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คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 9 มทร.
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ล้านนา
ร่วม “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ 9 มทร.” ครั้งที่ 5 Business Academic
Skills Competition 5th ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์
2560 ณ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา

ลูกโลกเปล่งเสียงได้ สื่อการสอน
สำ�หรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
วันที่ 5 มีนาคม 2560 ดร.ยุพดี หัตถสิน อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุขสินไชย
และนายธิชากร กันทะยอง นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มทร. ล้านนา ส่งมอบปริญญานิพนธ์ “ลูกโลก
เปล่งเสียงได้ สำ�หรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น”
(A Voice-Able Globe for Students with visual
impairment) แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน
พระบรมราชินปู ถัมถ์ เชียงใหม่ โดยมีนายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผูอ้ �ำ นวยการสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เป็นตัวแทนรับมอบ
คนตาบอดภาคเหนือฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

วิทยาลัยฯ จัดการอบรมการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า
วันที่ 8 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดตัง้ สหกรณ์รา้ นค้า แก่บคุ ลากร มหาวิทยาลัยฯ พืน้ ทีด่ อยสะเก็ด
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สูช่ มุ ชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยได้รบั เกียรติจาก นายสมพงษ์
สุวรรณศรี ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำ�นักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรม
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ตัวแทน บริษัท SIEMENS เยี่ยมชมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการและประชุมปรึกษา
การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง
พร้อมด้วยคณาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคุณอมรนาถ แป้นสุข Channel
Sales Manager ตัวแทนบริษทั บริษทั SIEMENS ในโอกาส
เข้าเข้าเยีย่ มชมวิทยาลัยฯ และเข้าประชุมหารือการจัดตัง้
ศูนย์เทคโนโลยีฯ บริษัท SIEMENS ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทีมงานกองประชาสัมพันธ์ แสดงมุทิตจิต
อธิการบดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
อ.อั ค ค์ สั จ จา ดวงสุ ภ าสิ ญ จ์ ผู้ อำ � นวยการ
กองประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงานกองประชาสัมพันธ์ มทร.
ล้านนา เข้าคาราวะแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบกระเช้า
ของขวัญแด่ รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเกิด 13 มีนาคม 2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และ อ.อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์
ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผูฝ้ กึ สอนและนักกีฬา
มทร.ล้านนา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 7 ณ สนามอินทนิล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึง่ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขัน กีฬา
ฟุตบอล วอลเลย์บอล และผู้นำ�เชียร์ มีสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่ 12 แห่งเข้าร่วมการแข่งขัน มีกำ�หนดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 7 เมษายน 2560
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มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริม
การจัดผลงานทางวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริม
การจัดทำ� ผลงานวิชาการระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560
ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อให้
คณาจารย์ได้จดั ทำ� ผลงานตลอดจนนำ�เสนอ ผลงานทางวิชาการ
ให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ สกอ. รวมถึงเป็นการกระตุน้ และส่งเสริม
ศักยภาพ ของคณาจารย์ให้มีตำ�แหน่ง ทางวิชาการตามสัดส่วน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ สกอ. โดยกลุ่มเป้าหมายการจัดโครงการครั้งนี้
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดม ศึกษา ในสายวิชาการ จำ�นวน 132 ราย
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สละเวลามาร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
2.ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ 3.ผศ.สุรพล มโนวงศ์ 4.รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ
วันที่ 2 มีนาคม 2560 ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง หัวหน้า
หลักสูตรช่างโลหะ สาขาวิศวกรรมอุตสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” เนื่องในโอกาส “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”
และรับมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ด�ำ เนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
ในสาขาช่างเขียนแบบเครือ่ งกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาช่างเชือ่ มอาร์คโลหะด้วยมือระดับ 1 โดยมีนายมนัส ขันใส
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ มช. ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการ
ความรู้ของสถาบันถ่ายทอดฯ มทร.ล้านนา
วันที่ 6 มีนาคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล
ผู้อำ�นวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ จากวิทยาลัย
ศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม
และศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
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คณะทำ�งาน มทร.ล้านนา ลงพื้นที่เพื่อทบทวน
และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามแผนงานวิจัย
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูง
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จดั การข้อมูล
เพือ่ การวิจยั และพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะทำ�งาน ลงพื้น
ที่เพื่อทบทวนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามแผนงาน
วิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการ
ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเข้าพบและหารือร่วมกับหัวหน้าสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ พื้นที่เป้าหมายใหม่ในการขยายผลจากแผนงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีแกนนำ�
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาโต่ บ้านห้วยกระ บ้านโป่งไฮ และชมรมชีวิวิถี ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ร่วมให้รายละเอียดข้อมูล ณ เขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 9
มีนาคม 2560

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการถ่ายภาพหมู่
และซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
มมทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมูแ่ ละซ้อมย่อย
บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ครั้งที่ 30 ประจำ�ปีการศึกษา 2558 จำ�นวนทั้งสิ้น 2,147 คน
ใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำ�นวน 778 ราย
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำ�นวน 979 ราย คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำ�นวน 390 ราย โดย
จัดการถ่ายรูปหมูใ่ นวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ มทร.ล้านนา
ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีซ้อมย่อย
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา โดยบัณฑิตทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รจาก สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำ�บลคลองหก อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
R L’ s N E W S

5

ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2560 ...................................................................................................

Inside RMUTL

มทร.ล้านนา ร่วมกับ Honda จัดกิจกรรม Zoomer X Dark Fairy Taleให้นักศึกษาได้ร่วมสนุก
บริษัท Honda ร่วมกับ บริษัท สหพานิช จำ�กัด ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษา มทร.ล้านนาได้ร่วมสนุก
ในคอนเซ็ปท์ Zoomer X Dark Fairy Tale ในวันศุกร์ที่ 24กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยกิจกรรมจัดขึ้น
ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมาย อาทิเช่น หมวก
เสื้อยืด กระเป๋า และพวงกุญแจ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก

กลุ่มงานบริการวิชาการฯ จัดประชุมประกาศรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำ�รงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อม
ด้วยบุคลากรกลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประชุมการประกาศรับทุนวิจัยนวัตกรรม
เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ ของ สกว.-มทร.ล้านนา กรอบงานวิจยั ทีค่ ณะทำ�งานร่วมสกว.-มทร.ล้านนา ผ่านระบบ video conference
พร้อมกันในทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำ�นวยการ)
6

R L’ s N E W S

.................................................................................................. ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2560

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ)

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2503 อายุ
56 ปี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) จาก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงานตามแนว นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement
of direction : SOD) ตามที่กระทรวงการคลังกำ�หนด ภายใต้กรอบ ยุทธศาสตร์
ของประเทศในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้รูปแบบบริหาร จัดการเงิน แบบธนกิจราย
ย่อย (Microfinance) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านรูปแบบการบริหารแบบ บูรณาการ เพื่อให้เกิดการผสมผสานการ
ให้บริการทางการเงินตลอดจนบริการอื่น ๆ การสร้างความเข้มแข็ง ให้กับผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบและมิติต่าง ๆ ทั้งแนว
ดิ่งและแนวระนาบ การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุน และ สร้างความผาสุขของชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ในรูปแบบของการ
ให้การส่งเสริมให้ความรู้ทางการเงิน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อายุ
67 ปี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร จาก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์
กลุ่มบริษัทกุยบุรีผลไม้กระป๋อง และกลุ่มบริษัทวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ
นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ เป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
การส่งเสริมให้ อาจารย์และนักศึกษามีประสบการณ์การปฏิบตั งิ านจากสถานการณ์จริง
ในสถานประกอบการโดยใช้รูปแบบการ บริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์การจัดการศึกษา
ร่วมกับการทำ�งาน (Work Integrated Learning : WIL)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีการเกษตร)

นายจุลศิลป์ กลั่นเรืองแสง เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ปัจจุบัน
อายุ 62 ปี สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา วิชาพืชศาสตร์ จาก
วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริม ธุรกิจเกษตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทพันธุ์ข้าวทอง จำ�กัด อำ�เภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร และ เป็นเจ้าของสวนผลไม้จุลจุรี อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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บัณฑิตเพชรราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายบัญชา อุงคุนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาตาก เกรดเฉลีย่
2.66 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2556 ดำ�รงตำ�แหน่งอุปนายกที่ 2
สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนาตาก ปีการศึกษา 2557 ได้รบั รางวัลเพชรราชมงคล
ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ด้านทักษะผู้นำ� ปีการศึกษา 2557 - 2558
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนาตาก อนาคต รับราชการครูและประกอบอาชีพ
ครูด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งมั่น
อยู่ในศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางสาวจุฑามาส มูลงาม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
ส่วนกลาง เกรดเฉลี่ย 3.29 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2555 –
2556 ดำ�รงตำ�แหน่งเหรัญญิกสาขาวิชาการ ตลาด 4 ปี รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา
2557 ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณา โครงการและ
งบประมาณสภานักศึกษา มทร.ล้านนา ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาคณะกรรมการนักศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ดำ�รง
ตำ�แหน่ง รองประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษา
คณะกรรมการนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ
ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ อนาคต ศึกษา
ภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
นายสุทธิพงษ์ หอมอ่อน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา ส่วนกลาง เกรดเฉลี่ย 3.79 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับร่วม
โครงการ “ถาปัดอาสา อาสาถาปัด” ของสภาสถาปนิก สยามและเป็นรองอุปนายก
สาขาสภาปัตย กรรมภายใน ดูแลกิจกรรมนักศึกษาในสาขา ทุกกิจกรรม อนาคต
นำ�สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาและการทำ�กิจกรรมมาปรับใช้กับการทำ�งาน Interior
Designer
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นายจิรัฐศาสตร์ เครือนวล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนา ส่วนกลาง เกรดเฉลี่ย 3.39 กิจกรรมและผลงานดีเด่น เป็นนายก
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ประจำ�
ปีการศึกษา 2558 อนาคต จะนำ�ความรู้ในวิชาชีพไปพัฒนางานจนประสบ
ความสำ�เร็จ เพื่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

นางสาวหทัยรัตน์ สานคร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนาเชียงราย เกรดเฉลี่ย 2.84 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554
ได้รบั เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน การทำ�สือ่ Animation และWebsite
ได้รับเหรียญทอง ปีการศึกษา 2555 ได้เข้าร่วมเป็น สภาเด็กและเยาวชนของ
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2557 ได้เป็นตัวแทนนายกสโมสร นักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับตำ�แหน่งนายกสโมสร
นักศึกษา มทร.ล้านนาเชียงราย อนาคต อยากทำ�งานอิสระให้กบั สังคมหรือมูลนิธิ
เพื่อประโยชน์ของสังคม
นายอรรถการณ์ สุทธการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนาน่าน
เกรดเฉลี่ย 2.76 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2556 ดำ�รง
ตำ�แหน่ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดำ�รงตำ�แหน่งนายก
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาน่าน ร่วมจัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดโครงการปันความรู้สู่น้อง โรงเรียน
บ้านสะเนียน และร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตย อนาคต ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้

นายวัชระ นะราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาตาก เกรดเฉลีย่
2.76 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2557 ได้ด�ำ รงตำ�แหน่งนายกสโมสร
นักศึกษา มทร.
ล้านนาตาก และได้ช่วยเหลืองานกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาโดย
ตลอด อนาคต เป็นวิศวกรที่ดี และเป็นคนดีต่อสังคม
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Campus ล�ำปาง

มทร.ล้านนา ลำ�ปาง ร่วมต้อนรับ
คณาจารย์จาก Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) ในโอกาสประชุมหารือ
ความร่วมมือด้านวิชาการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคาร
อำ�นวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำ�นวยการ
กองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา
ลำ�ปาง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษตร ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือ
ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และงานวิจัยร่วมกันระหว่าง UPI และ RMUTL

ลำ�ปางเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา
อพร.สัมพันธ์ ประจำ�ปี 2559
วันที่ 4 มีนาคม 2560 มทร.ล้านนา ลำ�ปาง ได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกันกีฬา งานกีฬาบุคลากรทาง
การศึกษาจังหวัดลำ�ปาง อพร.สัมพันธ์ ประจำ�ปี 2559 โอกาส
นี้ ได้รับเกียรติจากผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.
ล้านนา ลำ�ปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

โครงการซอมพออาสา
ณ โรงเรียนบ้านแม่เบิน
มทร.ล้ า นนา ลำ � ปาง จั ด โครงการซอมพออาสา
ณ โรงเรียนบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ปาง ระหว่าง
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
การทำ � งานเป็ น ที มระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละชุ ม ชน
ผ่านกิจกรรมการบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
10
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มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุม CEO 2/2560
หารืองานด้านบริหารและติดตามการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระดับนโยบาย

Campus น่าน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 มทร.ล้านนา น่าน จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2560 โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำ�นวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็น
ประธานในการประชุม ในครัง้ นี้ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรึกษาหารือ
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และในการนี้
ทีป่ ระชุมได้แจ้งถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในภาค 1
/2560, การคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นและนักบริการวิชาการรุน่ ใหม่ดเี ด่น, การเสนอรายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั การพิจารณา
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2559

ชาว มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรม
จิตรลดาเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3
ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน
วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมกิจกรรม “จิตรลดาเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3”
ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเปิดงานและทรงร่วมเดิน กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่า
โรงเรียนจิตรลดา ร่วมกับจังหวัดน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
มทร.ล้านนา น่านเข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยง
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 รศ.ดร.คมสัน อำ�นวยสิทธิ์
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน นำ�คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยง ในโอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสวยพระกระยาหารเย็น และ
พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ณ บริเวณลาน
มะขาม พระตำ�หนักธงน้อย จังหวัดน่าน
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Campus ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาชีพครูเพื่อผลิตครูวิชาชีพที่ตรง
ตามความต้องการของตลาด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รอง
อธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดงานและบรรยาย
พิเศษในโครงการ “แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารปฏิบตั ปิ ระสบการณ์วชิ าชีพ
ครู” ณ ห้องประชุมกองกวาว ชัน้ 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพือ่ สร้างความเข้าใจให้นกั ศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในการปฏิบตั งิ านในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบตั ติ นของ
นักศึกษาในขณะออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู และนำ�ปัญหามาประยุกต์สงู่ านวิจยั ชัน้ เรียนในการออกฝึกปฏิบตั ปิ ระสบการณ์
วิชาชีพครูภาคสนาม อันที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On)
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Campus พิษณุโลก

บุคลากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็น
ผู้ประเมินความรู้ด้านช่างไฟฟ้า ในงานวัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 2 มีนาคม 2560 ดร.เอกรัฐ ชะอุม่ เอียด อาจารย์
ประจำ�สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รบั เกียรติ
ร่วมเป็นผูป้ ระเมินรับรองความรูค้ วามสามารถตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ด้าน
ช่างไฟฟ้า ภายในงานเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง ณ อาคารไฟฟ้า
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

มทร.ล้านนาพิษณุโลก MOU
สภาอุตสาหกรรมส่งเสริมความรู้
และสิทธิประโยชน์การศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึก
ความร่วมมือเรือ่ งการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้
และสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา และสถานประกอบการ
กับ คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 1423 ชั้น อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และ
คุณสิงค์ พงษ์สุทธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมลงนามเป็นพยาน ในการบันทึกความร่วมมือ ครั้งนี้

ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย มทร.ล้านนา
คว้าเหรียญทองแดงมหกรรมกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44
วันที่ 2 มีนาคม 2560 นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย มทร.
ล้านนา คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ โดยนักกีฬาวอลเลย์บอล
ทั้งหมดในทีมเป็นนักศึกษาจาก มทร.ล้านนา พิษณุโลก
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Campus เชียงราย
วันที่ 2 มีนาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร มทร.
ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและ
ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช “พระ
บิดาแห่งการช่างไทย” เพือ่ เป็นการรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานแห่งการช่าง
ไทย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำ�โดยอาจารย์วรรธนะรัตน์
ไชยวงศ์ นำ�นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง “การบริโภคอย่างยั่งยืน”
โดยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการบูรณาการเพื่อ
การบริโภคอย่างยัง่ ยืนในยุคดิจทิ ลั และได้เข้าร่วมการประกวด
สุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความท้าทายในการบริโภคอย่างยัง่ ยืนตาม
กรอบอาเซียน” โดยนักศึกษามทร.ล้านนา เชียงราย นางสาว
นิโลบล ปวงงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวปิยสิริ
ภิราษร ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดครั้งนี้ ในระหว่าง
วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ณ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้แทน มทร.ล้านนา เชียงราย
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำ�อำ�เภอพาน
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นางรัญชนา นำ�อิน หัวหน้างาน
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ�อำ�เภอพานคณะกรรมการ
บริหารงานอำ�เภอ (กบอ.) ครัง้ ที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมทีว่ า่ การ
อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายและหารือข้อ
ราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในอำ�เภอพาน
14
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ขอบคุณข้อมูลภาพจาก FB : ประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ และ นายวรพล มะริน
Responsibility Morality Unity Technology
Leaning society
ที่ปรึกษา		
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: รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
บรรณาธิการ
: นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
: นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์
พิสูจน์อักษร
: นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์
กองบรรณาธิการ
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