำาแหง่นวตักรรม การ
เสวนาทางวิชาการหัวข้อ การจัดการศึกษารูปแบบ STEM, 
WIL,ดนตรีในสวน “บทเพลงของพ่อ” กาดหมั้วคัวกิ๋นย้อน
ถิ่นล้านนา และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย จึงถือเป็นโอกาส
อันดีท่ี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้มีเกียรติ จะได้ร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมฉลองแห่งความภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วย   
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อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำาปาง ได้รับการคัดเลือกเป็น

หนึ่งในคนไทยถ่ายทอดเรื่องราวทุนการศึกษาต่าง

ประเทศ
รศ.ดรวันเพ็ญ  จิตรเจริญ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำาปาง ได้รับการคัด
เลือกเป็นหนึ่งในคนไทยถ่ายทอดเรื่องราวทุนการศึกษาต่างประเทศ ใน
หนังสือ Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships 
STORY OF THAI ALUMNI ด้านทุนเพื่อการวิจัย Endeavour Research 
Fellowship / Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship 
จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ล�ำปำง@ Campus

สำาหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนที่สนับสนุนการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยที่
ประสงค์จะทำาวิจัยต่อในระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoctoral Research) เพื่อไปทำาวิจัยระยะสั้น 4-6 เดือน ในสาขาวิชา
ใดก็ได้ที่ประเทศออสเตรเลีย โดย รศ.ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2552 ไปทำาวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นเวลา 6 
เดือน ณ สถาบันไวน์ (The Australian Wine Research Institute) ออสเตรเลีย เมืองอะติเลต (Adelaide) รัฐออสเตรเลียใต้ 
ซึง่เปน็ทีต่ัง้ของเขตการทำาไวนท์ีส่ำาคญัแหง่หนึง่ของโลก ซ่ึงการไดรั้บทนุครัง้นีม้โีอกาสไดร้ว่มงานกบันกัวจิยัทีมี่ช่ือเสยีงของโลก
ในการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ระดับโมเลกุล การทำาไวน์สไตล์โลกใหม่ ทำาให้ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จนสามารถ
นำามาเขยีนหนงัสอืเรือ่งคูม่อืไวนเ์มกเกอร ์โดยเปน็หนงัสอืดา้นกระบวนการผลติไวนร์ะดบัอตุสาหกรรมเลม่แรกสำาหรบัคนไทย 
และสามารถต่อยอดงานวิจัยและนำาเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำาปาง 

จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจสร้างฝายชะลอ

น้ำาตามรอยเท้าพ่อ” ปลุกจิตอาสา 

อนุรักษ์ธรรมชาติ และสามัคคี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  นายสมภพ สมยา นายก

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำาปาง พร้อมด้วยทีมงานสโมสรฯ 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาจัดโครงการ “ราชมงคล
ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำาตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระ
มหากรณุาธคิณุ  ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้นแบบของการใช้น้ำา

ให้เกิดประโยชน์ ให้นักศึกษาเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสาธารณะต่อชุมชน   โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำานวยการกองศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนำาทีมผู้บริหารปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อเป็นที่ระลึกในกิจกรรม  ณ อ่างเก็บน้ำาห้วยยาง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำาปาง 
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น่ำน@ Campusสาขาสัตวศาสตร์และประมง  

มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จาก ร.ร.บ้านดอนศรีเสริมกสิกร
วันที่ 30 มกราคม 2560  รศ.ดร.เกชา คูหา หัวหน้า

สาขาสัตวศาสตร์และประมง อ.สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ หัวหน้า
หลกัสตูรสตัวศาสตร ์ดร.รัชน ีบัวระภา หัวหนา้หลักสตูรเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ อ.สิริญาณ์ พาเหมาะ และ อ.ทวินันท์ แววทอง  
อาจารย์ประจำาสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและให้การ

ต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร จากโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน
และชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ

อาจารย์-นักศึกษา มทร.ล้าน น่าน 

ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำาเมือง

น่าน
วนัที ่2 กมุภาพนัธ ์2560 อาจารยจ์ารนุนัท ์เมธะพนัธุ ์ 

รองผูอ้ำานวยการฝา่ยกจิการ นกัศกึษานำาคณาจารย ์บุคลากร 
นกัศกึษา รว่มโครงการปลกูปา่นเิวศภเูขาภายใตโ้ครงการรกัษ์
ปา่นา่น เพือ่สนองพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 13 ไร่ จำานวน 10,000 ต้น ณ 
พื้นที่หมู่ 5 ตำาบลเมืองจัง อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

รองอธิการบดี มทร.น่าน เตรียมผลงาน

นำาเสนอในงานประจำาปีเมืองน่าน
วนัที ่6 กมุภาพนัธ ์2560 รศ.ดร.คมสนั อำานวยสิทธิ ์ 

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการจดันทิรรศการเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจดังาน 
ประจำาปี และของดีเมืองน่าน ประจำาปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหวา่งวนัที ่10 - 19 กมุภาพันธ ์2560 ณ บริเวณริมน้ำานา่น
เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ผลิตภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินและร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิน่และชนเผ่าตา่งๆ และ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จัก สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ต่อประชาชนทั่วไป
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ตำก@ Campus อาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมเป็นวิทยากร

แนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ล้านนา
วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2560 ผศ.วรีะพรรณ จนัทร์เหลอืง 

อาจารยส์าขาวชิาครุศาสตรเ์ครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.
ลา้นนา ตาก และทมีงานแนะแนวการศกึษา เขา้รว่มบรรยายพเิศษ 
เร่ือง “การศึกษาต่อสายอาชีพอย่างไรให้ประสบความสำาเร็จ” 
ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำาปาง ทั้งนี้มีนักเรียนให้ความ
สนใจในการบรรยายเปน็จำานวนมาก พร้อมกนันีไ้ดใ้หแ้นวทางการ
ศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชนใ์นการสมคัรเรยีนในหลกัสตูรตา่งๆ ของ มทร.ล้านนา 

มทร.ล้านนา ตาก ประชุมเตรียมพร้อม

จัดการทดสอบ V-NET ประจำาปีการศึกษา 

2559
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดการ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ปีการศึกษา 2559 โดยมี  
ผศ.ดร.ทนงศักด์ิ ยาทะเล ผู้อำานวยการกองการศึกษา ตาก 
เป็นประธานในการประชุม ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไป
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องใน 
การสอบ จงึไดจ้ดัการประชมุขึน้ ทีห้่องประชมุ 2 ตึกอำานวยการ  
มทร.ล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มทร.ล้านนา ตาก  

จัดโครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา ตาก ที่ห้อง BLA 
201 อาคารเรยีนรวม 60 ปี ทรงครองราชย ์คณะบรหิารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร และ  
รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำานวยการสำานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มทร.ล้านนา  เป็นวิทยากรในการบรรยาย
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พิษณุโลก@ Campus

มทร.ล้านนา พิษณุโลกร่วมกิจกรรมเสวนาสามัคคี 

กาแฟยามเช้า 
วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2560 ดร.ทนิกร ทาตระกลู รองอธิการบด ี

มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมร่วมงาน 
เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติ
จากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา  

เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ทำาพิธี

อัญเชิญพระพุทธชินราชจำาลองประดิษฐาน

เพื่อความสิริมงคล
ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และศิษย์เก่า ร่วมอัญเชิญ
พระพุทธชินราชจำาลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้วฐานกว้าง 54 นิ้ว  
ประดิษฐ์สถาน (ชั่วคราว) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา พษิณโุลก  โดย ความมุง่หมายคร้ังนีเ้พือ่อัญเชญิพระพุทธ

ชนิราชองคจ์ำาลอง ประดษิฐานเปน็องคป์ระธานในศาลาพระทีส่มาคมศษิยเ์กา่เกษตรบา้นกร่าง จะไดร้ะดมกำาลงัทรพัยจ์ดัสรา้ง
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพี่น้องศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยสืบไป

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 
ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ พลเอก ดร.ศิริ 
ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาส่ีแยกอินโดจีน พร้อมด้วย 
ผศ.สุพจน์ พฤษะวัน รองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอนิโดจีน 
ในการเข้าเยีย่มชมการดำาเนนิงานกิจกรรมดา้นอตัลักษณ์เกษตร
ปลอดภัย ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก และ การดำาเนินงานขุด
ลอกคลองน้ำารอบ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ซึ่งจะเป็นอีกสถานที ่
หนึ่งในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนของประชาชน 
ชาวจังหวัดพิษณุโลก
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เชียงรำย@ Campus มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่”
สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart 
Accountants)” ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียม
ความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทาง
สู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน  
อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช 
จำากดั, ดร.จฬุารัตน ์จิตไพศาลวฒันา เลขานกุารคณะอนกุรรมการ
งานด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
คุณยงยุทธ พลอยทับทิม, คุณฐิติรัตน์ ภูมิประภาพงศ์ บริษัท  

ที แอคเคานท์ จำากัด (สำานักงานบัญชีคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่), คุณสุนัณญา มุงคุณคำาชาว,คุณวรรณา ตุ้มทองคำา เจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้อำานวยการกองกำากับบัญชีธุรกิจ และท่าน วิทยากรที่มาให้ความรู ้
ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ และ ห้อง 2101 อาคารบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการตลาดนำานักศึกษาดูงานนอก

สถานที่เปิดมุมมองสร้างประสบการณ์ใหม่
หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเปิดมุมมองความคิดนำาธุรกิจ
ดว้ยการตลาด นำานกัศกึษาปสุีดทา้ยออกศกึษาดงูาน โดยมอีาจารย์
หลักสูตรการตลาดเป็นผู้ควบคุม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 
กุมภาพันธ์ 2560  ในวันแรก (31 มกราคม 2560) เยี่ยมชม ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ป่าชายเลนแห่งนี้ใช้เป็นท่ีศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาต ิ
ในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จ.จันทบุรี ในวันที่2 (1 กุมภาพันธ์ 2560) ศึกษาดูงาน ณ ฐานทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี 
เพื่อรับฟังวิทยากรบรรยาย สิ่งมีชีวิตรอบๆทะเล และแนะนำาการปลูกปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง และในวันที่ 3  
(2 กุมภาพนัธ์ 2560) ศกึษาดงูาน บริษัท ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส์ จำากดั (มหาชน) ดงูานในสว่นของการผลิต-การส่งออกผลิตภัณฑ ์
บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป มาม่า

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมสัมมนาการเชื่อมโยง

การค้าเมืองชายแดน
อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ รองผู้อำานวยการกองบริหาร

ทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
การประชมุสมัมนาการเชือ่มโยงการคา้เมอืงชายแดนและการแกไ้ขปญัหา
อปุสรรคทางการคา้ชายแดนการคา้ผา่นแดนและโลจสิตกิส ์ในระหวา่งวนัที ่
6-8 กมุภาพนัธ ์2560 ณ โรงแรมเทวราช จงัหวดันา่น โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือ สง่เสรมิและพัฒนาการขับเคลือ่นเศรษฐกจิชายแดนของกลุม่จังหวดั

ภาคเหนือตอนบน 2 โดยเพิ่มช่องทางการค้า การสร้างเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
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