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RL’s NEWS
ปีที 3 ฉบับที่ 29 วันที่ 1-15 เมษายน 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดค่ายเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์

ผ่านกิจกรรมการสร้างหุ่นยนต์แก่นักเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่... อ่านต่อหน้า 16

มทร.ล้านนา ผุดแอพพลิเคชั่นปลูกผักออนไลน์ (สมาร์ทฟาร์ม) แค่ปลายนิ้วสัมผัส... อ่านต่อหน้า 9

ขอเชิญรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ล้านนา ผ่านทาง

www.facebook.com/technoradio9725
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 Inside RMUTL

วนัที ่8 เมษายน 2560 อาจารย์อคัคส์จัจา  ดวงสภุาสญิจ ์ 
ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ อาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี  
และคณะ เปน็ผูแ้ทน มทร.ลา้นนา มอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดี 
แก่นายภราดร  หอมแย้ม รักษาการผู้อำานวยการองค์การ 
สวนพฤกษศาสตร์ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 25 ป ีแห่งการสถาปนา 
องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ณ อาคารเรอืนกระจก สวนพฤกษศาสตร์
สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ ์อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม ่(ตดิตามรายละเอยีด

ผู้แทน มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี 25 ปี 

สวนพฤกษศาสตร์ 

วันที่ 5 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 
อธิการบดี มทร.ล้านนา นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  
และนกัศกึษา เขา้รับฟงับรรยายพิเศษในหัวขอ้  “การบรหิารอดุมศกึษา
ด้วยหลักธรรมาภิบาล”  ภายใต้โครงการสัมมนาการบริหารงาน 
ดว้ยหลักธรรมาภิบาล ณ หอ้งประชมุ 3 อาคารเรยีนรวม มทร.ล้านนา  

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ 

เรื่องการบริหารอุดมศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าในถึงหลักธรรมาภิบาล และได้ตระหนักถึง 
การปฏบิตังิานใหม้คีวามถกูตอ้งโปรง่ใส ยตุธิรรมและตรวจสอบได ้อนัจะส่งผลให ้มทร.ล้านนา ยกระดบัการบรหิารการศึกษา
มคีณุภาพเปน็ทีย่อมรบัในประเทศและตา่งประเทศ  โดยไดร้บัเกยีรตจิาก  นายศาสนช์ยั ตณัฑพานชิ อยัการอาวโุส สำานกังาน
อัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานโครงการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
เนือ่งในวนัสงกรานต์ ณ ศาลาราชมงคล  ระหวา่งวนัที ่3-5 เมษายน 
2560 โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ และการสอน 
การประดษิฐห์ตัถกรรมพืน้บา้นลา้นนา ประกอบดว้ย การตดัตงุไสห้ม ู 
การทำาหมากสุม่ ต้นผ้ึงต้นเทยีน และการทำากรวยดอกไม้ ซึง่โครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณี

เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสงกรานต์ 

สงกรานต์แบบล้านนา และสามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้กลับไปประดิษฐ์หัตกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อใช้ในประเพณีปีใหม่เมือง 
หรือประเพณีสงกรานต์ที่กำาลังจะมาถึงต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.rmutl.ac.th)

เพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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วันที่ 5 เมษายน 2560 ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ อาจารย์
เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำานวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สูช่มุชน มทร.ลา้นนา และบุคลากรสถาบันฯ ให้การตอ้นรับพระอาจารย์
อุดม เจ้าอาวาส และสามเณรในโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย  

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำานวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน  

Inside RMUTL

วันที่ 4 -5  เมษายน 2560 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.ลา้นนา (สวส.มทร.ลา้นนา) จดัโครงการสมัมนาตดิตาม
ระบบทะเบยีนกลางและการรับชำาระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา ใหผู้ใ้ช ้
เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบทะเบียนกลาง ระบบออกใบเสร็จ 

สวส. จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลาง 

และการรับชำาระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา

สถาบันถ่ายทอดฯ มทร.ล้านนา 

ต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล  

ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ต้อนรับ 

คณะสามเณร โครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย 

รุ่นที่ 3/2560  วัดถ้ำาแกลบ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทาง 
เข้าศึกษาศึกษาดูงานและลงพื้นที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2560 โดย 
ได้เข้าเยี่ยมชมคลังความรู้ชุมชน และโรงงานผลิตน้ำาดื่มต้นแบบเพื่อชุมชน โครงการ Smart Farm และพื้นที่โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
rmutl.ac.th/news/3893)

เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบทะเบียนกลางและระบบ ERP ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
โดยจัดการสัมมนา ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB 1 และ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB 2  
ซึง่มีผูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบดว้ย ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที ่ผูร้บัผิดชอบงานทะเบยีน งานการเงนิ ของ มทร.ลา้นนา ทัง้ 6 พ้ืนที่

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://arit.rmutl.ac.th/news/3891)

รุน่ที ่3/2560 วดัป่าถ้ำาแกลบ และผูต้ดิตาม ในโอกาสเดนิทางเขา้เยีย่มชมและศึกษาดูงาน ณ คลังความรู้ชมุชน งานศนูยเ์รยีนรู้ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก และโรงงานน้ำาดื่มต้นแบบ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) 
พร้อมกันนั้น ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร พร้อมทีมงาน มาร่วมสาธิตบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
และเครื่องบินบังคับวิทยุ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
ศลิปศาสตร ์ดร.กจิจา ไชยทน ุคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์นำาคณะ
ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
คณะบรหิารธรุกจิ และศลิปศาสตร ์มทร.ลา้นนา ทดสอบการใชท้กัษะ
ภาษาองักฤษส่ือสารกบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาติ ณ วัดเจดยีห์ลวงจังหวดั

วนัที ่8 เมษายน  2560 ผศ.ดร.พีระ จนู้อยสุวรรณ ผูอ้ำานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน อธิการบดี มทร.ล้านนา นำานักศึกษา 

Inside RMUTL
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธี

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกวันที่มหาจักรีบรมราชวงศ์

นศ.หลักสูตรท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา จัดสอบปลาย

ภาคนอกห้องสอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา  

ผ่านนิทรรศการเสียงแห่งความจงรักภักดี

จากใจชาว มทร. ทั้ง 9 แห่ง

จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายปวิณ 
ชำานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี

 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3924)

เชียงใหม่  ซึ่งเป็นกระบวนการสอบปลายภาคในวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศน์ เพื่อได้นำาความรู้จากภายในห้องเรียน 
มาใชง้านจรงิกบัเจา้ของภาษา  โดยนกัศกึษาจะตอ้งบรรยายถงึประวติัความเปน็มาของสถาปตัยกรรม โบราณวัตถุ และ โบราณสถาน 
วัดเจดีย์หลวงเป็นภาษาอังกฤษตามที่อาจารย์ได้กำาหนดไว้ และตัวนักศึกษาเองจะไม่ทราบมาก่อนว่าจะได้อธิบายตรงจุดใด
ของวดั และทีส่รา้งความตืน่เตน้ใหก้บันกัศกึษาทกุคนคือจะตอ้งอธบิายใหกั้บนกัท่องเทีย่วตา่งชาตเิขา้ใจ งานนีท้ำาใหห้ลายคน
ตืน่เตน้ทีไ่ดค้ยุกบันกัทอ่งเทีย่วเหมือนกับเปน็มัคคุเทศน์จรงิ ๆ   ดา้นอาจารยน์วรตัน ์พรหมอปุถมัป ์อาจารย์ประจำาหลกัสตูรนี ้ 
บอกวา่การสอบนอกสถานทีเ่ปน็นโยบายของมหาวทิยาลยั เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนำาวชิาความรูม้าใชง้านไดจ้ริง  และชว่ยสรา้ง 
ความมั่นใจในการใช้ศัพท์และภาษาที่เรียนรู้กับนักท่องเที่ยวเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.rmutl.ac.th) 

คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมการจัดแสดง
นิทรรศการผลงาน เสียงแห่งความจงรักภักดี 9 มทร. โดยได้รับเกียรติ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ 
การศึกษา งานกิจการนักศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 9 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 
2560 ณ มทร.พระนคร กรุงเทพมหานครฯ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3925)
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นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม 
ประมากรรมภาพพิมพ์ ศิลปะไทยและส่ือศิลปะ ชั้นปีที่ 4 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “ART THESIS 2017”  
ณ หอศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่เพือ่จัดแสดงผล
งานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา จำานวน  180 ผลงาน จัดขึ้น
ระหวา่งวันท่ี 6 – 12 เมษายน 2560  โดยม ีรศ.สรุพล มโนวงค ์ 

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน 
หวัหนา้ศนูยจ์ดัการข้อมลูเพือ่การวจิยัและพฒันาศกัยภาพชมุชน  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ในฐานะพี่เลี้ยง
และที่ปรึกษาของกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก 
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน ให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการพิจารณาและตดัสนิการประกวดรางวลัอตุสาหกรรม 
ทอ่งเทีย่วไทย ครัง้ที ่11 ประจำาป ี2560 (THAILAND Tourism Awards)  
โดยร่วมตอบข้อซักถามและนำาเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในกลุ่ม 
ให้แก่คณะกรรมการ  โดยส่งประกวดในประเภทแหล่งท่องเที่ยว

Inside RMUTL
ART THESIS 2017 

ทีมงาน มทร.ล้านนา ในนามที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ร่วมตอบข้อซักถาม

กับกิจกรรมตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

ประจำาปี 2560

สำาหรับการประกวดรางวลัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย จดัโดยการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิ 
ด้านการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมรวมทัง้สรา้งคณุคา่และมลูคา่สินคา้การทอ่งเทีย่ว พร้อมแสดงเจตนารมณอ์ยา่งชดัเจนของการทอ่งเทีย่ว 
ในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และสร้างการยอมรับใน Quality Symbolic ของ
รางวัลสู่นานาชาติ เป็นการขยายฐานทางด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง ยกย่องเชิดชู และเป็นกำาลังใจให้ผลงานที่ได้รับรางวัลได้มีพัฒนาการอย่าง 
ต่อเนื่อง” โดยจะมีการตัดสินรางวัลในวันที่ 27 กันยายน2560 ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.
ac.th/news/3792 )

รองคณบดีด้านบรหิาร คณะศลิปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปน็ประธานเปดินิทรรศการ  ซึง่ไดร้บัความสนใจ 
จากอาจารย์อาวุโส นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดจนศิลปินอิสระให้ความสนใจเข้าร่วมชมเป็นจำานวนมาก (ติดตามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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สำานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพ 
จดัโครงการ  “ประชมุสมัมนา เครือข่ายสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”  
คร้ังที่ 3 (ARIT NET #3) ณ สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 
วันที่ 30-31 มีนาคม โดยมี อาจารย์อนันนท์ ทับเกิด 
ผู้อำานวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวรายงานการจัดงาน  
และได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำา รองอธิการบดี  
ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน ซ่ึงมี 
ผู้บริหาร บุคลากร จากเครือข่าย สวส. เข้าร่วมกว่า 120 คน 
โดยมีวัตถุเป้าประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 

สำานักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพ 

จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ “ARIT NET #3”

ผู้บรหิารงานสำานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ดำาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล สร้าง
เครือข่ายของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้ตอบสนองนโยบายดิจิทัลและสร้างความร่วมมือด้าน
การวัดมาตรฐานและการให้บริการระบบสารสนเทศร่วมกัน
ทัง้ 9 มทร. ตลอดจนเปน็เวทใีหผู้้เชีย่วชาญไดถ้า่ยทอดความรู ้ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย 
Hardware and Software รายละเอียดการประชุมฯ มี 2 วัน 
ประกอบด้วย การบรรยายและนำาเสนอเทคโนโลยี จากตัวแทน
บรษัิทชัน้นำาในประเทศ ไมว่า่จะเปน็ - การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
และเตรยีมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสูย่คุ Thailand  
4.0 โดยคุณพงศ์พรหม ยามะรัต Managing Director บริษัท 
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Improvement for University ,กลุม่ทีส่าม เกีย่วกบันวตักรรม
หอ้งสมดุสมยัใหมก่บัการใหบ้รกิาร ,กลุม่ทีส่ี ่การจดัการหอ้งสมดุ 
ในยุค Thailand 4.0 และกลุ่มที่ห้า DR site ซึ่งช่วงท้าย 
วันที่สองของการจัดงาน ได้มีพิธีการมอบธงสำาหรับเจ้าภาพ 
ในครัง้ตอ่ไป โดยอาจารยอ์นนัท ์ทบัเกดิ ผูอ้ำานวยการ ไดโ้บกสะบดั 
ธงการจดัการประชมุฯ อนัเป็นสญัลักษณ์ทีบ่ง่บอกวา่ การประชมุฯ  
ครั้งที่ 3 นี้ สำาเร็จลุล่วงและประสบผลสำาเร็จ ตามวัตุประสงค์
การจัดงานเป็นอย่างดีทุกประการ พร้อมทั้งส่งมอบการเป็น
เจ้าภาพครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 4 แก่ สวส.มทร.อีสาน โดยมี 
ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำานวยการฯ เป็นผู้รับมอบธง 
การเปน็เจา้ภาพ การประชมุสมัมนาเครือขา่ย สำานกัวทิยบรกิาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครัง้ที ่4 ตอ่ไป ขา่ว : กลุม่งานบรกิารสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้ 
สวส.มทร.ล้านนา ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ , สวส. มทร.
ล้านนา 

อารเ์อ็มไอ คอนซลัติง้ แอนด ์แมนเนจเมน้ท ์จำากดั - การบรหิาร
จัดการภยัคกุคามทางเครอืข่ายบน Campus Network โดยคณุ
จตุภิทัร บญุสงู กรรมการผูจ้ดัการ BlueZebra Co.,Ltd. - Build 
the intelligent cloud platform in Education with Microsoft  
Azure” คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ Business Development  
Manager-Education บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จำากัด - Network Enabling internet of Thing and Digital 
business” คุณประยทุธ ตั้งสงบ Solution Design Manager 
บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำากัด รวมทั้งกิจกรรม
การประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง  
การประชุมผูบ้รหิาร ,กลุม่ทีส่อง เกีย่วกบั Security การบรหิาร
จัดการภัยคุกคามทางเครือข่ายบน Campus Network และ 
APM Next Generation of Application Performance  
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@ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานกิจการนักศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มทร.ลา้นนา สง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั “บาสเกตบอล ราชมงคล 
โอเพ่น ครั้งที่ 7” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม  
ถึง 4 เมษายน 2560 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สูงขึ้น และเป็น
แนวทางในการคัดเลอืกนกัเรียนเขา้ศกึษาตอ่ในโควตาความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬาบาสเกตบอล โดยมีอาจารย์ศิรินภา ใจเมือง  
เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งน้ี ซึ่งผล 
การแขง่ขนัดงักล่าว นกักฬีาวทิยาลัยฯ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 
2 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
มทร.ล้านนา รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการพิเศษร่วมกับ
บรษิทั สยามมชิลนิ จำากดั รอบรบัตรง ประจำา
ปีการศึกษา 2560 (กรณีพิเศษเฉพาะผู้ที่ 
ไม่ผ่านข้อเขียนรอบรับตรงทุกสาขา) เปิด 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 เมษายน 2560 
โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ 
https://www.surveycan.com/survey174315

รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 

(กรณีพิเศษเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านข้อเขียนรอบรับตรงทุกสาขา)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 

ราชมงคล โอเพ่น ครั้งที่ 7
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@ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล  
ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจัิยเทคโนโลยเีกษตร มทร.ลา้นนา พรอ้มดว้ย 
อาจารย์ระบิล ปาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  
ผู้คิดค้นการปลูกผักผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือระบบ
สมาร์ทฟาร์ม  เข้าประชุมร่วมกับนายสุวัฒน์  พรหมสุวรรณ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง และหัวหน้าส่วนราชการภาย 
ในจงัหวดัลำาปาง  ในการประชมุหวัหน้าส่วนราชการจงัหวดั
ลำาปาง ประจำาเดือนมีนาคม เพื่อนำาเสนอวิธีการทำางาน 
ของแอพพลิเคช่ัน และแนวทางการนำาเทคโนโลยีดังกล่าว
ไปตอ่ยอดกบักลุม่เกษตรกรในจงัหวดัลำาปาง ซึง่ไดร้บัความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก 

สำาหรับเทคโนโลย ี “ระบบสมารท์ฟารม์”  การปลกูผกั 
ผา่นแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื นัน้อาจารยร์ะบนิ  ปาล ีไดก้ลา่ววา่  
เกิดขึ้นเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบาย 
การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ “สตาร์ทอัพ” ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายสร้างสมาร์ทฟาร์มครอบคลุม 
17 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้มีเครือข่าย 20 ฟาร์มที่เข้าร่วม 
เป็นฟาร์มต้นแบบเพ่ือขยายสู่ฟาร์มอื่นๆ ในอนาคต  
ซ่ึงเทคโนโลยีที่นำามาใช้คือ “ไอโอที” (internet of thing)  

มทร.ล้านนา ผุดแอพพริเคชั่นปลูกผักออนไลน์ 

ลดต้นทุนการผลิต-ดูแลง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส 

เปน็เทคโนโลยทีีม่ขีนาดเลก็ราคาถกู เปน็ระบบสมองกล ตรวจสอบ 
ปริมาณน้ำาในถัง ปริมาณน้ำาที่จ่ายไปต่อนาที ปริมาณปุ๋ย 
อุณหภูมิ ความชื้นในโรงเรือน ผ่านเซ็นเซอร์ที่เช่ือมผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  สำาหรับต้นทุนของการติดตั้งระบบ 
กไ็ม่แพง ใช้อุปกรณห์าง่ายตามทอ้งตลาด คือ ถังเกบ็น้ำา ทอ่สง่น้ำา  
เซน็เซอร์ กลอ้งวงจรปดิ ระบบอนิเทอรเ์นต็ทัว่ไป และสมารท์โฟน  
ส่วนกล่องควบคุมสมองกลที่เป็นหัวใจในการสั่งงานทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้สนับสนุน   
รวมราคาทั้งหมด 8,000-10,000 บาท หลังจากนี้จะพัฒนา
ต่อยอดให้ตรวจค่าความชื้นในดิน ค่าความเป็นกรดด่าง หรือ 
ค่า pH ในน้ำาและดิน พร้อมระบบการแจ้งเตือน และระบบ
พยากรณ์ตามหลักวิชาการที่อ้างอิงจากค่าต่างๆ ที่วัดได้  
ท้ังหมดน้ีจะเป็นการสร้างมาตรฐาน ในการผลิตและสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ 100% 
โดยล่าสดุไดน้ำามาทดสอบทีฟ่ารม์ “พรกิหวาน” และ “เมลอ่น” 
ใน อ.สนักำาแพง จ.  ซ่ึงกไ็ดใ้หผ้ลผลติเปน็ทีน่่าพอใจ ลดตน้ทนุ
ในการดูแล จัดระบบการบริหารเรื่องของปุ๋ย การจ้างแรงงาน 
รวมถึงทำาให้มีเวลาในการทำางานด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
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ล�าปาง@ Campus

วนัท่ี 4 เมษายน 2560  ผศ.วนัชาต ิสวุตัถ ีผูอ้ำานวยการกองบรหิาร

วันที่ 3 เมษายน 2560 มทร.ล้านนา ลำาปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ STEM Education 
ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยอดุมศกึษาพีเ่ลีย้ง มทร.ลา้นนา ลำาปาง 
แก่คณะครูเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดลำาปาง โดยมี 
ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  และคณะวิทยากรทีม STEM EDUCATION 

มทร.ล้านนา ลำาปางจัดสัมมนาพัฒนาทักษะ

นักศึกษาสาขาการจัดการ เตรียมเข้าสู่

การประกอบอาชีพในยุค 4.0 

มทร.ล้านนา ลำาปาง อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการเรียนการแบบ STEM Education

ทรพัยากร มทร.ลา้นนา ลำาปาง เปน็ประธานเปดิโครงการสมัมนาทางวชิาการ การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารประกอบอาชพี 
ในยคุ 4.0 จดัโดย นักศกึษาชัน้ปท่ีี 2/2 หลักสตูรเทยีบโอน สาขาการจดัการ ณ อาคารอเนกประสงค ์โอกาสนี ้ไดร้บัเกยีรตจิาก 
คณุศรณัยพงษ ์ศรบีรรจง รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลบางดว้น จ.สมุทรปราการ เปน็วทิยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการ 
ดงักลา่วฯ จดัขึน้เพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะวชิาชพีแกนั่กศึกษาในรายวชิาสัมมนาการจัดการ เพิม่ประสิทธภิาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สร้างความตระหนัก ความสำาคัญของการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษา และเพื่อ 
เป็นการบริการทางวิชาการของสาขาวิชาการจัดการต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั่วไป และเพื่อให้นักศึกษา 
มีความรับผิดชอบต่อการทำางานเป็นทีม (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th ) 

ลำาปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะ

ทางด้านภาษาและสังคม มทร.ล้านนา ประจำาปี 

2560  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

และหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

วันที่ 4 เมษายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำาปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม มทร.ล้านนา ประจำาปี 2560  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขัน  โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะ 
ดา้นตา่งๆ ประกอบด้วย การแขง่ขนัทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ทกัษะด้านภาษาไทย ทกัษะด้านภาษาจนี และการแขง่ขนัทกัษะ
ทางสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ได้พัฒนาทักษะความรู้ ตลอดจนเพิ่มพูน
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันนำาปรับใช้ในการเรียน อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อส่งเข้าร่วม 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยต่อไป  (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (www. http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3918)
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น่าน@ Campus

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม  
ผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณาจารย ์
และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานพิธี “วันพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก 
มหาจกัรบีรมราชวงศ์ “ ประจำาป ี2560 ณ หอประชมุจงัหวดัน่าน  

วนัที ่5 เมษายน 2560 คณาจารย ์และบคุลากร มทร.ลา้นนา  
น่าน เข้าร่วมพิธีถวายต้นกุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ  

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีถวายต้นกุ่ม

ดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงาน

วันพระเจ้าน่าน ประจำาปี 2560  น้อมรำาลึกถึง 

พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธี วันพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  

ประจำาปี  2560 

ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำาปี 2560 (วันคล้ายวันพิราลัย) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายเป็นสักการะ น้อมรำาลึกถึง 
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วนัท่ี 5 มนีาคม 2560 มทร.ลา้นนา นา่น จดัโครงการ
อบรมใหค้วามรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 

มทร.ล้านนา น่านจัดอบรมให้ความรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

แก่นักศึกษาเพื่อปรับใช้ในการเรียน

และการทำางาน

เพือ่พฒันาความรู้ทกัษะและการมสีว่นรว่มในการประเมนิคณุภาพนกัศกึษา โดยม ีผศ.ดร.วา่ทีร่อ้ยตร ีสทิธบิรูณ ์ศริพิรอคัรชยั 
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ  และอาจารย์อรรจน์ สีหะอำาไพ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้  ณ ห้องพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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ตาก@ Campus

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  
ผูว้า่ราชการจังหวดัตาก รว่มกบั ผศ.ประพฒัน ์เชือ้ไทย รองอธกิารบด ี
มทร.ลา้นนา ตาก จัดประชมุนำาเสนอโครงการขบัเคลือ่นจงัหวัดตาก
เมอืงนา่อยูเ่พ่ือขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากสำานักงานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วันที่ 9 เมษายน 2560 มทร.ล้านนา ตาก  
จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำาปีการศึกษา 
2560 ในรอบสอบสัมภาษณ์โดยมีผู้สอบผ่านข้อเขียนจาก  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
คณะศิลปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร ์ประมาณ 700 คน เข้ารบั 
การสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม 
และสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา ตาก สอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำาปีการศึกษา 2560 

ในรอบสอบสัมภาษณ์

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับสำานักงาน

จังหวัดตาก จัดประชุมโครงการขับเคลื่อน

จังหวัดตากเมืองน่าอยู่
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พิษณุโลก@ Campus

วนัท่ี 31  มนีาคม 2560  รศ.ดร.สมชาต ิหาญวงษา  อาจารยป์ระจำา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้การต้อนรับและ 
เป็นวิทยากรบรรยาย การสีข้าวและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนและแปรรูป

มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ถ่ายทอดสู่เยาวชนในโครงการค่ายคุณธรรม

ภาคฤดูร้อน วัดป่าเขาน้อย จังหวัดพิจิตร

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การสีข้าวและบรรจุภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มมูลค่า ให้กับคณะดูงานจาก สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วนัที ่10 เมษายน 2560 ดร.ทินกร  ทาตระกลู  รองอธิการบด ีมทร.ล้านนา  
พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน “คุณธรรม 

วนัที ่3 – 4 เมษายน 2560  วศิวกรรมศาสตร ์มทร.ลา้นนา พษิณโุลก 

การอบรมการวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์

ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

จดัโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการตรวจวเิคราะหส์ภาพเครื่องยนต์ดว้ยเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกส์  โดยมดีร.ทินกร  ทาตระกูล 
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 732 ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  
เพ่ือฝึกทกัษะการใชเ้ครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสต์รวจวเิคราะหส์ภาพเครือ่งยนต ์และนำาไปประยุกตใ์ช้กบัการเรยีนการสอนได ้ ซึง่มี
คณาจารยแ์ละนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์เขา้รว่มการอบรมในครัง้นี ้ (ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.rmutl.ac.th)

นำาสู่ปัญญา..ผู้ให้คือผู้ชนะ” ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเอง  รู้จักบริหารเวลา มีเหตุผลในการตัดสินใจ  เกิดความรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีสติ เติบโตเป็นคนดีมีความสามารถในการพัฒนาประเทศได้   
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2560 ดำาเนินโครงการโดยคุณแม่ชีสิตานัน ใหญ่สูงเนิน (แม่ชีใหญ่)  
และอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นผู้ประสานงานโครงการ พร้อมด้วย 
ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก  ที่ได้นำาทีมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์  เคมี ชีวะ)  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
และสาขาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา โรงเรียนสากเหล็ก โรงเรียนพิจิตรวิทยาคม และโรงเรียนใกล้เคียง  
ที่เข้าร่วมโครงการ จำานวน 100 คน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.plc.rmutl.ac.th/news/3934)  
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เชียงราย@ Campus

วันที่ 6 เมษายน 2560 ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  
ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์ 
บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานพิธีวางพานพุ่ม 
เนือ่งในวนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช  
และวันทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ ์ประจำาป ี2560 ณ หอประชุม 
โรงเรยีนสามคัควิีทยาคม อำาเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย (ติดตาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/
news/3851)

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  สุธาคำา รองอธิการบดี มทร.ล้านนา  
เชียงราย พร้อมด้วย ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พรมมี อาจารย์ประจำา มทร.ล้านนา  
เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดเชียงราย ประจำาปี พ.ศ. 2560 และได้ให้สัมภาษณ์ 
กบัสือ่ ThaiPBS เรือ่งบทบาทของมหาวทิยาลัยกบัการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงราย  
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย 

ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่า 

ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด

คณะผู้บริหาร บุคลากร 

ร่วมพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
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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 นางประไพ  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

Responsibility  Morality Unity Technology Leaning society

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดค่ายเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์

ผ่านกิจกรรมการสร้างหุ่นยนต์แก่นักเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่ายหุ่นยนต์)” ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติ
จากนายไพรัช  ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยกระบวนการขัน้ตอนการสร้างหุน่ยนตเ์ป็นส่ือกลางในการเรยีนรู ้ พรอ้มกบัสอดแทรกแงค่ดิด้านคณุธรรมและจรยิธรรม  
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3867)


