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มทร.ล้านนา จัดประชุมระดมความคิดพัฒนาโจทย์โครงการวิจัย 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมสรุปกรอบการวิจัยจาก
การระดมความคิดเห็นในพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์โครงการวิจัยนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำานวยการ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี 
มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะทำางาน จาก สกว.  
โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำานวยการด้านนวัตกรรมสังคม รศ ดร  
สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  มรภ.อุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. พ่ีเล้ียง  

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการสร้างสัมพันธภาพ 

สร้างความสุขในการทำางาน

วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2560 งานแนะแนวการศกึษาและอาชพี 
กองพฒันานกัศกึษา ได้จดัโครงการใหค้ำาปรกึษาเพือ่พฒันาบคุลิกภาพ/
สัมพันธภาพ/สุขภาพจิต หัวข้อ มองโลกอย่างไร ให้ใจเป็นสุข สำาหรับ
บคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ โดยวทิยากรปรบัรปูแบบกจิกรรม
เป็นสุนทรียสนทนาและกลุ่มบำาบัด (group therapy) โดยวิทยากร  
นักจิตวิทยาคลินิค จาก รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

มทร.ล้านนาจบัมอื สวทช. กรมวชิาการเกษตร ม.เกษตร และ ม.ขอนแกน่ 

ดันไทยสู่ Seed Hub ระดับสากล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  มทร.ล้านนา ร่วมกับสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย กรมวิชาการเกษตร  
ม.เกษตรศาสตร ์และ ม.ขอนแกน่ ลงนามความรว่มมือการบรหิารเชือ้พนัธกุรรม
พืชในระดับชาติ (Germplusm) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
เพื่อผลักดันไทย ให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ในระดับสากล 
พร้อมตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็น 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี 

EIC เปิดมุมมอง ปั้นนักแปลรุ่นใหม่ เสริมประสบการณ์นักศึกษา

วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2560 นกัศกึษาระดับชัน้ป ี3 สาขาวิชาภาษา
องักฤษเพือ่การส่ือสารสากล คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ มทร.ลา้นนา 
จดัสมัมนาในหวัขอ้ “การแปลเพือ่ความบันเทงิ (Entertainment Translation)” 
 โดย รศ.สมพร วาร์นาโด อดีตอาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนษุยศาสตร ์ม.เชียงใหม ่นกัแปลและลา่มภาษาองักฤษ ใหเ้กยีรตเิป็นวทิยากร
บรรยาย  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา 

มทร.ล้านนา ดร  นภาภรณ์ จันทร์สี  มรภ.อุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. พี่เลี้ยง มทร.ล้านนา รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ม.นเรศวร 
ผูท้รงคณุวฒุ ิสกว. พ่ีเลีย้ง มทร.ล้านนา กจิกรรมการประชมุนำาเสนอการลงพืน้ที ่ทัง้ 3 แหง่ คอื อ.พาน จ.เชยีงราย อ.เมอืงปาน  
จ.ลำาปาง อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่ซึง่ภาคเีครือขา่ยทัง้ 3 แหง่เพิม่เตมิข้อมลูในการนำาเสนอ และคณะทำางานโครงการฯนำาเสนอรา่ง 
ประกาศกรอบการวิจัยทั้ง 3 พื้นที่
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มทร.ล้านนา ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบตัร พร้อมรับมอบปา้ยเปน็เจา้ภาพจดัสภากาแฟ 

ครั้งที่ 3/2560

วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงคธ์นาพิทกัษ์ 
อธกิารบด ีพรอ้มคณะผูบ้รหิาร มทร.ลา้นนา  เขา้รว่มกจิกรรมสภา
กาแฟเวยีงเจด็ลิน ครัง้ที ่2 /2560  เพือ่ประชาสมัพนัธข่์าวกจิกรรม
ของมหาวิทยาลัยและพบปะแลกเปล่ียนข้อราชการกับหน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching 

Academy #6 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มทร.ลา้นนา เขา้รว่มการแขง่ขนั 
Teaching Academy #6 2017 ระหวา่งวนัที ่19 - 20 กมุภาพนัธ ์
2560 ณ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมทร.ศรวีชิยั  
จ.สงขลา โดย น.ส.กมลชนก ด้วงทอง และ น.ส.ลลิตา วงค์ษา 
นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรโ์ยธา สาขาครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดเสวนาเครือข่าย Smart Farm ช่วย

เกษตรกรจากตน้น้ำาถงึปลายน้ำา สรา้งความมัน่คงในอาชพีอยา่งยัง่ยนื

วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2560 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มทร.ลา้นนา รว่มกบัศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร จงัหวดัเชยีงใหม ่
จดัการประชมุเสวนาเครือขา่ยโครงการพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลย ีSmart 
Farm โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ เป็น

ประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และคุณรัตนาภรณ์  กัญญาราช 
ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วย
เหลือเกษตรกรทางด้านการเกษตร การตลาดและทางวิศวกรรมในระดับ ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา โดยอาจารย์สาคร ปันตา
และอาจารย์ระบิน  ปาลี ได้จัดทำานวัตกรรมที่ใช้ใน Smart Farm และระบบ IOT ซึ่งเป็นโจทย์จากการลงพื้นที่จริง เพื่อให้
แนวทางความช่วยเหลือและร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กับเกษตรกร จากน้ันเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง Nano Bubble 
Applications to Advanced Agriculture and Aquaculture โดย ผศ.วิษณุ  ทองเล็ก โดยมีกลุ่มเกษตรกรสมาชิกแกนนำา
กว่า 100 ฟาร์ม ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน  โดยพระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับอาคารจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ เป็น
เจา้ภาพจดั ณ ลานจามจรุ ีดา้นหลังอาคารจำาหนา่ยผลติภณัฑศ์นูยศ์ลิปาชพี ถ.หว้ยแกว้  และในโอกาสเดียวกนันี ้อธกิารบดไีด้
รับมอบป้ายการเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560 จากนางสุชาดา ตีระพัฒนกุล ผู้จัดการอาคารจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ สำาหรับวันเวลาและสถานที่การจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560  มทร.ล้านนา จะ
ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไป
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สำานักประกันฯ จัดโครงการทำาแผนยุทธศาสตร์ประกัน

คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบติราชการ

ของมหาวิทยาลัยฯ

วนัที ่24-26 กมุภาพนัธ ์2560 รศ.ดร. ปารชิาต ิบวัเจรญิ  
ผู้อำานวยการสำานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา 
จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา แก่บุคลกรด้าน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อให้การจัดทำาแผน

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาค

โลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

วนัที ่23 กมุภาพนัธุ ์2560 งานพยาบาลและสง่เสรมิสขุ
ภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 
มทร.ล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาค
โลหิต 149 คน 113 ยูนิต 45,200 ซีซี 

มทร.ล้านนา จัดโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส มุ่งนำาองค์กรสู่การบริหารงานท่ีมีการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติตามยทุธศาสตรช์าติ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำายุทธ   
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิด
โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิงาน
ในหนว่ยงานของรฐั ประจำาปงีบประมาณ 2560 และบรรยาย
ในหัวข้อ “ ทิศทางการพฒันาหน่วยงานให้มีคณุธรรมและความ
โปร่งใส” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำานวยการ มทร.ล้านนา  
และในโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก นายอมรพันธ์ุ   

ยทุธศาสตรก์ารประกนัคณุภาพการศึกษาและจัดทำาแผนปฏิบติัราชการประจำาปใีนแต่ละหนว่ยงานเปน็ไปทศิทางเดยีวกนัและ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำาแผนไปใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผศ.อุดม 
สธุาคำา รองอธกิารบดดีา้นยุทธศาสตรแ์ละแผน เปน็ประธานเปดิการประชมุและบรรยายเรือ่งแผนยทุธศาสตรข์อง มทร.ลา้นนา         

นิมานันท์ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเร่ือง “ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ” โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่
เข้าร่วมโครงการจำานวน 60 คน  
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มทร.ลา้นนา จดัประชมุคณะกรรมการ TVET HUb Lanna

มุ่งนำาเรียนการสอนแบบ STEM มาบูรณาการกับอาชีวะ

รศ.ดร.นำายทุธ สงคธ์นาพทิกัษ ์อธกิารบด ีมทร.ลา้นนา 
เปน็ประธานประชมุคณะกรรมการนโยบายโครงการ Chevron 
Enjoy Science : TVET HUb Lanna ของ มทร.ล้านนา ที่ร่วม
ดำาเนนิงานกบั สวทน. บรษิทัเชฟรอน สำานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอน.1-4) และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในภาคเหนือ โดยจะนำาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างงาน
จรงิในกลุม่นกัศกึษาอาชวีศกึษา และโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

และผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน

ครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำายุทธ 
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา และผศ.ดร.
นิวัตร มูลปา ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำาผู้บริหารและบุคลากร 
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 20 ปี สถาบัน
ไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี และชมนิทรรศการและร่วม
กิจกรรมอื่นๆ

ซึง่สถาบันไทย - เยอรมนั ไดเ้ปดิให้บรกิารแกภ่าคอุตสาหกรรมครัง้แรกในป ีพ.ศ.2541 จงึถงึปจัจบุนัจะครบรอบ 20 
ป ีทีใ่หบ้รกิาร จงึไดจ้ดังานครบรอบ 20 ป ีขึน้ โดยมแีนวคดิในการจัดงานคอื “Evolving to Industry 4.0 ววิฒันาการสู่อนาคต”

โดยการจดังานในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่แสดงศกัยภาพของสถาบนัไทย - เยอรมนั และประชาสมัพนัธผ์ลงานของ
สถาบันฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ สัมมนา เสวนา และเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ส่งเสริมให้เกิดความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ ที่ทุกภาคส่วนมุ่งไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 โดยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบ
การภาคเอกชน จะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ และความคิดเห็นที่เป้นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

Inside RMUTL

ปลาย เพือ่ใหเ้กดิภาพการบูรณาการการเรยีนต้ังแต่ต้นน้ำาคือ นกัเรยีน/นกัศกึษาอาชีวศกึษา กลางน้ำา คือการเรยีนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ และปลายน้ำา คือแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศ ในโอกาสนี้ทางกลุ่มบริษัทบีดีไอกรุ๊ป ร่วมนำา
เสนอตัวอย่างการนำาSTEM ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน และในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน ซึ่งจัดการเรียนการสอน
ในระดับอาชีวศึกษา อยู่ในความอุปถัมภ์ของกลุ่มบีดีไอ โดยการขับเคลื่อนของอาจารย์ มทร.ล้านนา รวมทั้งสถาบันคีนันแห่ง
เอเชียก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำาไปเชื่อมต่อกับโครงการ Chevron Enjoy Science ด้วยเช่นเดียวกัน
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(การท่องเที่ยวโดยชุมชน)

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูล
เพือ่การวจิยัและพฒันาศกัยภาพชมุชน คณะบรหิารธรุกจิและ
ศลิปศาสตร์ มทร.ลา้นนา ร่วมกบัสำานักงานท่องเท่ียวและกฬีา
จงัหวดัเชยีงใหม ่สถาบนัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน และ เครอืข่าย 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้โอกาส 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)” 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสุธน  วิชัยรัตน์ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
อาคารหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสวดมนต์ 

น้อมอุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

มทร.ล้านนา น้อมใจร่วมจัดกิจกรรม “ธัมมนวราตรี 
ศรรีาชมงคลลา้นนา” จดัแสดงนทิรรศการเทดิพระเกยีรตแิละ
สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ซึง่จัดข้ึนระหว่างวันที ่15 – 23 กุมภาพนัธ ์2560 ภายในงาน 
มีการจัดนิทรรศการ โดยผู้เข้าร่วมจะได้ไหว้พระสวดมนต์  

Inside RMUTL

ในการนี้ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ในฐานะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติ
วิทยากร บรรยายเรื่อง

• การท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
• ปัญหาและความท้าทายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนตนเอง 
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารับเงินสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ ผศ.ดวงพร ได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำาข้อเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกรมการ
ท่องเที่ยว ให้กับสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ฟังเทศน์และเจริญสมาธิภาวนาเพื่อร่วมส่งเสริมการทำาความดีโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม
เป็นจำานวนมาก  
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งานวิจัยคอนกรีตผสมยางพารา

ผลงานนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา  

จากปัญหาราคายางตกต่ำา ผลผลิตล้นตลาด 
นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ (วทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)ล้านนา ได้แนวคิด ผสมยางพาราเข้ากับคอนกรีตเพิ่ม
ความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งาน พร้อมต่อยอดงานวิจัยสู่
การนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 3 นักศึกษา สาขาเตรียม
วศิวกรรมศาสตร ์ วทส. ประกอบดว้ยนายเจตพนิฐิ เอีย่มกระ
สนิธ ์นายณฐัวฒิุ ชมุภ ูนายอภริชัต ์ชมพจูา จงึเกดิแนวคดิรว่ม
กนัสรา้งสรรคผ์ลงาน “คอนกรตีผสมยางพารา” เพือ่เพิม่ความ
แข็งแรงของเนื้อคอนกรีต 

นายเจตพนิฐิ ทมีวจิยั กลา่วถงึแนวคิดการทดลองครัง้
นีว้า่ “ทีม่าของการวจิยัเกดิจากปญัหาราคายางตกต่ำา ประกอบ
กบัผลผลติยางพาราลน้ตลาด จงึเกดิแนวคดิในการนำายางพารา
ผสมเขา้กบัคอนกรีตเพราะตัง้สมมตุฐิานวา่ความยดืหยุน่ของ
ยางพาราน่าจะเป็นตัวผสานและยึดเนื้อคอนกรีตได้แต่จะทำา
อยา่งไรนัน้คอืโจทย์สำาคญัของงานวจิยัท่ียงัไมม่ใีครเคยทำาและ
ไมม่แีหลง่อา้งองิทำาไดเ้พยีงการตัง้สมมตุฐิานและทดลองทำา”

นายอภิรัชต์ หนึ่งในทีมวิจัยอธิบายกระบวนการ
ทดลองใหฟั้งวา่ “การทดลองนัน้ใชก้ระบวนการตามมาตรฐาน
การขึน้รปูคอนกรีตทรงลูกบากศส์ีเ่หลีย่มแต่เพิม่สว่นผสมของ
ชิ้นยางพาราขนาดเล็กเข้าไปด้วย ซึ่งเป็นการทดลองในสาม
อัตราส่วน ได้แก่ การผสมยางพาราในอัตราส่วนร้อยละ0.25 
ร้อยละ0.50  และร้อยละ0.75  จากนั้นนำาไปขึ้นรูปลูกบาศก์
สี่เหลี่ยม ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วนำาไปบ่มในน้ำา สองช่วงเวลา
คือจำานวน 14 วัน และ 28 วันเพื่อเปรียบเทียบความแตก
ต่าง ซึ่งผลการทดลองพบว่ากำาลังอัดของคอนกรีตลูกบากศ์

สี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนร้อยละ 0.50 มีกำาลังอัดที่สูงที่สุดเมื่อ
เปรยีบเทียบกับคอนกรตีทรงลูกบาก์ศส่ีเหล่ียมตามมาตรฐานท่ี
ไมม่สีว่นผสมของยางพารา กลา่วคอืผลของการผสมยางพารา
เขา้ไปจะเพิม่ความแขง็แรงของคอนกรตี ลดการแตกหกัเสียหาย
ของเน้ือคอนกรตีอกีทัง้เมือ่เน้ือคอนกรตีแตกออก ยางพาราจะ
เป็นตัวยึดเหนี่ยวไม่ให้ชิ้นส่วนแตกออกจากกัน”

อาจารย์อลงกต สุคำาวัง อาจารย์ประจำาสาขาวิชา
เตรียมวิศวกรรมโยธา กล่าว่า “นักศึกษากลุ่มนี้มีความสนใจ
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลก
ใหม่ในการทดลองครั้งนี้เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษา
วิจัยนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นและจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
หากวา่มกีารนำาไปใชไ้ดจ้รงิ ซึง่โอกาสในการตอ่ยอดความรูใ้น
ทรัพยากรอืน่ของประเทศก็เปน็ส่วนหน่ึงในการชว่ยแก้ปญัหา
ของสังคมด้วย”

อาจารย์ทิพวรรณ ตันอ้วน ที่ปรึกโครงการกล่าวว่า 
“ผลงานวจิยัครัง้นีเ้ป็นเพยีงการต้ังสมมติุฐานของนกัศึกษาใน
ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นแต่ยังต้องวิจัยในระดับ
สูงขึ้นด้วย”

การมองสิง่รอบตวัสังเกตและตัง้คำาถาม นำาไปสูก่าร
ทดลองปฏิบัติคงจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของการเรียนการสอน
ท่ีมุง่เน้นการเป็นบณัฑตินักปฏิบัติ ท่ีจะไมเ่ป็นเพยีงการเรียนรู้
จากตำารา แตจ่ะเปน็แปรเปล่ียนเปน็การตัง้โจทยแ์ละแกป้ญัหา
สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ผลงานการทดลองของนักศึกษาทั้งสาม
คนอาจจะเปน็จดุเริม่ตน้ของการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหมท่ีจ่ะ
นำามาเพื่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอีกมากมาย 
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การดำาเนินการการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำาเนินงาน จำานวน 4 
โครงการ ประกอบด้วย

โครงการที่ 1 การพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผัก
และพืชอาหาร 11 ชนิด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้
พัฒนาพันธุ์พืช 11 ชนิด อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พริกขี้หนู 
พริกขี้หนูใหญ่(ชี้ฟ้า) พริกใหญ่(หนุ่ม) มะเขือเทศ มะเขือ
เปราะ แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ผักกวางตุ้ง 

การสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บวบเหลี่ยม และ ฟักทอง โดยการพัฒนาพันธ์ุพืชให้มี
ลักษณะเด่น 3 ลักษณะคือ

1. ทำาใหเ้ปน็พนัธุผ์สมเปดิ ใหเ้กษตรกรสามารถ
เก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกเองได้ต่อเนื่อง

2. คัดเลือกให้ได้พันธ์ุท่ีเจริญเติบโตได้ดี มี 
ความแข็งแรงทนทานต่อโรค และแมลง

3. มผีลผลติทีด่ ีทัง้ปรมิาณ และคณุภาพ ไมแ่พ้
พันธุ์การค้าอย่างต่อเนื่อง 

ในป ีพ.ศ. 2560 นีไ้ด้ดำาเนนิการสง่มอบขอ้มลูให้
ศนูยพ์ฒันาพนัธ์ุพชืจกัรพนัธเ์พญ็ศริพิจิารณาขึน้ทะเบียน 
จำานวน 2 ชนิดพืช ได้แก่ มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 2 
และ ถั่วฝักยาว เบอร์ 1
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โครงการที่ 2 การผลิตเมล็ดผักประจำาปี 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำาเนิน

การผลติเมลด็พนัธุใ์ห้แกศ่นูยพ์ฒันาพันธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ
จำานวน 6 ชนดิพชื เพือ่ใชใ้นการเปน็เมลด็พนัธุส์ำารอง  แจก
เกษตรกร และผู้สนใจ ได้แก่  พริกขี้หนู แตงกวา ฟักทอง 
มะเขือเทศ ผักกาดกวางตุ้ง และคะน้า  เป้าหมายการผลิต
เมล็ดพันธุ์รวม 260 กิโลกรัม

โครงการที่ 3 การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืช
อย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดด้ำาเนนิการ  
จดัทำาแปลงปลูกพชืสมนุไพร จดัเตรยีมสาร ชวีภณัฑ ์จัดการ
ฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อีกทั้ง
ผลิตและแจกกล้าพันธุ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ใน
พื้นที่ของตน

โครงการที่ 4  การผลิตแตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาว 
มะเขอืเทศเบอร ์2 และเบอร ์4 ผลสด ในพืน้ท่ีศนูยพ์ฒันา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้
ดำาเนนิการคดัเลอืก ปรับปรุงพนัธุ ์และปลกู แตงกวาผลสัน้ 
แตงกวาผลยาว มะเขือเทศเบอร์ 2 และเบอร์ 4 ผลสด ใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำานวน 24 รุ่น 
เพือ่ใชใ้นรา้นจันกะผกั ปรมิาณการผลติรวม 3,483 กโิลกรมั
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มทร.ล้านนา ลำาปาง น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

“เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี”
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ลำาปาง จัดงานเดินเทิดพระเกียรติและพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11   ณ  บริเวณหน้าอาคาร
อำานวยการ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดี 
ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานนำาคณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษา รว่ม
พิธีเป็นจำานวนมาก

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำาปาง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว  

ล�ำปำง@ Campus

สืบเนือ่งมาจากมหาวิทยาลยัฯ  นอ้มสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ลน้พน้ ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี พระผูท้รงมคุีณปูการตอ่มหาวทิยาลยัฯ ทรงเสดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ  ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประจำาทุกปี

นอกจากนี ้ภายในงานยงัไดจ้ำาหนา่ยบตัรเดนิเทดิพระเกยีรตฯิ ดังกลา่ว ซ่ึงจะนำารายได้ทัง้หมดทลูเกล้าทลูกระหม่อม
ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอกที่ให้การ
สนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมร่วมกัน 

สำาหรับเส้นทางการเดิน จุดเริ่มต้นเริ่มจากมทร.ล้านนา ลำาปาง ถึงสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร และเดินย้อน
กลับยังมหาวิทยาลัยฯ รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร  

มทร.ล้านนา ลำาปาง ร่วมงานสัมมนาและแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด

เขียนแผนธุรกิจ
คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

มทร.ล้านนา ลำาปาง เขา้ร่วมการสัมมนาและการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ณ มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 15-17 
กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ 1 รายการ

สำาหรับการเข้าร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ลำาปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือการ
ประกวดเขยีนแผนธุรกจิโดยนายพชิิต ขัดทา นักศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ  ทัง้นีม้อีาจารยก์รณศิ เปีย้อดุร  
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และการแข่งขันตอบปัญหาด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ โดยนายวรวุฒิ  ปัญญาไว  
นกัศึกษาหลักสตูรการตลาดและนายณฐัวฒิุ โพธกิลาง นกัศกึษาหลกัสตูรระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์ม ีอาจารยค์นงึนชุ
สารอนิจกัร ์เปน็อาจารยผ์ูค้วบคุมทมี นอกจากนียั้งร่วมจดัแสดงนทิรรศการผลงานของคณาจารยแ์ละนกัศกึษา โดยมนีางสาว
มาริณี พรมแก้วงาม นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เป็นผู้นำาเสนอข้อมูล
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น่ำน@ Campusมทร.ล้านนา น่าน 

ลงนามความร่วมมือกับ TOYAMA 

UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES 
วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2560 รศ.ดร.คมสนั อำานวยสทิธิ ์

รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา น่าน ไดท้ำาบนัทกึขอ้ตกลง ความรว่มมอื 
ทางวิชาการ ระหว่าง Professor Haruo Saida; Director of 
International Center , Mr.Yuma Ito; Japanese Languist จาก 
TOYAMA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES  
ประเทศญ่ีปุน่ เพ่ือแลกเปลีย่นบคุลากรและจดัการศกึษารว่มกนั

มทร.ล้านนา น่าน ทำาความร่วมมือกับ 

ร.ร.สตรีศรีน่าน ส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ตามความต้องการ

ของประเทศ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มทร.ล้านนา น่าน ได้

ทำาบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มทร.ล้านนา น่าน กับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดย รศ.ดร.คมสัน  

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดิน เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพฯ นำาเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็น

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  รศ.ดร.คมสัน อำานวยสิทธิ์ รอง

อธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานการจัดกิจกรรมเดินเทิด 
พระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีดว้ยสำานกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อนำารายได้เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จ
พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศัย ซึง่กิจกรรมคร้ังนีม้หีนว่ยงานภายนอก
เข้าร่วมเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก

อำานวยสิทธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.ชุติสร 
แก้วบรรจง ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผศ.ว่าที่ร.ต. ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย และ นายสมาร์ท แก้วบัวดี  
ผู้อำานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประภารัตน์ สายวงศ์  
ครูชำานาญการพิเศษ อาจารย์พัทธ์ธีรา เหลืองวัฒนะโชติ ครูชำานาญการพิเศษ ในความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และ ให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
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ตำก@ Campus

มทร.ล้านนา ตาก เริ่มโครงการ Start Up 

ระยะที่สอง
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา 

ตาก เปดิโครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหม ่(Start Up) ระยะที ่
2 ระดับแผนธุรกิจ (Business Plan) โดย สสว., SME Bank 
และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 
ห้องประชุมนิลทกาญจน์ ราชาบุรี โฮเต็ล จ.ตาก

มทร.ล้านนา ตากร่วมใจ เดิน-วิ่งการกุศล 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำาปี 

2560
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย 

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการ 
เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำาเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม 
ทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก เยี่ยมศูนย์สอบ 

V-NET อำานวยการสอบให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ทนงศักด์ิ  

ยาทะเล ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา มทร.ลา้นนา ตาก นำาคณะ
เขา้ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ V-NET วทิยาลยัเทคนิคกำาแพงเพชร 
จ.กำาแพงเพชร และ วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2560 ผศ.ประพฒัน ์ 
เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบ V-NET วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จ.ตาก ซึ่งการ
เข้าตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่ออำานวยการสอบให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
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พิษณุโลก@ Campus

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก จัดเลือกตั้งนายกสมาคม

สานต่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ
วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2560 นายเอกสทิธ์ิ จนัทรส์ริ ิประธาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตร
บ้านกร่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และทีมงานสโมสรนักศึกษา  
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ปฏิบัติหน้าที่ดำาเนินจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ซึ่งผลการเลือกตั้งนายสำาเนาว์ พุกละออ 
(เกษตรบ้านกร่างรุ่น15) หัวหน้าทีม “ทีมกลุ่มรักษ์เกษตรบ้านกร่าง” เป็นฝ่ายชนะในการเลือกตั้ง 

โดย ดร.ทินกร ทาตระกูล อธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนการดำาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างต่อไป

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ติวเข้มบุคลากรและ

นักศึกษาด้านการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล  

รองอธกิารบด ีมทร.ลา้นนา พษิณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ
การอบรม “หลักสูตรการจัดเตรียมคำาขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิ
การ์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับ
เกียรติจากคุณกัญญารัตน์ ประทุมศิริ หัวหน้างานนวัตกรรม
และถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองบรกิารวชิาการและจดัการทรพัยส์นิ 
ม.นเรศวร เป็นวิทยากร

การสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน 

และการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดโครงการอบรม
สัมมนา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง 
“การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาทางวิชาชีพ” 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย  
เป็นวิทยากร ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี
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เชียงรำย@ Campus
สาขาบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ

สร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็น นวัตกรสู่วิชาชีพ

บัญชี2017
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้าน

นา เชียงราย จัดโครงการ “สร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็น นวัตกร
สู่วิชาชีพบัญชี2017” เพ่ือนำานักศึกษาสาขาการบัญชีช้ันปีที่ 4 เข้า
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โอสถสภา จำากัด  บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำากัด(ตัน
แลนด์) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเฟรสซิเด้นท์ ฟูด
ส์ จำากัด(มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และ

คณะวิศวกรรรมฯ มทร.ล้านนา เชียงราย 

MOU และรับมอบอุปกรณ์ Ethernet Tech-

nology Lab จาก บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิ

เคชั่น จำากัด(มหาชน) เพื่อประโยชน์ในการ

เรียนการสอน
วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560  ผศ.อุดม สุธาคำา รอง

อธกิารบด ีมทร.ลา้นนา เชยีงราย ลงนามความรว่มมอืและรบัมอบ

อุปกรณ์ Ethernet Technology Lab จากนายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำากัด 
(มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำานวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อประสานความร่วมมือในการสนับสนุนส่ง
เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

นศ.การตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา

การขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค Thailand 4.0 
วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2560 นกัศกึษาหลกัสตูรการจดัการ สาขา

บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง“การขับเคล่ือนตลาดแรงงาน 
สูย่คุ Thailand 4.0” ณ โรงแรมเวยีงอนิทร ์รเิวอรไ์ซด ์รสีอรท์ จ.เชยีงราย 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ 
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค Thailand 4.0 จากวิทยากร

และผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการท่านอื่นๆ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้พัฒนาศักยภาพสู่ตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0 
โดย ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริง เป็นการ
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการทำางานจริงในอนาคต
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ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.นำายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
บรรณาธิการ   : นายอัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์  ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   : นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์ 
พิสูจน์อักษร  : นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ 
กองบรรณาธิการ  : ดร.ณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ  นายเฉลิมชัย  พาราสุข  
    นายเดชาธร  พจนพงษ์  นางสาวธริษตรี  ธนรัตนพิมลกุล  นางสาวอาพัชรี  ศิรินาโพธิ์  นางสาวสิริญญา ณ นคร 
    นางสาวเยาวัลย์ จันทร์ต๊ะมูล นางสาวแววดาว ญาณะ นางสาวประไพ  อินทรศรี  นางสาวอรวรรณ  โกสละ 
ประชาสัมพันธ์พื้นที่   : เชียงราย ลำาปาง  น่าน พิษณุโลก ตาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ที่   : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก 
   อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053921444
จัดพิมพ์โดย : บริษัทสมาร์ทโค้ทติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา  
เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาราชมงคล  
ระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2560


