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คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา 

ร่วมขบวนธรรมยาตรา สมโภช 660 ปี พระพุทธชินราช …อ่านต่อหน้า 16
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ขอเชิญรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ล้านนา ผ่านทาง

www.facebook.com/technoradio9725
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วันที่ 28 เมษายน 2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรและคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรนกัศกึษา มทร.ลา้นนา ใหก้ารต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมงานกองพัฒนานักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา มทร.ล้านนา ด้านการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

Inside RMUTL

วนัที ่5 พฤษภาคม 2560 คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ มทร.ลา้นนา  
จัดโครงการเวทีการนำาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่มีผลงานการวิจัยดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 
2559  ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.นำายทุธ  สงคธ์นาพทิกัษ ์อธกิารบด ีมทร.ลา้นนา  
เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล 
คณบดคีณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผูก้ล่าวรายงานถึงวตัถุประสงค์
การจัดโครงการ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bala.rmutl.ac.th)

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จัดเวทีนำาเสนอผลงานวิจัย 

ของนักศึกษาและมอบรางวัลแก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัยเด่น

กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก มก.กำาแพงแสน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำานวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมและติดตาม 
ความก้าวหน้าของโครงการการเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำาเสียฟาร์มสุกร
ผสมกับสาหร่ายขนาดเล็ก โดยการปรับสภาพเบื้องต้นให้เป็นด่าง กรณีศึกษา 
ฟาร์มโฟร์ท ีจังหวดัเชยีงใหม ่ผศ.ดร.กลิน่ประทมุ ปญัญาปงิ เปน็หัวหน้าโครงการ  
และโครงการประสิทธิภาพของสาหรา่ยขนาดเล็ก ท่ีใชบ้ำาบดัน้ำาท้ิงท่ีได้หลังจาก
การหมกักา๊ซชวีภาพของน้ำาเสยีจากฟารม์เลีย้งสกุร บรษิทัโฟร ์ท ี จำากดั จงัหวดั
เชียงใหม่ โดย อ.ดร.รุง่นภา เขยีววจิติร เปน็หัวหนา้โครงการ โดยม ีนายนชนิทร ์ สุภา 
(ผู้จัดการโรงงาน) เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้  ณ บริษัท โฟร์ที จำากัด 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdi.rmutl.ac.th)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามการผลิตก๊าซชีวภาพ

จากน้ำาเสียในฟาร์มสุกร
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วันที่ 28 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี  
มทร.ลา้นนา พรอ้มดว้ย ดร.ทนิกร ทาตระกลู รองอธิการบด ีมทร.ลา้นนา พษิณโุลก 
ไดใ้ห้เกยีรตเิป็นประธาน ในพธิปีดิโครงการและมอบใบกาศเกยีรตบิตัรแกเ่ยาวชน
ค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน วัดป่าเขาน้อย จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยการเปิดศูนย์
การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย วัดป่าเขาน้อย (สมาร์ท ฟาร์มเมล่อน) เพื่อส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ชุมชน 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วันที่ 24 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี 
มทร.ล้านนา พร้อมด้วย คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
และคณาจารยท์างดา้นสถาปตัยกรรม เดนิทางเขา้รว่มพิธลีงนามความรว่มมอืกบั  

Inside RMUTL

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดี 
ด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ Facilitator และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ 
จดัการประชุมเตรียมความพรอ้มสำาหรบันกัศึกษาทีไ่ดร้บัทนุการศกึษาเขา้รว่ม
โครงการ TFI SCALE 2017 (LEX) ณ Singapore Polytechnic ประเทศสงิคโปร ์ 
ระหว่างวันที่ 4-24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำานวยการ ชั้น 2  
มทร.ลา้นนา โดยมีนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัฯทีไ่ดร้บัทนุทัง้ส้ิน 23 ราย พรอ้ม
ผูป้กครอง เขา้รว่มประชมุเพื่อรบัฟงัวตัถปุระสงคข์องโครงการ และแนวทางใน
การปฏิบัติตน หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับทุน รวมถึงการเตรียมตัวเดินทาง 
ไปต่างประเทศ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา ลงนามความมือกับ ม.สุภานุวงศ์ สปป.ลาว 

แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

การเรียนด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกัน

การประชุมเตรียมความพร้อมสำาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน

การศึกษาเข้าร่วมโครงการ TFI SCALE 2017 (LEX) ณ 

Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

มทร.ล้านนา จับมือศรัทธาวัดป่าเขาน้อยจัดค่ายคุณธรรม

สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจและสติปัญญาแก่เยาวชนและชุมชน

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว  เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน และการทำางานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม   

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี 
ดา้นวิชาการและกิจการนักศกึษา พร้อมดว้ยคณะผู้บริหาร คณาจารยเ์จา้หน้าที ่
และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำาสรงพระราชทาน 
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ในงาน  
“ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำาสรงพระราชทานสืบสาน

วนัที ่13 พฤษภาคม 2560 มทร.ลา้นนา เปน็เจา้ภาพจดัเวทีสรุปผลงานและ 
แถลงข่าวปดิโครงการ 17 วยัใสพชิติภยั หา่งไกลแอลกอฮอล ์ณ หอ้งเรยีนรวม ชัน้ 4  
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษาฯ มทร.ลา้นนา โดยม ีผศ.สนทิ พิพธิสมบัต ิรองอธกิารบด ี 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการ 
“SHINE” แสดงผลงานการออกแบบสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและออกแบบ
เครือ่งประดบั ผลงานของนักศกึษาสาขาวชิาสิง่ทอและเคร่ืองประดบัช้ันปทีี ่4  
รวม 58 รูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำา รองคณบดี 
คณะศิลปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร ์เปน็ประธานเปดิงาน ณ หา้งสรรพสนิคา้ 
เมญา่ เชยีงใหม่ นอกจากการแสดงผลงานของนกัศึกษาแล้ว ยังมกีาร Workshop  
การทำาเคร่ืองประดับร้อยต่างหูลูกปัด การถักมาคราเม่ macramé ให้แก่
ประชาชนผู้สนใจอีกด้วย 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

Inside RMUTL

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดเวทีสรุปผลงานและถอดบทเรียน

โครงการ 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์       

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการ

พระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำาปี 2560

สาขาออกแบบสิ่งทอฯ จัดนิทรรศการ SHINE 

โชว์ผลงานการออกแบบโดยนักศึกษา

ประเพณีเตียวขึ้นดอย ปีที่ 17”  โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรัญยู 
มีทองคำา นายอำาเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมเดินในขบวนดังกล่าว

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ลา้นนา กล่าวรายงานวตัถปุระสงคข์องการจดัโครงการ ตอ่นายกฤษณ ์ ธนาวณชิ รองผูว้า่ราชการจังหวดัเชียงใหม ่ประธาน
ในพธิแีละมอบโลแ่กเ่ครอืขายสถาบนัอดุมศกึษา ภาคเีครอืขา่ยผู้สนับสนุนโครงการ จากน้ันเปน็การเสวนาถอดบทเรียน 17 วัยใส  
พิชิตภัยแอลกอฮอล์ นำาโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้จัดการโครงการและทีมงานเครือข่าย (17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกล
แอลกอฮอล์) โดยทาง สสส. ได้ไว้วางใจให้ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการในปีต่อไป

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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วนัที ่16 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.นำายทุธ สงคธ์นาพทิกัษ ์อธกิารบด ี
พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 
เข้าร่วมงาน 2017 Global TVET Policy Workshop “ Strategies of TVET 
Institutions to Achieve Sustainable Development” ณ กรุงโซล ประเทศ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา 
เขา้ร่วมจดันทิรรศการและการเสวนาดา้นสือ่ดจิทิลั ภายในงาน North Digital  
Expo 2017 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า 
เชยีงใหม ่เพือ่สง่เสรมิเทคโนโลยดีจิทัิลใหม้บีทบาท ทางภาคเศรษฐกจิ ภาคสงัคม  

สโมสรนกัศกึษา มทร. ลา้นนา รว่มกบัสำานักงานกองทนุสนับสนนุการ
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และองค์กรงดเหลา้ภาคเหนอื จัดกจิกรรม “ขึน้ดอยปีนี ้
ทำาดีเพื่อพ่อ” ปีที่ 8 โดยช่วยรณรงค์การไม่สูบบุหร่ีและไม่ดื่มเครื่องดื่ม 
ท่ีมแีอลกอฮอล ์ในประเพณีเดนิขึน้ดอยสเุทพ เพือ่นมสัการ กอ่นคืนวนัวสิาขบชูา 
ในเย็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 
นำาโดย ผศ.ดร.พรีะ  จนูอ้ยสุวรรณ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา นำานกัศกึษา
เก็บขยะตัง้แตบ่นัไดวดัพระธาตฯุ จนถงึลานครบูาศรวีชิยั โดยโครงการ  “ขึน้ดอย
ปนีีท้ำาดเีพือ่พอ่” ทางมหาวทิยาลัยฯ จดัตอ่เนือ่งเปน็ประจำาทกุๆ ป ีเพ่ือถวายเปน็
พทุธบชูาและถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9  

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

Inside RMUTL
ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมเสวนาแนวทาง 

การพัฒนาครูอาชีวศึกษา

มทร.ล้านนา นำาเสนอผลงานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ์ในงาน NDX 2017

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สสส. 

จัดโครงการ ขึ้นดอยปีนี้ทำาดีเพื่อพ่อ ปีที่ 8

และภาคการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน Chiang Mai Smart City โดยรับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย
รฐัมนตรปีระจำากระทรวงดจิทิลัฯ มสีถาบนัอดุมศกึษา 15 แหง่ทัว่ภาคเหนือ หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนเข้ารว่มภายในงาน  
โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ได้นำาผลงานการวจิยัและสิง่ประดิษฐด์า้นดจิิทลัของอาจารย์และนกัศึกษาประกอบดว้ย  
1. Smart Farm 2. ตู้จ่ายยาสามัญประจำาบ้านสำาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น 3. เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิปัจจุบัน
ด้วยภาษา AEC สำาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น 4. การพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นรูปแบบสามมิติ 5. การพัฒนาระบบจัดการ
บริหารงานบ้านม่อนฝ้ายเชียงใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 16-18  พ.ค. 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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อาจารยศ์กัรินทร ์ณ นา่น จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน ได้นำาเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง 
การตรึกตรองสะท้อนคิดต่อโบราณคดีชาติพันธุ์วิทยาของ 
ชาวมลาบรีในฐานะกลุม่ชนเกบ็ของปา่ลา่สตัวใ์นประเทศไทย 
(A Reflection on Ethno archaeology of the Hunter- 
Gatherer Mlabri in Thailand) ในงานประชมุวชิาการด้านโบราณคด ี
นานาชาติครั้งที่ 8 (The World Archaeological Congress 
(WAC-8)) จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 28 สิงหาคมถงึวันท่ี 2 กนัยายน 
2559 ณ มหาวทิยาลัยโดชชิา (Doshisha University) เมืองเกยีวโต  
ประเทศญีปุ่่น การนำาเสนอผลงานของศกัรินทรใ์นครัง้นีไ้ดร้บัทนุ 
สนับสนนุการเดนิทาง ทีพ่กัและการลงทะเบยีนจากรฐับาลญีปุ่่น 
การนำาเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในเวทีประชุมย่อย 
วา่ดว้ยเรือ่งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ชนเกบ็ของปา่ลา่สตัวแ์ละ
กลุ่มชนขา้งเคยีงยคุกอ่นประวตัศิาสตรใ์นเอเชีย (Interactions 
between Prehistoric Hunter-Gatherers and Neighbors in 
Asia) โดยผูร้บัผดิชอบเวทีการประชุมหวัขอ้นีคื้อ ศาสตราจารย ์
คาซึโนบุ อิเคยะ (Kazunobu Ikeya) จากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ดา้นชาตพินัธุวิ์ทยา ประเทศญ่ีปุน่และอาจารยศั์กรนิทร ์ณ นา่น 
จากมหาวทิลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา นา่น การประชุมน้ี 
ไดร้วมผลงานศกึษาจากผูน้ำาเสนอ 7 คน ซ่ึงพยายามตรวจสอบวา่  

เรื่องเล่าหลังร่วมงานประชุมวิชาการด้านโบราณคดีนานาชาติ

กลุ่มชนเก็บของป่าล่าสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ข้างเคียงตนเองอย่างไร 
เช่น กลุ่มผู้เพาะปลูก กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ชุมชนประมงและผู้คน 
ท่ีอาศัยตามเมืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมน้ี 
ให้ความสำาคัญกับการดำารงอยู่ร่วมกัน (coexistence) และ
ความขัดแย้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
ระหว่างกลุ่มชนเก็บของป่าล่าสัตว์กับกลุ่มผู้เพาะปลูก (เช่น 
ระหวา่งกลุ่มชนโบราณของญีปุ่น่อย่างโจมอน (Jomon) ทีเ่ปน็ 
กลุ่มนักล่ากบักลุ่มยาโยอ ิ(Yayoi) ซึง่เปน็กลุ่มผูเ้พาะปลูก หรือ
ระหว่างกลุ่มชาวไอนุ (Ainu) กับคนญี่ปุ่นในปัจจุบัน) อาศัย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ประเดน็สำาคญัในท่ีนีค้อื เราจะอธบิาย

โดย นายศักรินทร์ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักล่ากับกลุ่มผู้เพาะปลูกในอดีต 
จากมมุมองทางโบราณคดไีดอ้ยา่งไร โดยเราสามารถอนมุาน
การดำารงอยู่ของปฏิสัมพันธ์รูปแบบดังกล่าวได้จากสิ่งต่างๆ 
เช่น การปรากฏของเครื่องมือหรือซากที่เหลืออยู่ของสัตว์
และพืชในชั้นหลักฐานทางโบราณคดี การกระจายตัวอันมี 
รปูแบบจำาเพาะของแหลง่โบราณคด ีและการประกอบสรา้งของ 
สิง่แวดลอ้มยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์แตอ่ยา่งไรกต็าม การทำาให้
ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายที่เข้าใจได้จำาเป็นต้องมีตัวแบบ
ทางความคิดที่จะช่วยให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ในอดีตระหว่าง 
ทัง้สองกลุ่มนี ้โดยแนวทางหน่ึงซึง่เปน็ประโยชน์คอื โบราณคดี
ชาติพันธ์วิทยา (ethnoarchaeology) ซึ่งอนุมานปฏิสัมพันธ์
ในอดีตได้โดยการสังเกตกลุ่มชนในปัจจุบัน โดยเราอาจ 
บง่บอกตวัแบบของปฏสิมัพนัธต์า่งๆ ทีห่ลากหลายไดบ้า้ง เชน่  
การแลกเปลี่ยน/การค้าขาย การมอบสิ่งของให้กันและ 
การแต่งงานระหว่างกัน เป็นต้น การตรวจสอบการดำารงอยู่
ของปฏิสัมพันธ์หลายแบบในการประชุมครั้งนี้จะใช้หลักฐาน 
ทางโบราณคดีและทางโบราณคดชีาตพินัธุว์ทิยา สำาหรบัผลงาน 
ของศักรินทร์ ณ น่าน เป็นการชวนพินิจชาวมลาบรีในฐานะ 
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หน่ึงในตอนเหนือของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน โดยมีนักวิชาการจากหลายสาขาวิชาได้ศึกษา
เกีย่วกับชาวมลาบรมีาตัง้แตช่ว่งทศวรรษ 1930 อยา่งไรตาม  

ท่ามกลางงานวิจัยการจำานวนมาก กลับมีงานไม่มากนัก 
ที่ใช้แนวทางโบราณคดีชาติพันธุ์วิทยา ทั้งนี้หลังการกลับไป
พจิารณางานของนกัโบราณคดไีทยอยา่ง สรุนิทร ์ภูข่จร (Surin 
Pookajorn) ที่ได้ศึกษาชาวมลาบรีในช่วงทศวรรษ 1980 
เพื่อพัฒนาตัวแบบทางความคิดที่อธิบายวัฒนธรรมยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ฮัวบิงเนียน (the prehistoric Hoabinhian 
culture) งานของศักรินทร์ได้ชวนตั้งคำาถามมากข้ึนไปอีกว่า 
แนวทางโบราณคดชีาตพินัธุวิ์ทยาจะสามารถชว่ยให้เราเขา้ใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลาบรีและกลุ่มชนอื่นๆ ในปัจจุบัน 
ไดอ้ยูห่รอืไม ่เชน่ กลุม่ผู้เพาะปลกูและผูค้นทีอ่าศยัในเมอืง ทัง้นี้
เพื่อจะช่วยตั้งคำาถามดังกล่าวนั้น ศักรินทร์ได้นำาเสนอข้อมูล
เชิงชาติพันธุ์วรรณาเกี่ยวกับการต่อสู้ด้ินรนเพื่อการดำารงชีพ 
ของชาวมลาบรีภายใต้กระบวนการลงหลักปักฐานโดยรัฐ 
(the state-oriented sedentarization) ที่เกิดในภาคเหนือ
ของประเทศไทย ประเด็นหลักในการชวนถกเถียงของงาน 
ชิน้นีคื้อ ชอ่งวา่งในงานศกึษาของสรุนิทร ์ภูข่จร มคีวามสำาคญั
ทีต่อ้งคน้หาใหพ้บเพือ่พฒันาความเขา้ใจตอ่การศกึษากลุม่ชน
เก็บของป่าล่าสัตว์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป (บทความ
ที่นำาเสนออยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Senri 
Ethnological Studies (SES)) 

ภาพประกอบบางส่วนจาก http://junglepants.com
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@ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2560 ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด 
อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่บคุลากรวทิยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ มทร.ลา้นนา 
ได้แก่ อาจารย์ต้นวงศ์  ปรีชานนท์ และอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ ได้ดำาเนิน

ทมีงาน STEM-RMUTL รว่มกนัจดักจิกรรมขยายผลดา้นสะเต็มศกึษา  
ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  

วันท่ี 1 - 5 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรม Road Show 
 ณ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Chevron 
Enjoy Science สำาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง และแนะนำาเกี่ยวกับเส้นทาง 
การศกึษา ตลอดจนความสำาคญัของการจดัการเรยีนการสนอในรปูแบบของ STEM TVET   

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรม Road Show 

โดยการดำาเนินงานโครงการ STEM for TVET HUB LANNA 

ณ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่

บุคลากร วทส. ดำาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

หมู่บ้านฯ กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วทส.จัดกิจกรรมขยายผลโครงการ STEM for TVET 

แก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านแม่สายป่าเม่ียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ 
คณะบรหิารธรุกจิและศิลปศาสตร ์โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนนุจาก สถาบนัถา่ยถอดเทคโนโลยสีูช่มุชม มทร.ลา้นนา ซึง่ปนีี ้
เป็นปีท่ี 2 ในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ในการแปรรูปกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาขยายผลการผลิตกาแฟ
อินทรีย์ และหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมกับการพัฒนาหมู่บ้าน 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำาเภอพร้าว ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.college.rmutl.ac.th)

“สะเต็มศึกษา (STEM)” ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 
สุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้กับครูทุกแผนกช่างของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ โดยในการจัดทำากิจกรรมได้นำาโจทย์จากชีวิตประจำาวันและสถานการณ์
ด้านภัยพิบัติ มาเป็นโจทย์สำาหรับในการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
1. ฐานกอ่กำาแพงดว้ยแขนกล 2. ฐานเครือ่งแยกไขข่าว ไขแ่ดง 3. ฐาน สรา้งห้องนิรภยั  

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.college.rmutl.ac.th)

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.college.rmutl.ac.th)
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@ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ล้านนา (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและ 
การแปรรปูผกัเชยีงดา ใหก้บักลุม่เครือขา่ยนกัพฒันากลุม่แมบ่า้นทาดง 
ต.ทาสบส้า อ.แม่ทา จ.ลำาพูน จำานวน 23 ราย เพื่อถ่ายทอดวิธีการ

วนัที ่28 เมษายน 2560 ผศ.ดร.อรณุ โสตถิกลุ ผูอ้ำานวยการ 
สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร นำาคณะอาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนักศกึษา 
รว่มจดันทิรรศการงานแถลงขา่วประชาสัมพนัธส์รา้งการรับรู้ขอ้มลูขา่วสาร
และผลงานจากการขบัเคลือ่นงานนโยบายภาครัฐและนโยบายกรมสง่
เสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอำาเภอเมืองลำาปาง หมู่ที่ 5 บ้านวังเลียบ ตำาบลบุญนาคพัฒนา  
อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.atri.rmutl.ac.th)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผศ.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำานวย
การสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำาคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี
ปลูกต้นหว้า (มะเกี๋ยง) และต้นหม่อน ในแปลงปลูกของสถาบันฯ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปชาจากผักเชียงดา 

เสริมรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

สวก. มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์

ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

สวก. มทร.ล้านนา ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

และใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย

ประจำาปี 2560 เพื่อจะได้นำาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและแปรรูป ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
ทางด้านพืชศาตร์ในอนาคตต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.atri.rmutl.ac.th)

แปรรปูผลติภณัฑช์าผกัเชยีงดาใหก้บัผูเ้ขา้รว่มอบรมใหส้ามารถสรา้งอาชพี เพิม่พนูรายไดแ้ละสรา้งความมัน่คงดา้นเศรษฐกจิ
ใหก้บัชมุ ภายใตก้ารสนบัสนุนจากสำานักพัฒนาภาค 3 หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา โดยม ีผศ.ดร.อรณุ โสตถกิลุ ผูอ้ำานวยการ 
สวก. พรอ้มดว้ยคณาจารยแ์ละนกัวจิยัประจำาสถาบนั ใหก้ารตอ้นรบัและเปน็วทิยากรบรรยายใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมตลอดหลกัสตูร 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.atri.rmutl.ac.th)
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ล�าปาง@ Campus

วนัที ่27 เมษายน 2560 ศนูย์วฒันธรรม มทร.ลา้นนา ลำาปาง  
จดังานวนัวฒันธรรม ครัง้ที ่12  ณ บรเิวณอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ84 พรรษา  
ภายในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารไทย การละเล่นไทย  
4 ภาค กาดหมั่วคัวแลง ประกวดนางในวรรณคดี แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
ประกวดรอ้งเพลงลกูทุง่เฉลมิพระเกยีรต ิ และการแสดงศลิปวฒันธรรม
จากนกัศึกษา โดยม ีผศ.มนญู เมฆอรุณกมล รองอธกิารบดี มทร.ลา้นนา  
ให้เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมนิทรรศการการละเล่น การแข่งขัน 
และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน  

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา ลำาปาง สืบสานงานศิลปวัฒนธรรม 

สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ผ่านการ

จัดกิจกรรมในงานวันวัฒนธรรมครั้งที่ 12

มทร.ล้านนา ลำาปาง ร่วมกับชมรมนกกรงหัวจุกเขลางค์นคร 

จัดแข่งประชันเสียงนกกรงหัวจุก บูรณาการกับการเรียน

วิชาสัตว์เลี้ยงที่รักของ นศ.สัตวศาสตร์

วันที่ 30 เมษายน 2560  มทร.ล้านนา ลำาปาง ร่วมกับชมรมนกกรง 
หัวจุกเขลางค์นคร จัดประกวดแข่งขันการประชันเสียงนกกรงหัวจุก  
ณ สนามกีฬากลาง (สนามฟุตบอล) โดยมี มีชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน (บางส่วน) 
กว่า 200 คน นำานกเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันแบ่งเป็นเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสากลดาวรุ่ง มีนกเข้าแข่งขันจำานวน 
84 นก และประเภทนับดอก มีนกเข้าแข่งขันจำานวน 238 นก โอกาสนี้ ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ได้นำานักศึกษาที่ลงวิชาเรียนสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก (companion animal) จำานวน 16 คน เข้าร่วม
สังเกตการณ์เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ การจัดการแข่งขันสัตว์เลี้ยงสวยงาม  

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th)

วนัที ่12 พฤษภาคม 2560 ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์นญู เมฆอรณุกมล  
รองอธกิารบด ีมทร.ลา้นนา ลำาปาง นำาคณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ทีค่ณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร ใหก้ารตอ้นรับ ศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ ์ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษาคณะทำางานด้านเกษตรปลอดภัย  

มทร.ล้านนา ลำาปาง รายงานผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา พร้อมคณะทำางาน ในโอกาสประชุมสัญจร ณ มทร.ล้านนา ลำาปาง 
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th)
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น่าน@ Campus

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา น่าน จัดการ
ประชมุและรบัฟงัการบรรยาย” โครงการพฒันาการเกษตรภาคเหนอื”  
ในแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกจิภายในประเทศ โดยได้รับเกยีรติจาก นายไพศาล วิมลรตัน ์ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดันา่น เปน็ประธานกล่าวเปิดงาน และคุณทวกีจิ  
จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ให้เกียรติ 

มทร.ล้านนา น่าน ลงนามบันทึกข้อตกลง

กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกัน

มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมพัฒนา

การเกษตรภาคเหนือสู่่การสร้างความเข้มแข็ง

ให้เศรษฐกิจของประเทศ

วนัที ่28 เมษายน 2560 รศ.ดร.คมสนั อำานวยสทิธิ ์รองอธกิารบด ี
มทร.ลา้นนา นา่น ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั ผูแ้ทนจากโรงเรียนศรสีวัสด์ิ
วิทยาคาร จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอำานวยการ 

วันที่ 28 เมษายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีทำาบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีรดน้ำา
ดำาหัว และ Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำาปี 
2560 เพื่ออุทิศส่วนกุศลและความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลปีใหม่ไทย

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th)

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา น่าน

ทำาบุญเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ” และผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก 
ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง  “แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ” 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา น่าน ในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้นักเรียนได้มีทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

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

วนัที ่16 พฤษภาคม 2560 ผศ.ประพฒัน ์เช้ือไทย รองอธกิารบด ี
มทร.ลา้นนา ตาก เปน็ประธานในพธิมีอบประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำาปีการศึกษา 2559  
ณ อาคารหอประชุมเฉลมิพระเกยีรติฯ โดยมพีระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและ
ศลิปศาสตร ์วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ พรอ้มทัง้การมอบเกียรบตัร 
และทุนแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปกครอง 
ของนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีเช่นกัน 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tak.rmutl.ac.th)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560  ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี 
มทร.ลา้นนา ตาก เปน็ประธานเปดิโครงการเตรยีมความพรอ้มและปฐมนเิทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องพะยอม 
อาคารเรียนรวมและสารนเิทศเฉลิมพระเกยีรต ิ84 ปี เพือ่เตรียมความพรอ้ม 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.พรรณระพี อำานวยสิทธิ์ 
รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา พร้อมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบิตการ “การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำาป ี
งบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ณ หอ้งประชมุ BLA 201 อาคารบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร ์มทร.ลา้นนา  

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำาปีการศึกษา 2559

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 60

การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ประจำาปีงบประมาณ 2562

การผลติครวูชิาชพีทีต่รงตามความตอ้งการของตลาด และศกึษาวิชาการดา้นอาชพีเพ่ือทีจ่ะไดบู้รณาการความรูท้างวิชาชพีคร ู 
และความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรมในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 
ในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย  

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tak.rmutl.ac.th)

ตาก โดยม ีผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปดิการอบรม และได้รบัเกียรตจิาก อาจารย์
ศลิปช์ยั นลิกรณ ์เปน็วทิยากรบรรยายใหค้วามรู ้แนะนำาแนวทางการทำางานวจิยั ตลอดจนเทคนคิการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั  
เพื่อขอรับทุน ซึ่งได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเป็นจำานวนมาก 

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

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ 
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา  

วันที่ 27 เมษายน 2560 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาการแทน 
ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากร  มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน 
เปดิการประชมุผูจ้ดัการหอพกัตำาบลบา้นกรา่ง ณ หอประชมุราชมงคลบา้นกร่าง   

วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 ดร.ทนิกร ทาตระกลู รองอธิการบด ี 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนา 

พิษณุโลกจัดการสัมมนาหลังการฝึกงาน

และสหกิจศึกษาเพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจ

จากการร่วมงานกับสถานประกอบการ

ฝ่ายวิจัย มทร.ล้านนา พิษณุโลก รวบรวม

กล้วยพันธ์ุหายากเพ่ือสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้

ของนักศึกษาและขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกร

หลังการฝึกงานและสหกิจศึกษา” หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 6  
อาคารวิทยบริการ เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปสู่ระบบของการทำางานจริง ตลอดจนทบทวนความรู้ 
จากการทำางานในสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะทางวชิาชีพที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผล
ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plc.rmutl.ac.th)

พิษณุโลก นำานักศึกษาในวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เก็บรวบรวมสายพันธุ์กล้วยจำานวน 200 สายพันธุ์ ซ่ึงได้รับมอบ 
จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 46 เพ่ือนำาไปปลูกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมกล้วยไทยของจังหวัดพิษณุโลก  
ณ ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยต่อไป

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plc.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา พิษณุโลกร่วมกับพัฒนาสังคมฯ พิษณุโลก 

จัดประชุมผู้ประกอบการหอพัก ร่วมวางแนวทาง

มาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบหอพัก

50 ปี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านกร่าง กล่าวชี้แจงแนะนำา  
เรื่องมาตรการความปลอดภัย เน้นย้ำาให้หอพักมีระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงมี คณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรม 
นักศึกษาและตรวจหอพัก มทร.ล้านนา พิษณุโลก  กำานัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุม  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่
สำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “พระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.2558” เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบการหอพักภายใน ตำาบลบ้านกร่าง 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plc.rmutl.ac.th)
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เชียงราย@ Campus

ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์ อาจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร 
อาจารย์หิรัญกฤษฎ์ิ โลตุรัตน์ อาจารย์ทิว หงษ์ทอง นำานักศึกษา
เข้าร่วมการติวเข้มกับกิจกรรม Level Up Camp โครงการ Digital 
Startup ในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 ณ อมรพันธ์

วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ลา้นนา เชยีงราย เข้าร่วมการประชมุเครือขา่ยวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Electrical Engineering Network of 
Rajamangala University of Technology: EENET) ณ โรงแรมเคพแีกรนด ์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำาเสนอผลงานทางวิชาการ และเป็นการ
แลกเปลีย่นความรู้ ความคดิเหน็ระหว่างนกัวิชาการและนกัวิจัยเพือ่ส่งเสริม

วนัที ่13 พฤษภาคม 2560 สาขาการบญัช ีคณะบรหิารธรุกจิ 
และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนา
เรื่อง “เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม
กาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปีที่
จะประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตได้มีความรู้ความเข้าใจ และ

เชียงรายจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม

นักบัญชียุคดิจิทัล

กิจกรรม Level Up Camp โครงการ Digital Startup

มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมงาน EENET 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ ได้ฝึกฝน พัฒนา 
ไอเดียธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการสื่อสารนำาเสนอผลงานให้ได้ใจนักลงทุนในทุกสถานการณ์ ด้วยนวัตกรรม และธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างขุมกำาลังคนทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบรับกระแส Thailand 4.0 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww.chiangrai.rmutl.ac.th)

และพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เก่ียวข้อง ทำาให้เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอีก 1 สถาบัน

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangrai.rmutl.ac.th)

พัฒนาตนเองให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร และสำานักงานบัญชีคุณภาพ บรรยายให้ความรู้
แก่นักศึกษา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww.chiangrai.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

คณะผู้บริหารบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมขบวนธรรมยาตรา ศรัทธามหาชน สมโภชพระพุทธชินราช 660 ปี

วนัที ่28 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำายทุธ สงคธ์นาพทิกัษ ์อธกิารบด ีมทร.ลา้นนา พรอ้มดว้ย ดร.ทนิกร ทาตระกูล  
รองอธิการบดี นำาคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ
พระพุทธชินราช ภายในขบวนธรรมยาตรา ศรัทธามหาชน น้อมกมลสมโภช 660 ปี พระพุทธชินราช

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww.plc.rmutl.ac.th)


