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RL’s NEWS
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 วันที่ 16-31 มีนาคม 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558... อ่านต่อหน้า 6-7 

ขอเชิญรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ล้านนา ผ่านทาง

www.facebook.com/technoradio9725
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ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�
นักศึกษ� มทร.ล้�นน� ในฐ�นะสถ�บันที่เป็นแม่ข่�ย 17 สถ�บัน
ในภ�คเหนือตอนบน (โครงก�รเครือข�่ยสถ�บันอดุมศกึษ�รู้เท�่ทนั
ปัญห�แอลกอฮอลล์ ภ�คเหนือตอนบน) เข้�ร่วมโครงก�รสัมมน�
โครงก�รสัมมน� “Show & Share สถ�บันอุดมศึกษ� ร่วมป้องกัน
ปัญห�แอลกอฮอล์ และแถลงข่�ว 79 สถ�บัน รู้ทันแอลกอฮอล์”  
ระหว่�งวันที่ 29-31 มีน�คม 2560 ณ ห้องประชุมไมด�ส 1  
โรงแรมไมด้� แอรพ์อรต์ กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) (ติดต�มร�ยละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3804-30-3-60)

วันที่ 29 มีน�คม 2560 คณ�จ�รย์และนักศึกษ�  
คณะวศิวกรรมศ�สตร ์มทร.ล�้นน� จดักจิกรรมถ�่ยทอดองคค์ว�มรู ้
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รประดิษฐ์จรวดจ�กขวด 
น้ำ�อัดลม ให้กับส�มเณร ในโครงก�รบรรพช�ส�มเณร “ลูกแก้ว
อนรุกัษถ์ิน่ไทย” รุน่ที ่3/2560 วดัป�่ถ้ำ�แกลบ ต.ปงิโคง้ อ.เชยีงด�ว 
จ.เชยีงใหม ่(ตดิต�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.rmutl.
ac.th/news/3858)

Inside RMUTL
ผู้แทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในสถานศึกษา

ถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำา 

สามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560

ส�ข�วชิ�เทคโนโลยีโทรคมน�คม คณะวศิวกรรมศ�สตร ์
มทร.ล้�นน� จัดโครงก�ร “เย�วชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเย�ว์” 
ระหว่�งวันท่ี 18 -21 มีน�คม 2560 ให้กับนักเรียนกลุ่ม 
ก�รเรียนรู้ SMART YRC ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 โรงเรียน
ยุพร�ชวิทย�ลัย ณ ห้องปฏิบัติก�รชมรมวิช�ก�รอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวศิวกรรมศ�สตร ์มทร.ล�้นน� (ตดิต�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิท่ี  
https://www.rmutl.ac.th/news/3729)

โครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์
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วันที่ 20 มีน�คม 2560 น�ยนริศ กำ�แพงแก้ว นักวิช�ก�ร
คอมพิวเตอร์ กลุ่มง�นคลังคว�มรู้ชุมชน สถ�บันถ่�ยทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน มทร.ล้�นน� เป็นวิทย�กรบรรย�ย อบรมเชิงปฏิบัติก�ร  
ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ(ก�รสร้�งแผนท่ีด้วย Google Map)  
เพือ่เป็นเครือ่งมอืในก�รเขียนร�ยง�น ในร�ยวชิ� Information Report 

มทร.ล้�นน� ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศ
สิงคโปร์ และ Kanazawa Institute of Technology ประเทศ
ญีปุ่น่ จัดโครงก�รพฒัน�ทกัษะก�รคดิเชงิออกแบบและนวตักรรม 
เพือ่ชมุชน ระหว�่งวนัที ่17 – 30 มนี�คม 2560  เพือ่ใหน้กัศกึษ�

Inside RMUTL

วนัท่ี 15 มนี�คม 2560 น�ยชเูกยีรต ิศริวิงศ ์หัวหน�้โครงก�ร
วจัิยแนวท�งก�รพฒัน�เสน้ท�งท่องเทีย่วชุมชนเกษตรอนิทรีย ์น�ยอน�วนิ  
สุวรรณะ และน�งส�วสุภ�ภรณ์ ศุภพลกิจ อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร 
ก�รท่องเที่ยวและก�รโรงแรม คณะบริห�รธุรกิจและศิลปศ�สตร์  
มทร.ล�้นน� ลงพืน้ทีส่ำ�รวจเสน้ท�งทอ่งเทีย่วชมุชนเกษตรอนิทรยี ์อำ�เภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำ� Pilot Tours (ทัวร์นำ�ร่อง) (ติดต�ม 
ร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3751 )

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ทำา Pilot Tours พัฒนา

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ อ.แม่แตง อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ

และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

สถาบันถ่ายทอดฯ อบรม การสร้างแผนที่

ด้วย Google Map แก่ นศ.สารสนเทศ มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ (จอมทอง)

Writing กลุ่มวิช�ภ�ษ�ตะวันออก ณ ศล.113 มทร.ล้�นน� เชียงใหม่ (จอมทอง) (ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ https://
www.rmutl.ac.th/news/3719-2017-03-20 )

ทั้งส�มมห�วิทย�ลัยร่วมกันใช้ทักษะก�รคิดเชิงออกแบบช่วยแก้ปัญห�ของชุมชนเป้�หม�ย ผ่�นขั้นตอนก�รเก็บข้อมูลจ�ก 
ผู้ท่ีอ�ศัยในชุมชน และจัดกระบวนก�รระดมสมองร่วมกับชุมชน  มีพื้นที่เป้�หม�ยในโครงก�รประกอบด้วย บ้�นแม่ตอน  
ต.เทพเสดจ็  บ้�นป�่บง ต.แม่คอื อ.ดอยสะเกด็ และบ�้นปงไคร ้ต.โปง่แยก อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม ่นอกจ�กวตัถปุระสงคด์งักล่�วแลว้ 
มห�วทิย�ลยั ยงัมุง่หวงัใหน้กัศกึษ�ทีเ่ข�้รว่มโครงก�รไดฝ้กึประสบก�รณใ์นก�รสร�้งสรรคน์วัตกรรมเพือ่ชมุชน พฒัน�ทกัษะ
ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รสือ่ส�รและเรยีนรูว้ฒันธรรมจ�กเพือ่ช�วต�่งช�ต ิ (ต�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://oir.rmutl.ac.th/)
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วันท่ี 15 มีน�คม 2560 คณะบริห�รธุรกิจ 
และศลิปศ�สตร ์มทร.ล�้นน� จดั “พธิทีำ�บญุคณะบรหิ�รธรุกจิ
และศิลปศ�สตร์ ครบรอบ 60 ปี” นำ�โดย รศ.ดร.นำ�ยุทธ   
สงค์ธน�พิทักษ์ อธิก�รบดี มทร.ล้�นน� ประธ�นฝ่�ยฆร�ว�ส 
พร้อมด้วย ผศ.ชนิต�  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริห�รธุรกิจ
และศิลปศ�สตร์ อ�จ�รย์อ�วุโส คณ�จ�รย์ บุคล�กร ศิษย์เก่� 
และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ในช่วงเช้�นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป  
เจรญิพทุธมนต ์ถว�ยจตปุจัจยัไทยธรรม เพือ่คว�มเปน็สริมิงคล
แก่ผู้ร่วมง�นและอุทิศถว�ยแก่คณ�จ�รย์ นักศึกษ�ผู้ล่วงลับ  
จ�กนัน้เปน็ผูร้ว่มง�นตกับ�ตรข�้วส�รอ�ห�รพระสงฆร์บับณิฑบ�ต
เปน็อนัเสรจ็พธิ ีณ คณะบรหิ�รธรุกจิและศลิปศ�สตร ์มทร.ล�้นน�  
เชียงใหม่ (ติตต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
rmutl.ac.th/news/3686)

วันที ่16 มนี�คม พ.ศ.2560  รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงคธ์น�พทิกัษ ์  
อธกิ�รบด ีพรอ้มดว้ยคณะ มทร.ล�้นน� ร่วมใหก้�รตอ้นรับ ดร.วชัร�กร  
วงศ์คำ�จันทร์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�พร้อมคณะ
ศึกษ�ดูง�นจ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ในโอก�สที่เดินท�ง 
เข้�ศึกษ�ดูง�นและเย่ียมชมก�รดำ�เนินง�นของ มทร.ล้�นน�   
ในส่วนของก�รดำ�เนินง�นของกองคลังและกองนโยบ�ยและแผน  
รวมถงึก�รแลกเปล่ียนแนวท�งก�รทำ�ง�นของท้ังสองมห�วทิย�ลัย
เพ่ือนำ�ไปพฒัน�ก�รบริห�รง�น ณ หอ้งประชมุ 1  อ�ค�รอำ�นวยก�ร  
มทร.ล้�นน� (ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
rmutl.ac.th/news/3669)

Inside RMUTL
60 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ

มุ่งมั่นเพื่อการเป็นศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพื่อชุมชน

มทร.ล้านนา เปิดบ้านแลกเปลี่ยนการดำาเนินงาน

ร่วมกับม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 
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วันที่ 15 มีน�คม 2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธน�พิทักษ์ 
อธิก�รบดี มทร.ล้�นน� นำ�คณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่  
และนกัศกึษ� ออกกำ�ลงัก�ยในโครงก�ร ร�ชมงคลล�้นน�สง่เสรมิสขุ
ชีวีที่ดี เพ่ือส่งเสริมสุขภ�พของบุคล�กร เจ้�หน้�ท่ี และนักศึกษ� 
และมคีว�มพร้อมในก�รทำ�ง�น เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�น 

วนัที ่21 มนี�คม 2560 รศ.ดร.นำ�ยทุธ สงคธ์น�พิทกัษ ์
อธกิ�รบดี มทร.ล�้นน� กล่�วต้อนรบัและประช�สมัพนัธก์จิกรรม
ของมห�วิทย�ลัยแก่หัวหน้�ส่วนร�ชก�รและผู้แทนหน่วยง�น
สม�ชิกที่เข้�ร่วมกิจกรรมสภ�ก�แฟเวียงเจ็ดลิน ประจำ�เดือน
มีน�คม 2560 โดยได้รับเกียรติจ�กน�ยปวิณ ชำ�นิประศ�สน์ 
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ�นกล่�วเปิดง�น 
และประช�สัมพันธ์ข่�วส�รของจังหวัดเชียงใหม่ จ�กนั้น 
เป็นก�รถ่�ยภ�พร่วมกันและมอบป้�ยเจ้�ภ�พก�รจัดง�น 
ครั้งต่อไปให้กับ ศูนย์ร�ชก�รปศุสัตว์เชียงใหม่ซึ่งจะมีก�รจัดง�น
ในช่วงปล�ยเดือนเมษ�ยนนี้ (ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.rmutl.ac.th/news/3714)

Inside RMUTL
ราชมงคลล้านนาส่งเสริมสุขชีวีที่ดี 

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำาเดือนมีนาคม 2560 
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สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทร
เทพยวร�งกูร ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จ
พระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี ในก�รพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล 
ล�้นน� ประจำ�ปกี�รศกึษ� 2558 วนัที ่23 มนี�คม พ.ศ.2560  
โอก�สนี้ พระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักด์ิแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ร�ย พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ มห�บัณฑิตและ 
บณัฑติทัง้ภ�คเช�้และภ�คบ�่ย รวม 4,421 ร�ย ในจำ�นวนนี ้ 
มีบัณฑิตที่มีผลก�รเรียนดีเด่นได้รับเหรียญร�งวัลเรียนดี 
เหรียญทอง 9 ร�ยและร�งวัลเรียนดีเหรียญเงิน 11 ร�ย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในก�รนีพ้ระร�ชท�นพระร�โชว�ท คว�มว�่ “บณัฑติ
ทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมาย 
ไวว้า่จะสำาเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด 
และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ในสาขาวิชาที่ได้
ศกึษามา การทีท่กุคนไดม้าประชุมพรอ้มกันในวนัน้ี จงึเปน็ขอ้
พิสูจน์ว่า  การตั้งเป้าหมายไว้ให้แน่ชัด มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการสร้างสรรค์ความสำาเร็จในกิจที่ทำา  ข้อนี้อธิบายได้ว่า  
เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง ซ่ึงคนเรา 
ตอ้งเดนิทางไปใหถ้งึ  เมือ่รูว้า่จะเดนิทางไปในทีใ่ด กจ็ะกำาหนด
ได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไร 
จึงจะไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ การปฏิบัติกิจต่างๆ  
กเ็ชน่เดยีวกนั หากตัง้เปา้หมายไวใ้หช้ดัเจนกอ่น กจ็ะสามารถ



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

R L’ s  N E W S 7

และศลิปศ�สตร ์คณะวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยกี�รเกษตร
คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ วิทย�ลัย
เทคโนโลยีและสหวิทย�ก�ร และสถ�บันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร เป็นมห�วิทย�ลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรู้ 
และคว�มเชีย่วช�ญด�้นวชิ�ชพีท่ีมทัีกษะเทคโนโลยขีัน้สงู รองรบั
ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจต�มนโยบ�ยประเทศไทย 4.0 ซึ่งใช้ 
ก�รเรยีนก�รสอนแบบ “STEM for TVET” เนน้ก�รพฒัน�คน 
เป็นสำ�คัญสนับสนุนให้เกิดกระบวนก�รฝึกทักษะและวิธีก�ร
บริห�รจดัก�รในภ�คอุตส�หกรรมโดยคว�มรว่มมอืของหนว่ยง�น 
ภ�ครฐัและภ�คเอกชนในก�รตัง้ศนูย์พฒัน�ทกัษะฝมีอืแรงง�น
ให้มีคว�มรู้ คว�มเช่ียวช�ญตรงต่อคว�มต้องก�รของสถ�น
ประกอบก�ร 

กำาหนดทศิทาง วธิกีารและขัน้ตอนการปฏบัิตไิด้อยา่งเหมาะสม  
จนงานที่ทำาสำาเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิต 
ทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำาคัญของเป้าหมาย พร้อมทั้ง 
ความจำาเปน็ของการตัง้เปา้หมายใหท้ราบชดั แลว้นำาไปยดึถือ
ปฏบิตัใิหไ้ดป้ระโยชนท์ัง้ในการดำาเนนิชวิีตและประกอบกิจการงาน

ในพระปรมาภไิธย สมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว ขออวยพร
ให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีน้ี 
ประสบความสุข ความเจริญ และความสำาเร็จสมปรารถนา
ทุกประการ”

มห�วทิย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล�้นน�เปน็สถ�บัน
ก�รศึกษ�ด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี ต้ังอยูท่�งภ�คเหนอื 
ของประเทศไทยจัดก�รเรียนก�รสอนใน 6 จังหวัดได้แก่ 
เชียงร�ย เชียงใหม่ ลำ�ป�ง น่�น พิษณุโลก และต�ก เปิดสอน 
ในระดบัประก�ศนยีบตัรวิช�ชีพ ระดับประก�ศนยีบตัรวชิ�ชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญ�ตรีและระดับปริญญ�โท ใน 4 คณะ 1 
วทิย�ลยั 1 สถ�บนั ไดแ้กค่ณะวิศวกรรมศ�สตร ์คณะบรหิ�รธรุกจิ 
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@ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทย�ลัยเทคโนโลยีและสหวิทย�ก�ร มทร.ล้�นน�  
นำ�นักศึกษ�เข้�ร่วมโครงก�รแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม 
และภ�ษ�จนี ณ Chongqing Technology and Business University 
(CTBU) ส�ธ�รณรฐัประช�ชน โดยได้รับคว�มร่วมมอืและประส�นง�น 
จ�กง�นวเิทศสมัพนัธ ์มทร.ล�้นน� สำ�หรบัทนุโครงก�รแลกเปลีย่น
นักศึกษ�และบุคล�กร (ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://
www.rmutl.ac.th/news/3759)

วันที่ 13 - 14 มีน�คม 2560 วิทย�ลัยเทคโนโลยี
และสหวิทย�ก�ร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศ�สตร์ มทร.ล้�นน�  
จัดโครงก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�เพื่อก�รอุปโภคและบริโภค  
ร่วมกับชุมชนบ้�นสองธ�ร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภ�ยใต้ 
โครงก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของหมู่บ้�น ชุมชน แบบมี 
ส่วนร่วม ซึ่งจัดตั้งโดยสถ�บันวิจัยและพัฒน� มทร.ล้�นน�  
(ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://college.rmutl.
ac.th/news/3662 )

โครงการบริหารจัดการน้ำา

เพื่อการอุปโภค-บริโภค

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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@ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 21 มีน�คม 2560 ดร.สุเทพ ทองม�  
ผู้แทนสถ�บันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้�นน�  
เข้�ร่วมประชุมโครงก�ร 5 ประส�นเกษตรทฤษฎีใหม่
ถว�ยในหลวง เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินโครงก�รกับหน่วยง�นภ�คี ปร�ชญ์เกษตร 
ตลอดจนเกษตกรที่เป็นสม�ชิก ณ สำ�นักง�นเกษตร 
อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง (ติดต�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
https://www.rmutl.ac.th/)

วันที่ 24 มีน�คม 2560 ผศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์  
รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร พร้อมบุคล�กรสถ�บันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้�นน� จัดก�รอบรมก�รขอรับรอง
ม�ตรฐ�นก�รผลิตพืช (ใบ)หรือ GAP ให้กับกลุ่มเกษตรกร
บ้�นใหม่น�แขม อ.แม่เม�ะ จ.ลำ�ป�ง เพื่อแนะนำ�วิธีก�ร 
และเทคนคิก�รขอใบรับรอง ซึง่เปน็ก�รเพ่ิมมลูค�่และม�ตรฐ�น
ให้กับสินค�้ท�งก�รเกษตรทีผ่ลิตโดยสม�ชิก  กิจกรรมดังกล่�ว
จัดขึ้นภ�ยใต้โครงก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตหมู่บ้�นชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม ปี2560 มทร.ล้�นน� (ติดต�มร�ยละเอียด
เพิ่มเติมที่ https://www.rmutl.ac.th)

ติวเข้มเทคนิกวิธีการขอ GAP 

ให้กลุ่มเกษตรแม่เมาะ ลำาปาง

ประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่

ถวายในหลวง 
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ล�าปาง@ Campus

วันที่ 23 มีน�คม 2560 ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล  
รองผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยวจัิยและบรกิ�รวชิ�ก�ร กองก�รศกึษ� มทร.ล�้นน�  
ลำ�ป�ง เป็นประธ�นก�รประชุม คณะกรรมก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์  
เพ่ือก�รพัฒน�แผนกลยุทธ์ ทบทวน เอกลักษณ์ ก�รดำ�เนินง�นและ 
ก�รวเิคร�ะหส์ถ�นก�รณ ์(SWOT Analysis) สูแ่ผนกลยทุธท์�งก�รเงนิ

วนัที ่15 มนี�คม 2560 ท่ีห้องเธียร์เตอร์ อ�ค�รเรยีนรวม 
เฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษ� ส�ข�วชิ�ภ�ษ�องักฤษเพือ่ก�รส่ือส�ร
ส�กล คณะบริห�รธุรกิจและศิลปศ�สตร์ มทร.ล้�นน� ลำ�ป�ง  
จัดโครงก�รสัมมน�หัวข้อ Essential Techniques for TOEIC 
550+ โดยมี ผศ.วิทย� วน�ภิชิต ผู้อำ�นวยก�รกองก�รศึกษ�  
เปน็ประธ�นในพธีิเปดิ และไดร้บัเกยีรตจิ�กคณุเหมอืนฝนั  โกรัตนะ 
(ครูพี่แป้ง) ติวเตอร์ด้�นภ�ษ�อังกฤษ เป็นวิทย�กรในก�รสัมมน� 
ร�ยละเอียดคลิก http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3665

 วนัที ่ 24 มนี�คม 2560  น�ยพงศกร สรุนิทร ์ น�ยปณิธ ิแสนจติร  
และน�ยจิรพนธ์  ท�แกง อ�จ�รย์คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มทร.ล้�นน� 
ลำ�ป�ง เข้�ร่วมก�รสัมมน�ชี้แจงร�ยละเอียดก�รจัดตั้งศูนย์ทดสอบ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำาแผนกลยุทธ์ 

เพื่อปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Essential Techniques for TOEIC 55o+

และแผนปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปงีบประม�ณ 2560 ปรบัยทุธศ�สตรอ์ดุมศกึษ�สูค่ว�มเปน็เลศิ (Reprofilling) มห�วทิย�ลยัฯ  
เพื่อวิเคร�ะห์เป้�ประสงค์ ค่�เป้�หม�ย ตัวชี้วัด ต�มเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก�รประกันคุณภ�พ ระดับสถ�บัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำาปาง 

ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

ม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�น โดยวิทย�กรจ�กสถ�บันพัฒน�ฝีมือแรงง�น 10 ลำ�ป�ง ณ ห้องก�สะลอง โรงแรมเวียงลคร จังหวัด
ลำ�ป�ง เพื่อนำ�ร�ยละเอียดจ�กก�รสัมมน�ม�ว�งแผนในก�รตั้งศูนย์ทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นเพื่อรองรับนักศึกษ� 
ของคณะวิศวกรรมศ�สตร์ ต่อไป (ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3821)
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น่าน@ Campus

วันท่ี 28 มีน�คม 2560  รศ.ดร.คมสัน  อำ�นวย
สิทธิ์ รองอธิก�รบดี มทร.ล้�นน� น่�น เป็นประธ�นเปิดก�ร
ประชมุอบรมก�รพฒัน�ก�รเขยีนขอ้เสนอโครงก�รวจัิย ประจำ�
ปงีบประม�ณ 2562 ณ หอ้งประชมุชมพภูคู� มทร.ล�้นน� น�่น 
โดยมีอ�จ�รย์ นักวิจัย เข้�ร่วมประชุมเพื่อจุดประก�ยก�รวิจัย 
ตลอดจนเทคนิคก�รเขียนข้อเสนอโครงก�รวิจัยเพื่อขอรับทุน 
โดยมี อ�จ�รย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ตลอด
ก�รอบรม (ตดิต�มร�ยละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี www.rmutl.ac.th)

วันที่ 27 มีน�คม 2560 คณ�จ�รย์ บุคล�กร  
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร มทร.ล้�นน� น่�น  
เข�้รว่มก�รประชมุก�รดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยก�รปรับยทุธศ�สตร์
สู่คว�มเป็นเลิศ (Reprofile) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รอุดมศึกษ� ณ ห้องประชุมก�สะลองคำ� มทร.ล้�นน� น่�น 
เพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รและก�รจัดก�รศึกษ� 
ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์เกษตรและอ�ห�รที่สอดคล้องกับก�ร 
ปรับนโยบ�ยก�รบริห�รประเทศและก�รเปล่ียนแปลง 
ของสถ�นก�รณ์ของสงัคมโลก (ตดิต�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.rmutl.ac.th)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมแนวทาง 

การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

อบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ

วิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2562
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ตาก@ Campus

วนัที ่25 มนี�คม 2560   นักศกึษ�ส�ข�วิช�ครุศ�สตรอ์ตุส�หกรรม
และเทคโนโลยี (เคร่ืองกล) คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มทร.ล้�นน� ต�ก  
จัดโครงก�รอบรมก�รผลิตไบโอดีเซลระดับครัวเรือน ณ ศ�ล�ประช�คม
บ�้นลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ลำ�ป�ง โดยไดน้ำ�คว�มรูเ้กีย่วกบัก�รผลติไบโอดเีซล 
ถ่�ยทอดให้กับเกษตรกร เพื่อส�ม�รถผลิตใช้เองได้ภ�ยในครัวเรือน  
ซึ่งเป็นก�รลดภ�ระค่�น้ำ�มันเชื้อเพลิงดีเซลที่ใช้ในก�รทำ�เกษตรกรรม  
และยังเป็นก�รบูรณ�ก�รก�รเรียนก�รสอนในร�ยวิช�สัมมน�และ 
ฝึกอบรมในองค์กรของนักศึกษ�อีกด้วย (ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.rmutl.ac.th)

ผศ.ประพฒัน์ เช้ือไทย รองอธกิ�รบด ีมทร.ล�้นน� ต�ก 
เปิดโครงก�รก�รพัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยวัฒนธรรม “หลักสูตร
อ�ห�ร” ต�มโครงก�รสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เช่ือมโยง 
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนล่�ง 1 ระหว่�ง 
วันที่ 25-26 มีน�คม 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยงคหกรรมศ�สตร์ 
มทร.ล้�นน� ต�ก จัดโดย สำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัดต�ก 
ร่วมกับนักศึกษ�และคณ�จ�รย์ส�ข�คหกรรมศ�สตร์ ซ่ึงได้นำ� 
ของว่�งขึ้นชื่อประจำ�จังหวัดต�กได้แก่ เมี่ยงเต้�เจ้ียวและ 
เมี่ยงมะพร้�ว ม�ฝึกอบรมในโครงก�รน้ี (ติดต�มร�ยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม 

“หลักสูตรอาหาร”

นักศึกษา คอบ.เครื่องกล มทร.ล้านนา ตาก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไบโอดีเซล

แก่เกษตรกร 



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

R L’ s  N E W S 13

พิษณุโลก@ Campus

วันที่ 22 มีน�คม 2560 ศูนย์ภ�ษ� มทร.ล้�นน� 
พิษณุโลก จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะท�งภ�ษ� (Language 
Contest) ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นภ�ษ�สู่ระดับ
ส�กลสำ�หรับ นักศกึษ� และบคุล�กร ประจำ�ป ี2560  ตดิต�ม
ร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ สำ�หรับกิจกรรมก�รแข่งขันครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ก�รแข่งขันสะกดคำ�ภ�ษ�อังกฤษ ก�รแข่งขัน 
ตอบปัญห�ภ�ษ�อังกฤษ และก�รอ่�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ   
ซึ่งนักศึกษ�ทุกส�ข� ทุกช้ันปีส�ม�รถเข้�ร่วมก�รแข่งขันได้ 
(ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

     

วันที่ 27 มีน�คม 2560 ดร.ทินกร ท�ตระกูล  
รองอธิก�รบด ีมทร.ล�้นน� พษิณุโลก กล่�วตอ้นรับ น�ยไพโรจน ์ 
บุญเย็น หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�ร พร้อมคณะครู จ�กโรงเรียน 
นครชุมพิทย�รัชมังคล�ภิเษก สพม.เขต 39 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 2 อ�ค�รอำ�นวยก�ร ในโอก�สเดินท�งเข้�ร่วมก�รอบรม 
เชิงปฏิบัติก�รก�รออกแบบกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ 
โครงง�นปลกูพชืไรด้นิเปน็ฐ�น ซึง่ประกอบด้วยเนือ้ห� 1. เทคนคิ
ก�รสอนแบบบูรณ�ก�รก�รจดัก�รเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงง�นเปน็ฐ�น 
2. ก�รปฏิบัติก�ร “ก�รปลูกพืชไร้ดิน” และ 3. ก�รปฏิบัติก�ร 
“ว�งแผนและออกแบบกิจกรรมโดยใชโ้ครงง�นท�งพชืเป็นฐ�น” 
(ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ

พัฒนาครูผู้สอน

กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา

สู่ระดับสากล สำาหรับนศ.และบุคลากร 

ประจำาปี 2560 



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

R L’ s  N E W S14

เชียงราย@ Campus

วนัท่ี 21 มนี�คม 2560 นกัศกึษ� หลกัสตูรวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
มทร.ล�้นน� เชยีงร�ย เข�้รว่มก�รนำ�เสนอผลง�นในโครงก�ร Tech Startup 
รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ และส�ม�รถ
ผ่�นเข้�รอบทั้งหมดจำ�นวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม  A060 Water detector  

วันพุธ ที่ 29 มีน�คม 2560 ดร. อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำ�นวยก�ร 
กองก�รศึกษ� มทร.ล้�นน�เชียงร�ย เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมอบรม
พัฒน�ก�รเขียนข้อเสนอโครงก�รวิจัย ประจำ�ปีงบประม�ณ 2562 โดยมี 
อ�จ�รย์ นักวิจัย เพื่อแนะนำ�แนวท�งก�รทำ�ง�นวิจัย ตลอดจนเทคนิค 
ก�รเขยีนขอ้เสนอโครงก�รวจิยัเพือ่ขอรบัทนุ ของนกัวจัิย มทร.ล�้นน� เชยีงร�ย 

นักวิจัยเชียงรายให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง 

แนวทางการทำาวิจัยในการอบรมพัฒนาการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2562

นศ.เชียงราย ผ่านเข้ารอบที่ 4 (รอบคัดเลือก 40 ทีม) 

ในโครงการ Tech Startup รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม)

โดยมี อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้ ณ ห้องประชุมชมลีล�วดี มทร.ล้�นน� เชียงร�ย   
ภาพ/ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

วันที่ 29 มีน�คม 2560  มทร.ล้�นน� เชียงร�ย ร่วมกับส่วน
ควบคุมและปฏิบัติก�รไฟป่� สำ�นักบริห�รพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงร�ย) 
ม.ร�ชภัฏเชยีงร�ย และองค์กรภ�คเอกชน จัดโครงก�ร “แนวกนัไฟ มห�ลัยพ่ี  
มห�ลัยน้อง เพื่อป้องกันไฟป่�ในช่วงฤดูแล้ง” ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อ�ค�รวิทยบริก�ร โดยมี ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำ�นวยก�ร 
กองบริห�รทรัพย�กร มทร.ล้�นน� เชียงร�ย เป็นประธ�นเปิดโครงก�ร   
(ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/
news/3813 )   

มทร.ล้านนา เชียงราย บูรณาการหน่วยงาน

ในพื้นที่ป้องกันไฟป่า

2. ทีม  A064 Fresh Buy และ 3. ทีม A120 Agriculture Drone System for smart farming โดยมี ผศ.วิฑูรย์ พรมมี 
อ�จ�รย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้� น�ยหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์  น�ยนุรักษ์ ไชยศรี และน�ยณัฐพล อุ่นยัง อ�จ�รย์หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 
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ที่ปรึกษ�  : รศ.ดร.นำ�ยุทธ  สงค์ธน�พิทักษ์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 
      ผศ.สุภัทร� ป�นสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิก�รบดี 
บรรณ�ธิก�ร   : น�ยอัคค์สัจจ�  ดวงสุภ�สิญจ์  ผู้อำ�นวยก�รกองประช�สัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร   : น�ยวิทย�  กวีวิทย�ภรณ์ 
พิสูจน์อักษร  : น�งส�วอภิญญ� พูลทรัพย์ 
กองบรรณ�ธิก�ร  : ดร.ณงค์ณุช  นทีพ�ยัพทิศ น�งส�วสุภ�ภรณ์  ศุภพลกิจ  น�ยเฉลิมชัย  พ�ร�สุข  
    น�ยเดช�ธร  พจนพงษ์  น�งส�วธริษตรี  ธนรัตนพิมลกุล  น�งส�วอ�พัชรี  ศิริน�โพธิ์  น�งส�วสิริญญ� ณ นคร 
    น�งส�วเย�วัลย์ จันทร์ต๊ะมูล น�งส�วแววด�ว ญ�ณะ น�งประไพ  อินทรศรี  น�งส�วอรวรรณ  โกสละ 
ประช�สัมพันธ์พื้นที่   : เชียงร�ย ลำ�ป�ง  น่�น พิษณุโลก ต�ก สถ�บันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ส่งข้อมูลก�รประช�สัมพันธ์ได้ที่   : กองประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้�งเผือก 
   อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053921444
จัดพิมพ์โดย : บริษัทสม�ร์ทโค้ทติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

Responsibility  Morality Unity Technology Leaning society

บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ 

วนัที ่25 – 26 มนี�คม 2560 ส่วนง�นรับสมคัรนกัศึกษ�ใหม่ สำ�นักสง่เสรมิวชิ�ก�รและง�นทะเบยีน มทร.ล้�นน�  
ทั้ง 6 พื้นที่จัดให้มีก�รสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้�ศึกษ�ต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญ�ตรี ซึ่งในปีก�รศึกษ� 2560  
มีผู้ให้คว�มสนใจเข้�ศึกษ�ต่อจำ�นวนทั้งสิ้น 10,310 คน


