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ผู้แทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในสถานศึกษา
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนา
นักศึกษา มทร.ล้านนา ในฐานะสถาบันที่เป็นแม่ข่าย 17 สถาบัน
ในภาคเหนือตอนบน (โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารูเ้ ท่าทัน
ปัญหาแอลกอฮอลล์ ภาคเหนือตอนบน) เข้าร่วมโครงการสัมมนา
โครงการสัมมนา “Show & Share สถาบันอุดมศึกษา ร่วมป้องกัน
ปัญหาแอลกอฮอล์ และแถลงข่าว 79 สถาบัน รู้ทันแอลกอฮอล์”
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมไมดาส 1
โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3804-30-3-60)

โครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา จัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์”
ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2560 ให้กับนักเรียนกลุ่ม
การเรียนรู้ SMART YRC ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการชมรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
https://www.rmutl.ac.th/news/3729)
ถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ ำ �
สามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประดิษฐ์จรวดจากขวด
น้ำ�อัดลม ให้กับสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร “ลูกแก้ว
อนุรกั ษ์ถนิ่ ไทย” รุน่ ที่ 3/2560 วัดป่าถ้�ำ แกลบ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://www.rmutl.
ac.th/news/3858)
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สถาบันถ่ายทอดฯ อบรม การสร้างแผนที่
ด้วย Google Map แก่ นศ.สารสนเทศ มทร.ล้านนา
เชียงใหม่ (จอมทอง)
วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายนริศ กำ�แพงแก้ว นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map)
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการเขียนรายงาน ในรายวิชา Information Report
Writing กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก ณ ศล.113 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://
www.rmutl.ac.th/news/3719-2017-03-20 )
โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ
และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
มทร.ล้านนา ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศ
สิงคโปร์ และ Kanazawa Institute of Technology ประเทศ
ญีป่ นุ่ จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
เพือ่ ชุมชน ระหว่างวันที่ 17 – 30 มีนาคม 2560 เพือ่ ให้นกั ศึกษา
ทั้งสามมหาวิทยาลัยร่วมกันใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบช่วยแก้ปัญหาของชุมชนเป้าหมาย ผ่านขั้นตอนการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ที่อาศัยในชุมชน และจัดกระบวนการระดมสมองร่วมกับชุมชน มีพื้นที่เป้าหมายในโครงการประกอบด้วย บ้านแม่ตอน
ต.เทพเสด็จ บ้านป่าบง ต.แม่คอื อ.ดอยสะเก็ด และบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยก อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ นอกจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว
มหาวิทยาลัย ยังมุง่ หวังให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ฝกึ ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ชุมชน พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมจากเพือ่ ชาวต่างชาติ (ตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://oir.rmutl.ac.th/)
คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ทำ� Pilot Tours พัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ อ.แม่แตง อย่างยั่งยืน
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายชูเกียรติ ศิรวิ งศ์ หัวหน้าโครงการ
วิจยั แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วชุมชนเกษตรอินทรีย์ นายอนาวิน
สุวรรณะ และนางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มทร.ล้านนา ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจเส้นทางท่องเทีย่ วชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำ�เภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำ� Pilot Tours (ทัวร์นำ�ร่อง) (ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3751 )
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60 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ
มุ่งมั่นเพื่อการเป็นศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพื่อชุมชน

วั น ที่ 15 มี น าคม 2560 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัด “พิธที �ำ บุญคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี” นำ�โดย รศ.ดร.นำ�ยุทธ
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ในช่วงเช้านิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป
เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปจั จัยไทยธรรม เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
แก่ผู้ร่วมงานและอุทิศถวายแก่คณาจารย์ นักศึกษาผู้ล่วงลับ
จากนัน้ เป็นผูร้ ว่ มงานตักบาตรข้าวสารอาหารพระสงฆ์รบั บิณฑบาต
เป็นอันเสร็จพิธี ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
เชียงใหม่ (ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
rmutl.ac.th/news/3686)

มทร.ล้านนา เปิดบ้านแลกเปลี่ยนการดำ�เนินงาน
ร่วมกับม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทกั ษ์
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วัชรากร
วงศ์คำ�จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพร้อมคณะ
ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เดินทาง
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำ�เนินงานของ มทร.ล้านนา
ในส่วนของการดำ�เนินงานของกองคลังและกองนโยบายและแผน
รวมถึงการแลกเปลีย่ นแนวทางการทำ�งานของทัง้ สองมหาวิทยาลัย
เพือ่ นำ�ไปพัฒนาการบริหารงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำ�นวยการ
มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
rmutl.ac.th/news/3669)
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ราชมงคลล้านนาส่งเสริมสุขชีวีที่ดี
วันที่ 15 มีนาคม 2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดี มทร.ล้านนา นำ�คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา ออกกำ�ลังกายในโครงการ ราชมงคลล้านนาส่งเสริมสุข
ชีวีที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
และมีความพร้อมในการทำ�งาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำ�เดือนมีนาคม 2560
วันที่ 21 มีนาคม 2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทกั ษ์
อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ของมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำ�เดือน
มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำ�นิประศาสน์
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งาน
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น
เป็นการถ่ายภาพร่วมกันและมอบป้ายเจ้าภาพการจัดงาน
ครั้งต่อไปให้กับ ศูนย์ราชการปศุสัตว์เชียงใหม่ซึ่งจะมีการจัดงาน
ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.rmutl.ac.th/news/3714)

R L’ s N E W S

5

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 วันที่ 16-31 มีนาคม 2560 ...................................................................................................

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำ�เร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำ�เนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจำ�ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560
โอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและ
บัณฑิตทัง้ ภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 4,421 ราย ในจำ�นวนนี้
มีบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี
เหรียญทอง 9 รายและรางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 11 ราย
6
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ในการนีพ้ ระราชทานพระราโชวาท ความว่า “บัณฑิต
ทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้วา่ จะสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ในสาขาวิชาที่ได้
ศึกษามา การทีท่ กุ คนได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นข้อ
พิสูจน์ว่า การตั้งเป้าหมายไว้ให้แน่ชัด มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างสรรค์ความสำ�เร็จในกิจที่ทำ� ข้อนี้อธิบายได้ว่า
เป้ า หมายเปรี ย บเสมื อ นจุ ด หมายปลายทาง ซึ่ ง คนเรา
ต้องเดินทางไปให้ถงึ เมือ่ รูว้ า่ จะเดินทางไปในทีใ่ ด ก็จะกำ�หนด
ได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไร
จึงจะไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ การปฏิบัติกิจต่างๆ
ก็เช่นเดียวกัน หากตัง้ เป้าหมายไว้ให้ชดั เจนก่อน ก็จะสามารถ
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กำ�หนดทิศทาง วิธกี ารและขัน้ ตอนการปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม
จนงานที่ทำ�สำ�เร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิต
ทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำ�คัญของเป้าหมาย พร้อมทั้ง
ความจำ�เป็นของการตัง้ เป้าหมายให้ทราบชัด แล้วนำ�ไปยึดถือ
ปฏิบตั ใิ ห้ได้ประโยชน์ทงั้ ในการดำ�เนินชีวติ และประกอบกิจการงาน
ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ขออวยพร
ให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
ประสบความสุข ความเจริญ และความสำ�เร็จสมปรารถนา
ทุกประการ”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัง้ อยูท่ างภาคเหนือ
ของประเทศไทยจัดการเรียนการสอนใน 6 จังหวัดได้แก่
เชียงราย เชียงใหม่ ลำ�ปาง น่าน พิษณุโลก และตาก เปิดสอน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ใน 4 คณะ 1
วิทยาลัย 1 สถาบัน ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และความเชีย่ วชาญด้านวิชาชีพทีม่ ที กั ษะเทคโนโลยีขนั้ สูง รองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งใช้
การเรียนการสอนแบบ “STEM for TVET” เน้นการพัฒนาคน
เป็นสำ�คัญสนับสนุนให้เกิดกระบวนการฝึกทักษะและวิธีการ
บริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาทักษะฝีมอื แรงงาน
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ
R L’ s N E W S
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
โครงการบริหารจัดการน้ำ�
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
จัดโครงการบริหารจัดการน้ำ�เพื่อการอุปโภคและบริโภค
ร่วมกับชุมชนบ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://college.rmutl.
ac.th/news/3662 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
นำ�นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
และภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University
(CTBU) สาธารณรัฐประชาชน โดยได้รบั ความร่วมมือและประสานงาน
จากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา สำ�หรับทุนโครงการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาและบุคลากร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://
www.rmutl.ac.th/news/3759)
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สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดร.สุเทพ ทองมา
ผู้แทนสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา
เข้าร่วมประชุมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนแนวทาง
การดำ�เนินโครงการกับหน่วยงานภาคี ปราชญ์เกษตร
ตลอดจนเกษตกรที่เป็นสมาชิก ณ สำ�นักงานเกษตร
อำ�เภอเมืองลำ�ปาง (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.rmutl.ac.th/)

ติวเข้มเทคนิกวิธีการขอ GAP
ให้กลุ่มเกษตรแม่เมาะ ลำ�ปาง
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดการอบรมการขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช (ใบ)หรือ GAP ให้กับกลุ่มเกษตรกร
บ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ จ.ลำ�ปาง เพื่อแนะนำ�วิธีการ
และเทคนิคการขอใบรับรอง ซึง่ เป็นการเพิม่ มูลค่าและมาตรฐาน
ให้กบั สินค้าทางการเกษตรทีผ่ ลิตโดยสมาชิก กิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน
แบบมีส่วนร่วม ปี2560 มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ https://www.rmutl.ac.th)
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Campus ล�ำปาง

Essential Techniques for TOEIC 55o+
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ทีห่ อ้ งเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
สากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำ�ปาง
จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ Essential Techniques for TOEIC
550+ โดยมี ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำ�นวยการกองการศึกษา
เป็นประธานในพิธเี ปิด และได้รบั เกียรติจากคุณเหมือนฝัน โกรัตนะ
(ครูพี่แป้ง) ติวเตอร์ด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการสัมมนา
รายละเอียดคลิก http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3665

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำ�ปาง
ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายพงศกร สุรนิ ทร์ นายปณิธิ แสนจิตร
และนายจิรพนธ์ ทาแกง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ลำ�ปาง เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำ�ปาง ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคร จังหวัด
ลำ�ปาง เพื่อนำ�รายละเอียดจากการสัมมนามาวางแผนในการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับนักศึกษา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3821)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ�แผนกลยุทธ์
เพื่อปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วั น ที่ 23 มี น าคม 2560 ผศ.ดร.ไกรสี ห์ พิ สิ ษ ฐ์ กุ ล
รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา
ลำ�ปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำ�แผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ทบทวน เอกลักษณ์ การดำ�เนินงานและ
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) สูแ่ ผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ปรับยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ (Reprofilling) มหาวิทยาลัยฯ
เพื่อวิเคราะห์เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน
10
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Campus น่าน

อบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ
วิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 28 มีนาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน อำ�นวย
สิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานเปิดการ
ประชุมอบรมการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ประจำ�
ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชมพูภคู า มทร.ล้านนา น่าน
โดยมีอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อจุดประกายการวิจัย
ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
โดยมี อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอด
การอบรม (ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร
มทร.ล้านนา น่าน ประชุมแนวทาง
การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 27 มีนาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
เข้าร่วมการประชุมการดำ�เนินการตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ (Reprofile) ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ� มทร.ล้านนา น่าน
เพื่อกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารที่สอดคล้องกับการ
ปรั บ นโยบายการบริ ห ารประเทศและการเปลี่ ย นแปลง
ของสถานการณ์ของสังคมโลก (ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
www.rmutl.ac.th)

R L’ s N E W S

11

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 วันที่ 16-31 มีนาคม 2560 ...................................................................................................

@

Campus ตาก
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม
“หลักสูตรอาหาร”
ผศ.ประพัฒน์ เชือ้ ไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก
เปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม “หลักสูตร
อาหาร” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชือ่ มโยง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระหว่าง
วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยงคหกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา ตาก จัดโดย สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได้นำ�
ของว่างขึ้นชื่อประจำ�จังหวัดตากได้แก่ เมี่ยงเต้าเจี้ยวและ
เมี่ยงมะพร้าว มาฝึกอบรมในโครงการนี้ (ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

นักศึกษา คอบ.เครื่องกล มทร.ล้านนา ตาก
ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไบโอดีเซล
แก่เกษตรกร
วันที่ 25 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี (เครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
จัดโครงการอบรมการผลิตไบโอดีเซลระดับครัวเรือน ณ ศาลาประชาคม
บ้านล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ปาง โดยได้น�ำ ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตไบโอดีเซล
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร เพื่อสามารถผลิตใช้เองได้ภายในครัวเรือน
ซึ่งเป็นการลดภาระค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิงดีเซลที่ใช้ในการทำ�เกษตรกรรม
และยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาและ
ฝึกอบรมในองค์กรของนักศึกษาอีกด้วย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.rmutl.ac.th)
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
สู่ระดับสากล สำ�หรับนศ.และบุคลากร
ประจำ�ปี 2560

Campus พิษณุโลก

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา
พิษณุโลก จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา (Language
Contest) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับ
สากลสำ�หรับ นักศึกษา และบุคลากร ประจำ�ปี 2560 ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำ�หรับกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้
ประกอบด้วย การแข่งขันสะกดคำ�ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ
ซึ่งนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปีสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ
พัฒนาครูผู้สอน
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 27 มีนาคม 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ นายไพโรจน์
บุญเย็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู จากโรงเรียน
นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 39 ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 2 อาคารอำ�นวยการ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานปลูกพืชไร้ดนิ เป็นฐาน ซึง่ ประกอบด้วยเนือ้ หา 1. เทคนิค
การสอนแบบบูรณาการการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. การปฏิบัติการ “การปลูกพืชไร้ดิน” และ 3. การปฏิบัติการ
“วางแผนและออกแบบกิจกรรมโดยใช้โครงงานทางพืชเป็นฐาน”
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
R L’ s N E W S
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Campus เชียงราย

นักวิจัยเชียงรายให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง
แนวทางการทำ�วิจัยในการอบรมพัฒนาการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 ดร. อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำ�นวยการ
กองการศึกษา มทร.ล้านนาเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมอบรม
พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 โดยมี
อาจารย์ นักวิจัย เพื่อแนะนำ�แนวทางการทำ�งานวิจัย ตลอดจนเทคนิค
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุน ของนักวิจยั มทร.ล้านนา เชียงราย
โดยมี อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมลีลาวดี มทร.ล้านนา เชียงราย
ภาพ/ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

นศ.เชียงราย ผ่านเข้ารอบที่ 4 (รอบคัดเลือก 40 ทีม)
ในโครงการ Tech Startup รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม)
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการนำ�เสนอผลงานในโครงการ Tech Startup
รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ และสามารถ
ผ่านเข้ารอบทั้งหมดจำ�นวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม A060 Water detector
2. ทีม A064 Fresh Buy และ 3. ทีม A120 Agriculture Drone System for smart farming โดยมี ผศ.วิฑูรย์ พรมมี
อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า นายหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ นายนุรักษ์ ไชยศรี และนายณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มทร.ล้านนา เชียงราย บูรณาการหน่วยงาน
ในพื้นที่ป้องกันไฟป่า
วันที่ 29 มีนาคม 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ม.ราชภัฏเชียงราย และองค์กรภาคเอกชน จัดโครงการ “แนวกันไฟ มหาลัยพี่
มหาลัยน้อง เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง” ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคารวิทยบริการ โดยมี ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำ�นวยการ
กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/
news/3813 )
14

R L’ s N E W S

.................................................................................................. ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 วันที่ 16-31 มีนาคม 2560

R L’ s N E W S

15

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 วันที่ 16-31 มีนาคม 2560 ...................................................................................................

บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ส่วนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา
ทั้ง 6 พื้นที่จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2560
มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อจำ�นวนทั้งสิ้น 10,310 คน
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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