.................................................................................................. ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

มทร.ล้านนา เจ๋ง สร้างเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อน
ช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟให้มีราคาสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า ...อ่านต่อหน้า 6-7

RL’s NEWS
ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2560

นักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอน มทร.ล้านนา เข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมและกีฬาอาเซียน
ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน …อ่านต่อหน้า 16
ขอเชิญรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ล้านนา ผ่านทาง

www.facebook.com/technoradio9725
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คณาจารย์หลักสูตรการพิมพ์ฯจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
และวิธีการสอนภายใต้แนวคิด CDIO
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์หลักสูตรการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกันจัดโครงการ
“ครูรนุ่ เก่าวางรากสร้างฐาน ครูรนุ่ ใหม่สานต่อ สร้างสรรค์ พัฒนา” เพือ่ ปรับปรุง
วิธกี ารสอนและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยใช้แนวทางแบบ CDIO ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความสามารถทั้งในด้านการคิด การออกแบบ การสร้างดำ�เนินการ
และการควบคุมระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ผศ.สนิท พิพธิ สมบัติ รองอธิการบดี
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อคั ค์สจั จา ดวงสุภาสิญจ์
ผูอ้ �ำ นวยการกองประชาสัมพันธ์ และอาจารย์ชยั ปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน
ผู้อำ�นวยการศูนย์วัฒธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำ�
เดือนพฤษภาคม 6/2560 ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อ.ส.ค. สำ�นักงานภาคเหนือตอนบน
และสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้น (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
พิธีเปิด โครงการ Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students :
Creative Design Thinking for Community
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธาน
เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English
Program) Agri-Camp of Capacity-Building Development
for SAT Students : Creative Design Thinking for Community จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Learning Center) ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จากพื้นที่ ตาก น่าน พิษณุโลก และลำ�ปาง
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการศึกษา CDIO ให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้มีประสบการณ์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชน
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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มทร.ล้านนา ลงนาความร่วมมือ Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี
มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารของ Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia (UTHM) เพือ่ แลกเปลีย่ นนักศึกษาและคณาจารย์ของทัง้ สองมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการจัดกิจกรรมและโครงการทีเ่ น้นการพัฒนาการศึกษาแบบอาชีวศึกษาร่วมกัน โดยกิจกรรมแรกจะเป็นการร่วมจัด
ค่าย ASEAN Vocational and Engineering Camp or AVEC Camp 2017 ที่ UTHM มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-23
กรกฎาคม 2560 หัวข้อ IOT for Smart Schools โดยนักศึกษานักศึกษามทร. ล้านนาทุกพื้นที่ ที่มีความสนใจและมีผล
คะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEIC) 500 คะแนนขึ้นไป สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 053 921444
ต่อ 1001 หรือหัวหน้างานวิเทศฯทุกพื้นที่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
นศ.การท่องเที่ยวฯ คว้ารางวัล Best Paper Award
งาน NCAA 2017
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว
และการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา นำ�เสนอ
ผลงานวิจยั ประเภทการท่องเทีย่ วและกีฬา สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์
ประยุกต์ ครั้งที่ 6” (The 6th National National Conference on Applied Liberal Arts:) ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ชั้น 7 สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานวิจัยจำ�นวน
3 เรื่องดังนี้ 1. เรื่อง “ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยต่อเครื่องเล่นประเภทซิปไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่” โดยนายกฤษณะ อร่ามศรี, น.ส.กรวรรณ คำ�ลือและน.ส.ชลทิชา จันทร์พลิ า นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 ได้ รับรางวัล Best Paper Award ระดับชมเชย 2.เรื่อง “ความตระหนักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” โดยนายกมล เกียรติพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
3.เรื่อง “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชุนในพื้นที่ตำ�บลหนองควาย อำ�เภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนพดล สล่าคำ� นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
นิทรรศการ “UNIZEEP” แสดงผลงานปริญญานิพนธ์
นศ.ออกแบบเครื่องเรือน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาวิชาเอกออกแบบ
เครื่องเรือนหลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานปริญญา
นิพนธ์ ภายใต้แนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนภายในห้องนอนให้มี
ความเป็นเอกลักษณ์ และบอกเล่ารูปแบบสไตล์การใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยคนรุ่นใหม่ ภายในแสดงผลงานของ
นักศึกษา 32 คน 32 ผลงาน รวมกลุ่มจัดแสดง STYLE 6 ชุด โดยจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม
2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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ชมรมกอล์ฟ มทร.ล้านนา
จัดแข่งกอล์ฟการกุศลนำ�รายได้สนับสนุนการ
ศึกษาและสร้างความสามัคคีในองค์กร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ชมรมกอล์ฟราชมงคลล้านนา
ได้จัดงานกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 5 ณ สนามกอล์ฟซัมมิทกรีน
วัลเล่ย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ�รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
เป็นทุนสนับสนุนทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือ
ข่ายของคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของ มทร.ล้านนา
และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงานโดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา
เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา สร้างกลไกการขับเคลื่อน RMUTL
โดยใช้ค่านิยมหลักมาเป็นเกณฑ์
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รบั ฟังการนำ�เสนอข้อสรุปเกณฑ์การประเมินตนเอง
โดยใช้ค่านิยมหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย R คือ responsibility ความรับผิดชอบ
M คือ morality จริยธรรม คุณธรรม U คือ unity ความเป็นหนึ่งเดียว T คือ
technology ก้าวทันเทคโนโลยี และ L คือ learning society สังคมแห่ง
การเรียนรู้ และในโอกาสนี้ รศ.ดร.นำ�ยุทธ ได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ว่าการทีเ่ ราจะอยูร่ ว่ มกันจะต้องมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ให้เกียรติคนทุกๆ ระดับ
มีความรับผิดชอบ มีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งจะเป็นความเข้มแข็งภายใน
ทีจ่ ะขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยไปข้างหน้าได้และให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีและ
ไอซีที จะต้องเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย และก่อนที่จะนำ�เกณฑ์นี้ไปใช้ประเมิน อาจจะต้องมีการทดสอบ
หรือปรับปรุงตามบริบทของแต่ละพืน้ ทีเ่ สียก่อน ก่อนทีจ่ ะนำ�มาใช้จริง กิจกรรมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2560
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ� รองอธิการบดีด้าน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ มทร.ล้านนา ก้าวไปสู่การเป็น ผู้นำ�ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศและในระดับสากลต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
นำ�คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์มตัวอย่างที่มีการนำ�องค์ความรู้
ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ โดยได้เข้าไปจัดทำ�ระบบเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ
แบบครบวงจร ให้กับคณิตฟาร์ม และสองพี่น้องฟาร์ม จ.ลำ�ปาง อีกทั้งฟาร์ม
ดังกล่าวยังได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มต้นแบบของเกษตรเรียนรู้ ภายใต้การ
จัดกิจกรรม “100 วัน 100 ฟาร์ม” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
กิจกรรมปฐมนิเทศ ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา
และศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ
(ศวภ.1) ร่วมกับสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ (กศน.จังหวัดเชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ “ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (ครู อสวท.) รุน่ 1 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ (กศน.จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำ�รงค์ศกั ดิ์ รองอธิการบดีดา้ น
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และ นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำ�นวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิด
กิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ สำ�หรับการจัดตั้ง ครู อสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับรากหญ้า และในพื้นที่ด้อยโอกาส ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กบั ครู กศน. และครูในศูนย์การศึกษาเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขา
(ศศช.) สามารถนำ�ความรู้สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Stem+C (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
มทร.ล้านนาจัดประชุมสรุปความพร้อมในการเดินทางไปเรียน
ที่ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) สำ�หรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้าน
วิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้าน
บริหาร พร้อมด้วยผูแ้ ทนคณะ ผูอ้ �ำ นวยการกอง และผูแ้ ทนสโมสรนักศึกษา ประชุม
สรุปความพร้อมในการเดินทางไปเรียนที่ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2560 หรือ
รหัส 60 ทัง้ ในเรือ่ งการเดินทาง อาคารเรียน ร้านอาหาร ตารางเรียน ความปลอดภัย ถนน รวมถึงการอำ�นวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการเรียน ณ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยปัจจุบันมีความพร้อมถึงร้อยละ 90 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ดำ�เนินการ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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มทร.ล้านนา เจ๋ง สร้างเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อน
ช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟ ให้มีราคาสูงกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นายอัคค์สัจจา
ดวงสุภาสิญจ์ อาจารย์ประจำ�สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา
กล่าวว่า ปัจจุบนั จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากาแฟนัน้ เป็นส่วนหนึง่
ของคนส่วนใหญ่ในโลกทีจ่ ะต้องบริโภค และร้านกาแฟก็เกิดขึน้
เป็นจำ�นวนมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้นเครื่องคั่วกาแฟส่วนใหญ่ที่ใช้
คือการคั่วโดยใช้ผนังความร้อน ด้วยการใช้กระทะในการคั่ว
หรือ เครื่องคั่วกาแฟในการสัมผัสเมล็ดแล้วเกิดการสุกไหม้
ซึง่ ปัญหาทีพ่ บคือกาแฟจะสุกไม่ทวั่ เมล็ดข้างนอกไหม้ ใจเมล็ด
ที่อยู่ตรงกลางอาจจะไม่สุกก็เป็นได้
นายอัคค์สัจจา กล่าวว่า การที่เราจะคั่วเมล็ดกาแฟ
ให้สุกถั่วเมล็ดนั้น การใช้เครื่องคั่วจากผนังความร้อนแบบ
ทีใ่ ช้อยูก่ นั ทัว่ ไปจะไม่สามารถ ทำ�ได้อย่างทัว่ ถึงและสม่�ำ เสมอ
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ดังนัน้ จึงได้คดิ ค้นพัฒนาเครือ่ งคัว่ กาแฟ โดยการใช้ลมร้อนเป่า
หรืออัดเข้าไปยังเมล็ดกาแฟ ภายใต้กระบอกโหลแก้วทีท่ นความร้อน
และมีลักษณะโปร่งพอที่จะให้เมล็ดกาแฟหมุนวนอยู่ภายใน
ภายใต้ลมร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 200 องศาเซลเซียส และ
จะต้องสามารถเป่าเศษเปลือกของกาแฟแยกออกจากเมล็ด
ในขณะคั่ว ไม่ก่อให้เกิดควันมาก การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟ
ด้วยลมร้อนนีจ้ ะมีขนาดความจุ 2 กิโลกรัมต่อการคัว่ หนึง่ ครัง้
ซึ่งใช้เวลา 7-11นาที แล้วแต่ว่าจะคั่วอ่อน ปานกลาง หรือ
เข้ม ร้านกาแฟที่เปิดขายทั่วไปสามารถมีไว้ใช้ในการคั่วกาแฟ
เพือ่ รองรับการจำ�หน่ายกาแฟสด หรือคัว่ เมล็ดกาแฟขายด้วย
ได้ เครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อนนี้จะสามารถทำ�ให้เมล็ดกาแฟ
สุกทัว่ ถึงกันตัง้ แต่เปลือกเมล็ดไปยังใจของเมล็ด ดังนัน้ รสชาติ
ของกาแฟจะกลมกล่อมหอมละมุนอร่อยมากยิง่ ขึน้ ซึง่ คอกาแฟ
ส่วนใหญ่จะชอบรสชาติกาแฟที่มาจากเครื่องคั่วแบบนี้
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ปัจจุบันเครื่องคั่วชนิดนี้จะนำ�เข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาแพงถึงหลักล้านบาท ในประเทศไทยก็มีการพัฒนา
เครือ่ งคัว่ แบบนี้ แต่ไม่สามารถทีจ่ ะผลิตได้ความจุถงึ 2 กิโลกรัม
ภายใต้ราคาต้นทุนแสนกว่าบาท และสามารถคัว่ แบบอัตโนมัติ
ได้ตามความต้องการ ดังนั้น เครื่องคั่วกาแฟที่พัฒนาขึ้นนี้
จึงตอบโจทย์สงั คมในยุคปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการลดต้นทุนการผลิต
การใช้คนในการคัว่ โดยให้เครือ่ งดำ�เนินการด้วยตัวมันเองเพียงแค่
ตั้งเวลาและใช้โปรแกรมพีแอลซีควบคุมการคั่วและระบาย
ความร้อน อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์รสชาติของกาแฟ
ที่ไม่เหมือนใคร จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
สามารถที่จะนำ�มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ทสี่ นองตอบต่อสังคมชุมชนและสถานประกอบการ
ได้อย่างมาก การพัฒนาเครือ่ งคัว่ กาแฟด้วยลมร้อนนี้ เป็นอีกหนึง่
ตัวอย่างของนวัตกรรม ที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยมาพัฒนาเพือ่ ให้คนไทยได้ใช้เครือ่ งจักรทีค่ ดิ ค้น
โดยคนไทย และมีราคาถูก ทีส่ �ำ คัญกาแฟทีค่ วั่ แล้วเมือ่ นำ�มาบด
และชงเป็นกาแฟสดมีรสชาติเทียบเท่ากาแฟแบรนด์ดังได้
นายอัคค์สจั จา กล่าวว่า เครือ่ งคัว่ กาแฟด้วยลมร้อนนี้
ปัจจุบันได้ทดลองนำ�ไปติดตั้งให้ไว้ใช้คั่วที่ บริษัทกาแฟอาข่า
จำ�กัด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่คั่วเมล็ด
กาแฟส่งออกเป็นลำ�ดับต้น ๆ ของเชียงราย ซึง่ การใช้เครือ่ งคัว่
ด้วยลมร้อนนีเ้ ข้ามาช่วยคัว่ ทำ�ให้สามารถเพิม่ มูลค่าจากเดิมขาย
เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วกิโลกรัมละ 500 บาท เป็น 1,000 บาท
ต่อกิโลกรัม หรือมากกว่านัน้ และปัจจุบนั มีพอ่ ค้าคนกลางจาก
ประเทศมาเลเซียมารับซือ้ เมล็ดกาแฟคัว่ เพือ่ นำ�ไปจำ�หน่ายที่

ประเทศจีนด้วย ขณะนี้ก็เตรียมจดลิขสิทธิ์ในเครื่องดังกล่าว
และในอนาคตก็จะพัฒนาต่อ ยอดให้เครื่องนี้สามารถที่จะ
คั่วกาแฟได้ในปริมาณที่มากขึ้นสำ�หรับอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ และหากผูท้ สี่ นใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
มทร.ล้านนา โทร 053 - 921444 ต่อ 0
(ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
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@

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการเรียนปรับพืน้ ฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17–19 พฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่
8
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@

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สวก. มทร.ล้านนา จัดฝึกอบรมการปลูกผักไร้ดิน
เพิ่มทางเลือกให้กลุ่มเกษตกรในการทำ�การเกษตร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ พร้อมด้วย
ทีมงานสถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรูก้ ารปลูกผักไร้ดนิ ให้กบั กลุม่ เกษตกรและเยาวชน บ้านป่าบง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างทางเลือกในการปลูก
พืชผักสวนครัว
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.atri.rmutl.ac.th)

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์สังกัดสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำ�ปาง เข้าร่วม
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้อง Smart Room ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา
ลำ�ปาง เพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการลักษณะบูรณาการ
ด้านการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา โดยได้รบั เกียรตจากอาจารย์ศลิ ป์ชยั
นิลกรณ์ จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร
บรรยายเชิงปฏิบัติการ การเขียน Concept paper
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.atri.rmutl.ac.th)
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@

Campus ล�ำปาง
ลำ�ปางเปิดเวทีนำ�เสนอผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำ�ปาง เป็นประธานเปิดงานประชุม
วิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา เพื่ อ เปิ ด เวที ใ ห้ นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง 3 คณะที่ เ รี ย น
วิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการโดยมี
การนำ�เสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ�โยเกิร์ตแยมผลไม้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำ�ปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการทำ�โยเกิร์ตแยมผลไม้ ให้แก่กลุ่มสตรี บ้านท่าเหนือ
หมูท่ ี่ 8 ต.บ้านกิว่ อ.แม่ทะ จ.ลำ�ปาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วม
อบรมได้รับความรู้ในการทำ�โยเกิร์ตแยมผลไม้และสามารถนำ�ไป
ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th)
มทร.ล้านนา ลำ�ปาง รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์
จัดขนวน “พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ”
เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา
ลำ�ปาง จัดงาน “พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ” เดินขบวนจาก มทร.ล้านนา
ลำ�ปาง สู่วัดพระธาตุเสด็จ มทร.ล้านนา ลำ�ปาง เข้าสักการะ
องค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี นำ�คณะ ผู้บริหาร นำ�คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ร่วมเดินขบวน ไปยัง วัดพระธาตุเสด็จ ตำ�บลบ้านเสด็จ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th)
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โครงการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
“กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560”

@

Campus น่าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา น่าน จัดการแข่งขันกีฬา
โครงการออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน
2560” โดยมี 5 สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ชุมชนน่าน วิทยาลัยน่าน มรภ.อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสงฆ์น่าน และ มทร.ล้านนา
น่าน มีวตั ถุประสงค์สง่ เสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาและการออกกำ�ลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ต้องการให้คณาจารย์
และบุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 5 สถาบันอีกด้วย
สำ�หรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทฟุตซอลชาย 2. ประเภทวอลเล่ย์บอลผสม 3. ประเภท
แชร์บอลหญิง ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th)
มทร.ล้านนา น่านประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กับภาคเอกชน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา น่าน จัดการประชุม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ มทร.ล้านนา น่าน โดยในทีป่ ระชุม รศ.ดร.คมสัน
อำ�นวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน ได้นำ�เสนอโครงการ
ในความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนกับภาคเอกชน ซึง่ ประกอบด้วย 1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ
ควบคุมการรดน้ำ�พืชอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2. การสร้างครัวเรือนต้นแบบที่สามารถ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูแ้ นวทางการดำ�รงชีวติ บนพืน้ ฐานการพึง่ พาตนเองและพึง่ พากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การศึกษาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเข้าสู่ธุรกิจการผลิตกาแฟ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้าน
สันเจริญกับบ้านสบขุ่น อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 4.การเสริมอาชีพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� โดยมีนายจอมกิตติ
ศิรกิ ลุ ผูบ้ ริหารโครงพิเศษประจำ�สำ�นักประธาน ผูแ้ ทนจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัดเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชมพูภคู า
มทร.ล้านนา น่าน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th)
มทร.ล้านนา น่าน เปิดคอร์สเรียน
ปรับพื้นฐานด้านภาษา นศ.ใหม่ ประจำ�ปี 2560
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธเี ปิดโครงการเรียนปรับพืน้ ฐานนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
โดยมี รศ.ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ ผูอ้ �ำ นวยการกองการศึกษา เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ อาคารโดมแดง จากนั้นนักศึกษา ได้ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และแยกเข้าเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษตามห้องเรียนแต่ละฐาน โดยคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th)
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 ...................................................................................................

@

Campus ตาก

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชือ้ ไทย รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผล
หลังปฏิบตั งิ าน โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา จำ�นวน
นักศึกษาในโครงการ 178 คน เป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
31 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล 23 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 30
คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน สาขาวิชาการจัดการ 27 คน สาขา
วิชาการท่องเที่ยวฯ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 คน และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7 คน จาก
สถานประกอบการทัง้ สิน้ 129 แห่ง และนักศึกษาทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการรุน่ ต่อไป จะได้รบั ฟัง แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้รบั แนวทาง
ในการฝึกงาน การใช้ชีวิตในช่วงสหกิจศึกษา และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้อง
ประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศฯ มทร.ล้านนา ตาก (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tak.rmutl.ac.th)
เตรียมความพร้อม นศ.ในโครงการสหกิจศึกษา
และการฝึกงานทางวิศวกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม
ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคาร
เรียนรวมและสารนิเทศฯ มทร.ล้านนา ตาก เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ทราบแนวทางการปฏิบตั งิ าน การบันทึกรายงานการปฏิบตั งิ าน
การจัดทำ�รายงานในรูปแบบสหกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ได้รับแนวทาง
ในการฝึกงาน การใช้ชีวิตในช่วงสหกิจศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพลพันธ์ เลนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาชีวะอนามัยและ
ความปลอดภัย บริษทั ผาแดงอินดัสทรีส์ จำ�กัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรือ่ ง “ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ”
โดยมีนกั ศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 24 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 14 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 41 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25 คน สาขา
วิชาการบัญชี 49 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 คน จากสถานประกอบการทั้งสิ้น 99 แห่ง เข้ารับฟัง
การบรรยาย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tak.rmutl.ac.th)
RMUTL English Proficiency Test
การทดสอบภาษาอังกฤษ นศ.ชั้นปีสุดท้าย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดการทดสอบ
วัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัน้ ปีสดุ ท้าย ปีการศึกษา 2559 เพือ่ ทราบผลสัมฤทธิด์ า้ นทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาก่อนสำ�เร็จการศึกษา ซึง่ มีนกั ศึกษาจาก 4 คณะ รวม 690 คน
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tak.rmutl.c.th)
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มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิด Smart Camp
ปรับพืน้ ฐานด้านวิชาการและด้านสังคมแก่นกั ศึกษาใหม่

@

Campus พิษณุโลก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ Smart Camp นักศึกษาใหม่
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหม่ให้มคี วามรูว้ ชิ าพืน้ ฐาน สอดคล้องกับ
โครงการผลิตบัณฑิต Hands - on และให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างทักษะและความสัมพันธ์ของนักศึกษาใหม่ อันจะส่งผลให้ มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา ให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมออกกำ�ลังกาย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plc.rmutl.ac.th)
แชมป์ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทีมสโมสรวอลเลย์บอล
ไดมอนด์ฟู้ด ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ชนะ ทีมสโมสรราชนาวี
ด้วยสกอร์ 3-1 เซต 21-25, 28-26, 25-15, 25-12 คว้าแชมป์
ในการแข่งขันรายการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ
“ซีเล็ค” ดิวิชั่น 2 ประจำ�ปี 2560 ได้สำ�เร็จ
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plc.rmutl.ac.th)
มทร.ล้านนา พิษณุโลกจับมือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม่ในวันต้นไม่แห่งชาติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา จำ�นวน 400 คน ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560 โดยสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านกร่าง กำ�หนดจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่สาธารณะประโยชน์ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ 10
ตำ�บลบ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเนื้อที่ปลูก จำ�นวน 15 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
สนองพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้ง
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และบำ�รุงรักษาต้นไม้
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plc.rmutl.ac.th)
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@

Campus เชียงราย

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย
ส่งบุคลากรอบรม Lab View Embedded For Ardiano
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับการฝึก
อบรม Lab View Embedded For Adriano ณ บริษทั วีนสั ซัพพลาย จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร เพือ่ เรียนรูโ้ ปรแกรม Lab View ให้สามารถนำ�ความรูไ้ ปต่อยอด
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ได้ ซึง่ การควบคุมบอร์ด Arduino สัง่ งานผ่านโปรแกรม Lab View ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทมี่ คี วามสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีความสำ�คัญต่อนักอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังสามารถนำ�ความรู้มา
พัฒนาตนเองและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน การทำ�วิจัย ได้อีกด้วย
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangrai.rmutl.ac.th)
นักศึกสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ
ในโครงการYPR&ME
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รบั รางวัล
เชิดชูเกียรติ ประจำ�ปี 2560 ในโครงการ Young Professional
Retailer & Maintenance Engineering ของบริษทั กลุม่ เซ็นทรัล จำ�กัด
โดยเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานอยู่ใน
เกณฑ์ดเี ยีย่ ม ประกอบด้วย นายจิระพงศ์ วงค์ผาบ เกรดเฉลีย่ 3.84 ผลการปฏิบตั งิ าน A ,นางสาววชิรญาณ์ เทิง้ ลง เกรดเฉลีย่
3.60 ผลการปฏิบตั งิ าน A และนางสาวสกาวเดือน ราชคม เกรดเฉลีย่ 3.55 ผลการปฏิบตั งิ าน A ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร (www.chiangrai.rmutl.ac.th)
โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย
งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย
จัดโครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร มทร.ล้าน
นา เชียงราย โครงการส่งเสริมการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่
25-26 พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำ�นวยการ
กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคุณโสมวรรณ ทิพจร และคุณธีรศักดิ์
นรรัตน์ งานวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยายให้ความรู้การใช้งาน ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) และรองศาสตราจารย์ สุรชัย ขวัญเมือง วิทยากรให้ความรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก
และการทำ� Workshop ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ณ ห้องประชุม บธ.2102 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มทร.ล้านนา เชียงราย (www.chiangrai.rmutl.ac.th)
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มทร.ล้านนา ส่งนักกีฬาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในค่ายวัฒนธรรมและกีฬาอาเชียน ครัง้ ที่ 3
คณะนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอน มทร.ล้านนา เดินทางเข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมและกีฬาอาเชียน ครั้งที่ 3
rd
“The 3 South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week – Kunming” ระหว่างวันที่
21 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ Kunming Universities of Science And Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
นักศึกษาจาก ประเทศไทย อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บังคลาเทศ เมียนมาร์ กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้า
ร่วมกิจกรรม (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
Responsibility Morality Unity Technology Leaning society

ที่ปรึกษา		
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: รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
บรรณาธิการ
: นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
: นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์
พิสูจน์อักษร
: นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์
กองบรรณาธิการ
: 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 ลำ�ปาง น่าน พิษณุโลก ตาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ที่ : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก
			
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053921444
NEWS
จัดพิมพ์โดย : บริษัทสมาร์ทโค้ทติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

