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 Inside RMUTL

วันท่ี 20 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 
อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมสัมมนา
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya 
ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ 

มทร.ล้านนา จับมือ ม.Brawijaya อินโดนีเซีย 

ขับเคลื่อนการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรร่วมกัน

วันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  
อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ Ming  
Chuan University ไต้หวัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ไต้หวัน 
(T-Tech) จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณบรินดา จางขจรศักดิ์  
ผู้บริหารของ T-TECH และ BDI Group พร้อมด้วย Ms. Jill Lai  
ผู้แทนด้านการศึกษา สำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไต้หวัน
ประจำาประเทศไทยเป็นสักขีพยานการลงนาม 

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามในความร่วมมือ

ด้านการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา

กับ Ming Chuan University ไต้หวัน 

วันที่18 เมษายน 2560 คณะศิลปกรรมและ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มทร.ลา้นนา จดัโครงการพืน้ทีส่รา้งสรรคศ์ลิปะ
นานาชาตบินกำาแพง (Wallspot)...แนวคดิเชือ่มโยงจาก Urban Art  

คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา Workshop 

สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติบนกำาแพง โดยศิลปิน

ระดับโลก

หรือศิลปะกับเมือง  จากเครือข่ายนานาชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซด์ wallspot.org ที่เป็นส่วนกลาง เปิดโอกาส 
ให้คนทั่วโลกนำาเสนอความหลากหลายในงานศิลปะกับเมือง โดยมีวิทยากรบรรยายระดับโลกในนามแฝง Dr.Cas และ Flord 
พรอ้ม Workshop ระบายสีกำาแพงภายใน มทร.ล้านนา เจด็ยอด สรา้งความสุนทรยีแ์ละเปน็จดุเดน่ใหแ้กค่ณะ จากฝมีอืศลิปนิ
ระดับโลกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ เราได้จัดขึ้นเป็นที่แรกของเอเชียเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาของเราให้มีกระบวนทัศน์เทียบเท่า
สากลมากยิ่งขึ้น (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

ทางวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรร่วมกัน  
ณ ห้องประชุมสำานักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/3981)

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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วันที่ 19 เมษายน 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ  
รองอธกิารบดดีา้นวิชาการและกจิการนกัศกึษา มทร.ลา้นนา พร้อมดว้ย 
คณะผู้บริหารร่วมงาน “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำาเดือน
เมษายน 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
นายปวณิ  ชำานปิระศาสน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่เปน็ประธานในพธีิ 
สำาหรบัสภากาแฟเวยีงเจด็ลนิประจำาเดอืนพฤษภาคม อ.ส.ค.และสถานี 

วันที ่20 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำายทุธ สงค์ธนาพทิกัษ ์
อธิการบดี มทร.ล้านนา นำาคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเครือข่าย 
ผู้บรหิาร สถาบนัอดุมศกึษาจงัหวดัเชยีงใหม่ ท้ัง 12 สถาบนั รว่มพิธี 
สูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ป๋ีใหม่เมือง) ประจำาปี 
2560 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

Inside RMUTL

วันท่ี 20 เมษายน 2560 ผศ.ดร.พรีะ จูนอ้ยสวุรรณ ผูอ้ำานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 
การประชุม เพื่อเชื่อมประสานและพัฒนางานมหาวิทยาลัยสุขภาวะ  
ณ ห้องประชุม 413 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำาหรับ มทร.ล้านนา ในฐานะ 
ผู้รับทุนสนับสนุนโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหา
แอลกอฮอลล ์ภาคเหนอืตอนบน (แมข่่าย) ไดเ้ขา้รว่มประชมุแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับอีกหลายถาบัน องค์กร ที่ขับเคลื่อนในเรื่องสุขภาวะ 
ทกุภมูภิาค โดยม ีดร.นพ.บณัฑติ ศรไพศาล ผูอ้ำานวยการสำานกัสนบัสนนุ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวเปิดประชุม 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

เครือข่ายผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเชียงใหม่ 

ประกอบพิธีสูมาคาราวะ ประจำาปี 2560

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาวะ

 ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

เวียงเจ็ดลิน ประจำาเดือนเมษายน 2560

วดัความสัน่สะเทอืนจงัหวดัเชยีงใหม ่จะเปน็เจา้ภาพจดังานในครัง้ตอ่ไป (ตดิตามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่www.rmutl.ac.th)
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วันที่ 24 เมษายน 2560 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล  
รองอธิการบดีด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย โดยมี ดร.กัญญานัช  
ศิริธัญญา ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงาน โดย
โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้แก่คณาจารย์ด้านเทคนิค 
การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัโดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
วิจัยของชาติ รวมถึงต้องสนองตอบนโยบายรัฐบาล โดยมีวิทยากร
ผูท้รงคณุวฒุ ิคอื นายศลิปช์ยั นลิกรณ ์การอบรมในครัง้นีม้คีณาจารย์
จากคณะต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการรับฟัง 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

นกัศกึษาหลกัสตูรออกแบบสือ่สาร ชัน้ปทีี4่ คณะศลิปกรรมและ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มทร.ลา้นนา จดันทิรรศการแสดงผลงานโครงงาน 
นักศึกษาออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 6 : TEMMAX  

ภายใต้แนวคิดเต็มแม๊กซ์ ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 
2560 เพื่อนำาเสนอแนวคิดของนักศึกษาในการออกแบบช้ินงาน 
ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ นำาเสนอตอ่สาธารณชนในเวทีของการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีการออกแบบผลงานข้ันสุดในมุมมอง
นักศึกษา ผ่านการนำาเสนอผลงาน จำานวน 81 ผลงาน 9 ประเภท
ได้แก่ 1.ส่ิงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2.อัตลักษณ์องค์กร 3.วิดีทัศน์  
4.สติก๊เกอรไ์ลน ์ 5.อนิโฟกราฟกิ 6.การออกแบบลวดลาย 7.แอนเิมชนั  
8.แอปพลเิคชนั 9.เวบ็ไซตแ์ละหนงัสอือเิล็กทรอนกิส ์โดยม ีรศ.สรุพล  
มโนวงศ์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เปน็ประธานเปดิงาน ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 เซน็ทรลัเฟสตวิลั เชียงใหม่

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

Inside RMUTL

TEMMAX  สุดยอดผลงานนักศึกษาออกแบบ

สื่อสาร 9 ประเภท ในมุมมองนักศึกษา

มทร.ล้านนาขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุก 

สอนเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯสนองนโยบายรัฐ
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วันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 กองประชาสัมพันธ์  
มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR อาสา” รุ่นที่ 2  
การออกแบบสือ่ประชาสมัพันธด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือถา่ยทอด 
องค์ความรู้ด้านงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม 
ทางดา้นกราฟฟคิ และเปน็การต่อยอดการพฒันานกัประชาสมัพนัธ์

วนัที ่26 - 28 เมษายน 2560 อาจารย์ไพโรจน ์ วรพจนพ์รชยั 
ผู้จัดการคลินคิเทคโนโลยี มทร.ลา้นนา หวัหนา้โครงการคปูองวทิย์ฯ  
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย พร้อมด้วย  
ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค ที่ปรึกษาโครงการฯ และ  

วันที่ 26 เมษายน 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ 
สำานักงานสาธารณสขุเชยีงใหม ่จดักจิกรรมบรกิารวิชาการสูชุ่มชน  
สุขสง่า สร้างความสุขด้วยศิลปะภาพเหมือนบุคคล เนื่องในวัน 
ผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปี 2560 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา (ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ี้ www.rmutl.ac.th)

Inside RMUTLกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

จัดโครงการ PR อาสา ติวเข้มงานกราฟฟิค 

บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

จัดแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกาย

ในงาน IFFMAGIC JAPAN ประเทศญี่ปุ่น

จิตอาสาจากการอบรมรุ่นที่ 1 ตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิก PR อาสา มีการตื่นตัว ท่ีจะพัฒนาตนเองในงานด้านออกแบบ 
ส่ือประชาสัมพันธ์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายในและตัวแทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มทร.ล้านนา ทั้ง 5 พื้นที่ เข้าร่วมในการอบรม (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

บริการวิชาการสู่ชุมชน 

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

นางสาววัลภา กันทะวงค์ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ได้นำาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายเข้าร่วม 
จัดแสดงในงาน IFFMAGIC JAPAN ที่ TOKYO BIC SIGHT ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ 
เผยแพร่อัตลักณ์ของผ้าฝ้ายแบบล้านนาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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มทร.ล้านนา จัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคล
ล้านนา โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพ่ือสืบสานประเพณี 
ปีใหม่เมืองของไทย โดยในช่วงเช้า ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ  
รองอธกิารบดดีา้นวชิาการและกจิการนกัศกึษา ประธานในพธีิ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
ร่วมพิธีรดน้ำาดำาหัวสักการะพระภูมิเทพนครราช สักการะ 
หอครูบาศรีวิชัยและศาลพ่อปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชาวราชมงคลล้านนา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ 
สืบมาทุกปี ณ ลานศาลพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา วันที่ 19 เมษายน 2560

มทร.ล้านนาสืบสานประเพณีล้านนา 
รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้ใหญ่ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง

สว่นในภาคบา่ย เปน็กจิกรรมจัดการแขง่ขนัลาบเมอืง  
สล่าลาบตี๋นดอย พลิกฟ้ืนวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ สืบสาน
ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 13 ทีม 
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงแต่ละทีมต่างใช้จุดเด่น 
ของแต่ละท้องถิ่นในการประกอบอาหาร ลาบเมือง จึงถือ 
เป็นการบ่งบอกถึงอาหารของแต่ละพื้นท่ีท่ีมีจุดเด่นท่ี 
แตกต่างกันออกไป พร้อมกับลีลาท่าทางของการปรุง ซึ่งผล
การแข่งขันปรากฏว่า ทีม เปิดกระโปรง (ชุดใหญ่ไฟกระพริบ) 
จากงานยานพาหนะ กองกลาง คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง  
ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์นั้น ตามความเชื่อของคนล้านนานั้น
การกินลาบจะสร้างความเปน็สริิมงคลมโีชคลาภ มทร.ลา้นนา 
จึงจัดการแข่งขันทำาลาบเพื่อสืบสานประเพณีล้านนา
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จากนัน้ รศ.ดร.นำายทุธ สงค์ธนาพิทกัษ์ อธิการบดนีำาคณะผูบ้รหิาร 
บคุลากรและนกัศึกษา ร่วมสรงน้ำาพระพทุธราชมงคล พระพทุธรูปประจำา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และรว่มพิธีดำาหวัอาจารยอ์าวุโส
และอธิการบดโีดย ศาสตราจารย์สวาสดิ ์ไชยคณุา อดตีอธิการบดสีถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคลคนแรกพรอ้มด้วยอาจารยอ์าวโุส กลา่วใหพ้รแก่ 
ผูร้ว่มงานเพือ่ความเปน็สริมิงคลในเทศกาลปใีหมข่องไทย ซึง่กจิกรรม
นีเ้ปน็ประเพณขีองไทยทีส่บืทอดกันมาอย่างยาวนาน ดำาหวั หมายถงึ 
“พธิแีสดงความเคารพผู้มอีาวุโสหรอืผูม้บีญุคุณ ในประเพณสีงกรานต”์ 
(อ้างจาก พจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงหน้าที่ 444)  
จึงถือเป็นการถือเป็นโอกาสที่จะได้ขอพรจากผู้อาวุโสและบุคคล 
ที่เคารพนับถือรวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขอขมาในสิ่งที่ได ้
ล่วงเกินในปีที่ผ่านและถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีโดย 
ทุกหน่วยงานภายในได้ร่วมจัดซุ้มอาหารบริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน  
โดย มทร.ล้านนา นั้นได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่มคีณาจารย ์บคุลากร 
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก 
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เมลอ่น เปน็ผลไมท่ี้กำาลงัไดร้บัความนิยมเปน็อยา่งมาก 
ในขณะนี ้ดว้ยรสชาตทิีเ่ปน็เอกลกัษณ ์หอม หวาน เหมาะสำาหรบั 
นำาเป็นของกำานัล ของฝากในทุกเทศกาล ปัจจุบันมีรูปแบบ 
ทีห่ลากหลาย หากสามารถกำาหนดลวดลายทีป่รากฏบนเปลอืก 
ของเมลอ่นไดก้เ็ปน็การเพิม่มูลคา่และความต้องการของผู้บริโภค 

เมล่อนเป็นชื่อหนึ่งของแคนตาลูปซึ่งเป็นพืชตระกูล
แตงเริ่มนำาเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2478  
เดิมเรียกว่าแตงเทศหรือแตงฝรั่ง  ซึ่งเป็นพืชล้มลุก มีลักษณะ
เป็นไม้เถา ก้านใบมีขนนิ่ม สามารถแบ่งได้สองประเภท คือ 
ประเภทเนือ้สเีขยีวหรอืเขยีวขาวเปน็พนัธุลู์กผสมตา่งประเทศ
มทีัง้ผวิเรยีบและผวิลายตาขา่ย เนือ้มีทัง้เนือ้กรอบและเนือ้นุม่  
รสหวาน มีกลิ่นหอม และประเภทเนื้อสีส้ม ผลมีทั้งผิวเรียบ
และผวิตาข่าย เนือ้มทีัง้กรอบและเนือ้นุม่ รสหวานมกีลิน่หอม 
คอ่นขา้งแรงในผลเมลอ่นหรอืแคนตาลปูนัน้มสีารอาหารตา่งๆ  
มากมายอาทิแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินซี  
ซ่ึงใกล้เคียงกับส้มเขียวหวานและสารอาหารที่งจะช่วยบำารุง
กระดูกและฟัน เน้ือผลสุก ยังเป็นยาขับปัสสาวะ ขับน้ำานม 
ขับเหงื่อ ดับพิษร้อน บำารุงธาตุและสมอง ช่วยบรรเทาอาการ

อักเสบของทางเดินปัสสาวะ แก้กระหายเอ็นไซม์ที่มีอยู่ใน 
แคนตาลปู ยงัชว่ยเคลอืบกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการอกัเสบ
ของลำาไส ้และบรรเทาอาการทอ้งปัน่ปว่นจากการรบัประทาน 
อาหารไม่ตรงตามเวลา 

สาขาวชิาพชืศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา 
พิษณุโลก โดยความร่วมมือของภาคเอกชน ในทักษะวิชาชีพ
การผลติพชืในสภาพโรงเรอืนและการใช้น้ำานอ้ย กรณีพชืเมลอน 
หรือโรงปลูกพืชของอาร์แอลไฮโดรฟาร์ม เพื่อเป็นการฝึก
ทักษะวิชาชีพการผลิตพืชในสภาพโรงเรือนให้แก่นักศึกษา 
ซึ่งจะสามารถประกอบอาชีพอิสระและสามารถนำาผลผลิต 
ที่ได้จำาหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทาง

รศ.ดร.สมชาต ิหาญวงศา ผูร้บัผดิชอบโครงการ กล่าวว่า  
“โรงปลกูพชืของอารแ์อลไฮโดรฟารม์ ดำาเนนิการทดลองปลกู 
เมลอ่นจำานวน 5 สายพนัธุไ์ดแ้ก ่พนัธุ ์Green net  มลีกัษณะ 
ผลกลม ผวิตาขา่ย เนือ้สเีขยีว รสชาตหิวานฉ่ำา มกีลิน่หอม สายพันธ์ุ  
Port Orange มีลักษณะผลกลิมมีตาข่ายสีเขียวนูนเด่นชัด  
รสหวาน เนือ้สสีม้เขม้ สายพนัธุ ์EMERALD SWEET ผวิตาขา่ย 
ทรงกลมสีเทาเขียว เนื้อสีเขียวมรกต กรอบ รสหวานฉ่ำามาก  
สายพนัธุ ์ Sweet B เนือ้สส้ีม มกีลิน่หอมนวล รสหวาน เปลอืก
ค่อนข้างแข็ง ผลทรงกลม และสายพันธุ์ Piel de sapo  หรือ 
The Santa Claus melon สายพันธุ์จากประเทศสเปน ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ เนื้อสีเขียว กรอบ ซึ่งดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินำาเมล็ดพันธุ์มาให้
ทดลองปลูกและได้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจเพราะสามารถ
ปลูกได้ในประเทศไทยได้”

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก กล่าวว่า “ในปี 2559 โรงปลูกพืชของอาร์แอลไฮ
โดรฟารม์ มผีลผลติเมลอ่นทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐาน ไมน่อ้ยกวา่ 
1,800 กโิลกรมั ออกสูผู่บ้รโิภคจากกลุม่ภายในขยายวงกวา้ง
ไปสู่ภายนอก ในปีต่อไปต้ังเป้าที่จะผลิตเมล่อนให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาดซึ่งจะได้ร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นๆ  
ทีจ่ะบูรณาการศาสตรต์า่งๆ มาประยุกตใ์ชเ้ข้ากับโจทย์การทำางาน 
จริงพัฒนาห้องเรียนแห่งน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี 
การผลิตพืชและผลไม้ที่ปลอดภัยแก่ชุมชน พัฒนาสู่การเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป”  
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@ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที ่20 เมษายน 2560 ผศ.ดร.อรณุ โสตถกิลุ ผูอ้ำานวยการ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา นำาคณะอาจารย์และ 
นักวิจัยและบุคลากรประจำาสถาบันฯ ประกอบพิธีบวงสรวง 
สิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจำาสถาบนัฯ เพือ่ความเปน็สริมิงคล และเสรมิสรา้ง
กำาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันฯและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอนัดีงามทีถ่อืปฏบิตัสิบืทอดกนัมาเนือ่งในเทศกาลปีใ๋หม่เมือง
ของชาวลา้นนา (ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.rmutl.ac.th)

วนัที ่26 เมษายน 2560 ผศ.ดร.อรณุ โสตถิกลุ ผูอ้ำานวยการ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ 
และนักวิจัยประจำาสถาบันฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ 
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
และการบริหารจัดการองคก์ร แก ่พ.ท.อนสุรณ์ เชยีงแรง จากสำานกังาน
พัฒนาภาค 3 และกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้าน 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วนัที ่25 เมษายน 2560 คณาจารยแ์ละบุคลากร สถาบนัวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา (สวก.มทร.ล้านนา) เยี่ยมชมผลการ 

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง สรงน้ำาพระ 

ทำาบุญตักบาตรหน่วยงานสืบสานปี๋ใหม่เมือง

สำานักงานพัฒนาภาค 3 นำาเครือข่ายแม่บ้าน

ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปและเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว สวก.ลำาปาง

สวก.มทร.ล้านนา  เป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ฮักน้ำาจาง ในการเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจ

ชุมชนดีเด่น ระดับเขต (ภาคเหนือ)

ดำาเนินการและใหค้ำาแนะนำา กลุม่วสิาหกจิชมุชนฮกัน้ำาจาง หมู ่4 ต.บา้นกิว่ อ.แมท่ะ จงัหวดัลำาปาง  ในการเข้ารว่มการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต (ภาคเหนือ)  (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4025)
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ล�าปาง@ Campus

วันที่ 19 เมษายน 2560 ผศ.วีระ อินทร์นารี และอาจารย์
สุกัญญา อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำาปาง เป็นตัวแทนรองอธิการบดี  
ให้การตอ้นรับ นายสทุธพิงษ ์เช้ือโสภณ สัตวแพทยช์ำานาญงาน สำานกังาน 
ปศุสัตว์จังหวัดลำาปาง พร้อมทีมงานโนโอกาสที่เดินทางเข้ามาทำาการ
ทดสอบโรคแท้งติดต่อ วัณโรค ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ 

มทร.ล้านนา ลำาปาง รับมอบวัคซีน

และร่วมทดสอบ โรคติดต่อในโคนม 

จากสำานักงานปศุสัตว์ลำาปาง

รองอธิการด้านวิจัยฯ ลงพื้นที่ลำาปางเพื่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ 

“วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือ

วนัที ่24 เมษายน 2560 ผศ.วทิยา วนาภชิติ  ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา  
พร้อมด้วย ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา  

รอบ 2/60  ใหก้บัโคนม จำานวน 29 ตัว ณ อาคาร ปฏิบัติงาน โดยการเกบ็ตวัอยา่งเลอืด เพือ่ปอ้งกนัโรคระบาดสตัว์ ตรวจและ 
เฝา้ระวงัโรคสัตวติ์ดต่อถงึคน และคดักรอง ตวัทีต่ดิเชือ้ โดยเบือ้งต้นจะดำาเนนิการสง่ตัวอย่างเลอืกตรวจทีศ่นูย์วิจยัและชนัสตูร
โรคสตัวภ์าคเหนอืตอนบน ซึง่จะทราบผลไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์และในโอกาสน้ีสำานักงานปศสุตัวล์ำาปางยังได้มอบวคัซีนใหกั้บทาง 
มหาวิทยาลัยอีกด้วย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

ลำาปาง ให้การต้อนรับ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำารงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ใน
โอกาสเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ “วิจัยนวัตกรรมเพื่่อการพัฒนาพื้นท่ี่ 
เขตภาคเหนอื” ภายใตก้ารสนบัสนนุโครงการท้าทายไทย สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ณ หอ้งประชมุ 1 อาคาร
อำานวยการ มทร.ล้านนา  ลำาปาง โดยมกีลุม่นกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑข์า้ว สบัปะรด และกาแฟ จาก มทร.ลา้นนา  
ลำาปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วม (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วันท่ี 25 เมษายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มทร.ล้านนา ลำาปาง จัดโครงการ “วิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 
2560” ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ ซ่ึงภายในงานมีการประกอบพิธี 
ทางศาสนาทำาบุญคณะ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  

วิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 2560

การจำาหน่ายสินค้าจากผลงานของนักศึกษา และการแข่งขันเต้นแอโรบิค การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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น่าน@ Campus

วนัที ่27 เมษายน 2560 สาขาสตัวศาสตรแ์ละประมง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน 
จดัการประชมุสมัมนาสัตวศาสตร ์ระดับปริญญาตร ีปกีารศกึษา 
2559 ณ ห้องอาคารเรียนรวมสัตวศาสตร์  โดยมี รศ.เกชา คูหา 
เป็นประธานในการสัมมนา และ รศ.ประมวล เติมสมบัติถาวร 
อาจารยผู้์รบัผดิชอบวชิาสัมมนาสตัวศาสตร ์พรอ้มด้วย ผศ. นนัทา  

มทร.ล้านนา น่านจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน 

การประชุมสัมมนาด้านสัตวศาสตร์ 

นศ.ปริญญาตรี ประจำาปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 อาจารย์ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์  
เปน็ประธานในพธีิเปดิ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การใชภ้าษาองักฤษ 
ในธรุกจิการบนิ” สำาหรบันกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล 
ทุกชั้นปี เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้ประสบการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป 

วันที่ 26 เมษายน 2560 มทร.ล้านนา น่าน จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2560 
โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำานวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน
ในการประชุม ในคร้ังนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ 
การบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และในการนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

ที่ประชุมได้แจ้งถึงผลการสรรหา/เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ และรายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการผลิต
บณัฑตินกัปฏบิตั,ิ กำาหนดการการประชุมและรับฟงัการบรรยาย “โครงการพฒันาการเกษตรภาคเหนอื” ในแผนงานบรูณาการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ,งานกิจกรรมต่างๆ และการบริหารงานของแต่ละฝ่าย 
ของมหาวิทยาลัย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

เติมสมบัติถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำาหรับการสัมมนาดังกล่าวเป็นการประมวลความรู้และผลของการทำางานวิจัยของนักศึกษา 
เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เข้ารับฟังการสัมมนา ตลอดจนตอบข้อซักถามจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและผู้สอนงานบริการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย  
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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ตาก@ Campus

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก  
เปน็ประธานเปดิโครงการ “ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรและสบืสานประเพณี
รดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ ปี 2560” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 
2560 โดยในช่วงเย็นเป็นพิธีทำาบุญมหาวิทยาลัย ทำาบุญกลางบ้าน  
ก่อเจดีย์ทราย ปักธง ในช่วงค่ำาเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ ที่ วิหารหลวง 
พ่อมงคล มทร.ล้านนา ตาก 

วันที่ 21 เมษายน 2560 อาจารย์จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี อาจารย์
ประจำา มทร.ล้านนาตาก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
เพิม่ทกัษะหลักสูตรระยะส้ันการขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน ์Thailand 4.0 
ณ สำานักงานพัฒนาผีมือแรงงานตากแห่งที่ 2 (แม่สอด) โดยมี พล.อ.ศิริชัย 
ดษิฐ์กลุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายธรีพล ขุนเมอืง อธิบดกีรม 
พัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมดังกล่าว 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก 
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียม
ความพร้อมครูพี่เลี้ยงเรื่องกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM 
ครั้งที่ 3” และ โครงการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการ การกำากับ
และติดตามการดำาเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หลักสูตรรวม ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 
2560 ที่ห้องพะยอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา ตาก จัดประชุมเตรียมความพร้อม

การเรียนการสอนแบบ STEM ครั้งที่ 3

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรม

“ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสืบสานประเพณี

รดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ ปี 2560

อาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 

ติวเข้มผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าออนไลน์

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

วนัที ่24 เมษายน 2560  ผศ.จฑุามาศ  ถริะสาโรช  อาจารย์
ประจำาสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากร 
การฝึกอาชีพ การแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้กับสมาชิกโครงการหมู่บ้าน 

วันที่ 21 เมษายน 2560 ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี  
มทร.ล้านนา พษิณโุลก เปน็ประธานในพธิรีดน้ำาดำาหวัคณาจารยแ์ละบคุลากร
อาวุโส  ประจำาปี 2560 ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  และรดน้ำาดำาหัว
แสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วนัที ่25 เมษายน  2560  รศ.เดชา  นาวานเุคราะห ์ผูอ้ำานวยการ 
กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา   
กาวีวงศ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร   
รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นางสาวเกสร จันทร์พุฒ  

มทร.ล้านนาพิษณุโลกร่วมพิธีวางพวงมาลา

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดฝึกอบรม

การแปรรูปเนื้อสัตว์ให้กลุ่มเกษตร

หมู่บ้านในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวศศิวรรณ สีหะวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการและทีมงานสโมสรนักศึกษา   
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นราชสักการะ  ในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อน้อมรำาลึก
ถึงพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่  แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช
และสถาปนาชาติไทยให้ธำารงความเป็นไทย สืบมาจนถึงปัจจุบัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

ยกระดับบ้านแหลมโพธิ์ ตำาบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อนำาองค์ความรู้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

สืบสานประเพณีสงกรานต์งานรดน้ำาดำาหัวคณาจารย์

และบุคลากรอาวุโส ประจำาปี 2560
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เชียงราย@ Campus

วนัท่ี 21 เมษายน 2560 ผศ.วเิชษฐ ทพิยป์ระเสรฐิ ผูอ้ำานวยการ 
กองบรหิารทรพัยากร มทร.ลา้นนา เชียงราย เปน็ประธานเปดิโครงการ
สมัมนาทางวชิาการ เร่ือง “โอกาสทางการขาย ความทา้ทาย (Thailand 4.0)  
และหัวใจสู่ความสำาเร็จ ซึ่งจัดขึ้นโดยงนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
ชั้นปีท่ี 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็น Thailand 

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำาสาขาวิศวกรรโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  
ให้ความรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภัยธรรมชาติสถานการณ์การเกิดภัย
ธรรมชาติของโลก / ประเทศ และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ”  
ในโครงการพฒันาครแูละบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิาร หลักสตูรเตรยีมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ”  โดยมี ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำานวยการ 

วันที่ 25 เมษายน 2560  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
มทร.ลา้นนา เชยีงราย จดัการประชุมสมัมนาเชงิปฏบิติัการ เพือ่แกไ้ข 
ข้อเสนอโครงการ “วิจัยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขต 
ภาคเหนอื” ภายใต้การสนบัสนนุโครงการท้าทายไทย สำานกังานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำารงค์ศักดิ์ 
รองอธกิารบด ีดา้นวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลย ีเปน็ประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 

เชียงรายจัดสัมมนาวิจัยนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ

การสัมมนา “โอกาสทางการขาย ความท้าทาย 

(Thailand 4.0) และหัวใจสู่ความสำาเร็จ”

อาจารย์ด้านโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแชร์ความรู้

เกี่ยวกับภัยธรรมชาติในโครงการพัฒนาครูฯ กระทรวงศึกษธิการ

4.0 รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็และมมุมองเกีย่วกบั Thailand 4.0 รวมทัง้มองทศิทางของเศรษฐกจิของประเทศทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา เปน็ประธานพิธีเปดิโครงการฯ ซึง่จัดข้ึนระหวา่งวนัที ่17 - 22 เมษายน 
2560 ณ ห้องประชุมอาคม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อ.สามพราน จ.นครปฐม 
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา เชียงราย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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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

สิงห์ราชมงคล อาสาพัฒนาชุมชน

อาจารย์พีรวัตร ลือสัก หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย 
นกัศึกษาหลักสูตรวศิวกรรมอตุสาหการ และหลกัสตูรวศิวกรรมโลจิสตกิส ์ช้ันปทีี ่1 - 2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มทร.ล้านนา 
เชียงราย ออกค่ายตามโครงการ “สิงห์ราชมงคล  อาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2560  
ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก ต.ป่าสัก อ.เมืองลำาพูน จ.ลำาพูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้ใช้งานได้ตามปกติ 
และสรา้งศาลา 6 เหลีย่ม มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2.50 เมตร  จำานวน 2 หลงั รวมทัง้ตดิตัง้เครือ่งออกกำาลงักายภาคสนาม  
จำานวน 10 ชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำาลังกายให้กับทางโรงเรียน และชุมชน อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มทักษะ 
การเรียนรู้การปฏิบัติงานนอกห้องเรียน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินโครงการจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด


