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

ขอเชิญรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ล้านนา ผ่านทาง

www.facebook.com/technoradio9725

มทร.ล้านนา เจ๋ง สร้างเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อน 

ช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟให้มีราคาสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า ...อ่านต่อหน้า 6-7

นักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอน มทร.ล้านนา เข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมและกีฬาอาเซียน 

ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ...อ่านต่อหน้า 16
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วนัที ่21 พฤษภาคม 2560   ดร.ยรรยง  เฉลมิแสน  
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เปน็ประธาน 
เปดิโครงการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบนานาชาต ิ(English 
Program) Agri-Camp of Capacity-Building Development  

Inside RMUTL

วนัที ่23 พฤษภาคม 2560 ผศ.สนทิ พพิธิสมบัต ิรองอธกิารบดี
ดา้นวชิาการและกจิการนกัศกึษา พรอ้มดว้ย อาจารยอั์คคส์จัจา ดวงสภุาสญิจ ์ 
ผูอ้ำานวยการกองประชาสมัพนัธ์ และอาจารยชั์ยปฐมพร ธนพฒันป์วงวนั  
ผู้อำานวยการศูนย์วัฒธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำาเดือนพฤษภาคม 2560

พิธีเปิด โครงการ Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : 

Creative Design Thinking for Community

วนัที ่18 พฤษภาคม 2560 คณาจารยห์ลกัสตูรการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกันจัดโครงการ  
“ครรูุน่เกา่วางรากสรา้งฐาน ครรูุน่ใหมส่านตอ่ สรา้งสรรค์ พัฒนา”  เพือ่ปรบัปรงุ
วธิกีารสอนและพัฒนาหลกัสตูรการจดัการศกึษาตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพ
ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยใช้แนวทางแบบ CDIO ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีความสามารถทั้งในด้านการคิด การออกแบบ การสร้างดำาเนินการ  
และการควบคุมระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

คณาจารย์หลักสูตรการพิมพ์ฯจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร

และวิธีการสอนภายใต้แนวคิด CDIO

เดือนพฤษภาคม 6/2560 ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อ.ส.ค. สำานักงานภาคเหนือตอนบน 
และสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้น (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

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 และลำาปาง  
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการศึกษา CDIO ให้อาจารย์และนักศึกษา 
ได้มีประสบการณ์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชน 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี 
มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารของ Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM) เพือ่แลกเปลีย่นนกัศกึษาและคณาจารยข์องทัง้สองมหาวิทยาลัย 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว
และการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา นำาเสนอ 

Inside RMUTL

วันที่  22 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาวิชาเอกออกแบบ
เครื่องเรือนหลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและ
สถาปตัยกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา จดันทิรรศการแสดงผลงานปรญิญา
นิพนธ์ ภายใต้แนวคิดการออกแบบเคร่ืองเรือนภายในห้องนอนให้มี

นศ.การท่องเที่ยวฯ คว้ารางวัล Best Paper Award 

งาน NCAA 2017

นิทรรศการ “UNIZEEP” แสดงผลงานปริญญานิพนธ์ 

นศ.ออกแบบเครื่องเรือน 

มทร.ล้านนา ลงนาความร่วมมือ Universiti Tun Hussein Onn 

Malaysia มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน

ผลงานวจัิยประเภทการท่องเทีย่วและกีฬา สังคมศาสตร ์เกษตรศาสตร ์ในงาน “การประชมุวชิาการระดบัชาตทิางศลิปศาสตร์
ประยุกต์ ครั้งที่ 6” (The 6th National  National Conference on Applied Liberal Arts:) ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ชั้น 7 สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานวิจัยจำานวน 
3 เรื่องดังนี้ 1. เรื่อง “ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยต่อเครื่องเล่นประเภทซิปไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
ในพืน้ทีอ่ำาเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม”่  โดยนายกฤษณะ  อรา่มศร,ี น.ส.กรวรรณ  คำาลอืและน.ส.ชลทชิา จนัทรพ์ลิา นกัศกึษา
ชั้นปีที่ 2 ได้ รับรางวัล Best Paper Award ระดับชมเชย 2.เรื่อง “ความตระหนักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” โดยนายกมล เกียรติพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5  
3.เรื่อง “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชุนในพื้นที่ตำาบลหนองควาย อำาเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนพดล สล่าคำา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

ตลอดจนการจดักจิกรรมและโครงการทีเ่นน้การพฒันาการศึกษาแบบอาชวีศกึษารว่มกัน   โดยกิจกรรมแรกจะเป็นการรว่มจดั  
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)

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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วนัที ่21 พฤษภาคม 2560 ชมรมกอลฟ์ราชมงคลลา้นนา 
ได้จัดงานกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 5 ณ สนามกอล์ฟซัมมิทกรีน 
วัลเล่ย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพ่ือนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
เป็นทุนสนับสนุนทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือ
ข่ายของคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของ มทร.ล้านนา  
และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงานโดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.นำายุทธ สงธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา  
เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 
อธกิารบด ีมทร.ลา้นนา ไดร้บัฟงัการนำาเสนอขอ้สรปุเกณฑก์ารประเมนิตนเอง
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.นำายุทธ ได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
วา่การทีเ่ราจะอยู่ร่วมกันจะตอ้งมคีณุธรรมจรยิธรรม ใหเ้กยีรตคินทกุๆ ระดบั 
มีความรับผิดชอบ มีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งจะเป็นความเข้มแข็งภายใน 
ทีจ่ะขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัไปขา้งหน้าไดแ้ละใหค้วามสำาคญักบัเทคโนโลยแีละ

Inside RMUTL

มทร.ล้านนา สร้างกลไกการขับเคลื่อน RMUTL 

โดยใช้ค่านิยมหลักมาเป็นเกณฑ์

ชมรมกอล์ฟ มทร.ล้านนา 

จัดแข่งกอล์ฟการกุศลนำารายได้สนับสนุนการ

ศึกษาและสร้างความสามัคคีในองค์กร

ไอซีที จะต้องเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย และก่อนที่จะนำาเกณฑ์นี้ไปใช้ประเมิน อาจจะต้องมีการทดสอบ
หรือปรบัปรงุตามบรบิทของแตล่ะพืน้ทีเ่สยีกอ่น กอ่นทีจ่ะนำามาใช้จริง กิจกรรมคร้ังนีจั้ดขึน้ในระหว่างวันท่ี 25-26 พ.ค.2560 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำา รองอธิการบดีด้าน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ มทร.ล้านนา ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ของประเทศและในระดับสากลต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา  
นำาคณะส่ือมวลชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์มตัวอย่างที่มีการนำาองค์ความรู้
ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ โดยได้เข้าไปจัดทำาระบบเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ
แบบครบวงจร ให้กับคณิตฟาร์ม และสองพี่น้องฟาร์ม จ.ลำาปาง อีกทั้งฟาร์ม
ดังกล่าวยังได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มต้นแบบของเกษตรเรียนรู้ ภายใต้การ 
จัดกิจกรรม “100 วัน 100 ฟาร์ม” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา  
และศนูยป์ระสานงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สว่นภูมิภาค ภาคเหนือ 
(ศวภ.1) ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ (กศน.จังหวัดเชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้าน
วิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้าน
บรหิาร พรอ้มดว้ยผู้แทนคณะ ผูอ้ำานวยการกอง และผู้แทนสโมสรนกัศกึษา ประชมุ

Inside RMUTL
สื่อมวลชนให้ความสนใจลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดโครงการ 

100 วัน 100 ฟาร์ม มทร.ล้านนา

กิจกรรมปฐมนิเทศ ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1

มทร.ล้านนาจัดประชุมสรุปความพร้อมในการเดินทางไปเรียน

ที่ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) สำาหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60  

สรุปความพร้อมในการเดินทางไปเรียนที่ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)  ของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2560 หรือ 
รหสั 60 ท้ังในเรือ่งการเดนิทาง อาคารเรยีน รา้นอาหาร ตารางเรยีน ความปลอดภัย ถนน รวมถงึการอำานวยความสะดวกในดา้นตา่งๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการเรียน ณ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยปัจจุบันมีความพร้อมถึงร้อยละ 90 ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ดำาเนินการ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

ปฐมนิเทศ “ครอูาสาสมคัรวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี (คร ูอสวท.) รุน่ 1 ณ หอ้งประชมุสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวัดเชยีงใหม ่(กศน.จงัหวัดเชยีงใหม)่ โดยม ีดร.ภาสวรรธน ์วชัรดำารงคศ์กัดิ ์รองอธกิารบดดีา้น
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และ นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำานวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิด
กิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้  สำาหรับการจัดตั้ง ครู อสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับรากหญ้า และในพื้นที่ด้อยโอกาส ตลอดจนส่งเสริม 
การพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ใหก้บัคร ูกศน. และครใูนศูนยก์ารศึกษาเพ่ือชมุชนในเขตภูเขา 
(ศศช.) สามารถนำาความรู้สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Stem+C  (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)
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เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นายอัคค์สัจจา  
ดวงสภุาสญิจ ์อาจารยป์ระจำาสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.) ลา้นนา  
กล่าววา่ ปัจจบุนัจะปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่กาแฟนัน้เปน็สว่นหนึง่ 
ของคนสว่นใหญใ่นโลกทีจ่ะตอ้งบรโิภค และร้านกาแฟกเ็กดิขึน้ 
เป็นจำานวนมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้นเครื่องคั่วกาแฟส่วนใหญ่ที่ใช้
คือการคั่วโดยใช้ผนังความร้อน ด้วยการใช้กระทะในการคั่ว 
หรือ เครื่องคั่วกาแฟในการสัมผัสเมล็ดแล้วเกิดการสุกไหม้  
ซึง่ปญัหาท่ีพบคอืกาแฟจะสกุไมท่ัว่เมลด็ขา้งนอกไหม ้ใจเมลด็
ที่อยู่ตรงกลางอาจจะไม่สุกก็เป็นได้

นายอัคค์สัจจา กล่าวว่า การที่เราจะคั่วเมล็ดกาแฟ
ให้สุกถั่วเมล็ดนั้น การใช้เครื่องค่ัวจากผนังความร้อนแบบ 
ทีใ่ชอ้ยูกั่นท่ัวไปจะไมส่ามารถ ทำาไดอ้ยา่งทัว่ถงึและสม่ำาเสมอ 

ดังน้ันจงึได้คดิคน้พฒันาเคร่ืองคัว่กาแฟ โดยการใช้ลมร้อนเป่า  
หรอือดัเขา้ไปยงัเมลด็กาแฟ ภายใตก้ระบอกโหลแกว้ทีท่นความร้อน 
และมีลักษณะโปร่งพอที่จะให้เมล็ดกาแฟหมุนวนอยู่ภายใน
ภายใต้ลมร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 200 องศาเซลเซียส และ
จะต้องสามารถเป่าเศษเปลือกของกาแฟแยกออกจากเมล็ด 
ในขณะคั่ว ไม่ก่อให้เกิดควันมาก การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟ
ดว้ยลมรอ้นนีจ้ะมขีนาดความจ ุ2 กโิลกรมัตอ่การคัว่หนึง่ครัง้ 
ซึ่งใช้เวลา 7-11นาที แล้วแต่ว่าจะคั่วอ่อน ปานกลาง หรือ
เข้ม ร้านกาแฟที่เปิดขายทั่วไปสามารถมีไว้ใช้ในการคั่วกาแฟ 
เพือ่รองรบัการจำาหนา่ยกาแฟสด หรอืคัว่เมล็ดกาแฟขายดว้ย
ได้ เครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อนนี้จะสามารถทำาให้เมล็ดกาแฟ 
สกุทัว่ถงึกนัต้ังแตเ่ปลอืกเมลด็ไปยงัใจของเมลด็ ดงันัน้รสชาติ
ของกาแฟจะกลมกลอ่มหอมละมนุอรอ่ยมากยิง่ขึน้ ซึง่คอกาแฟ 
ส่วนใหญ่จะชอบรสชาติกาแฟที่มาจากเครื่องคั่วแบบนี้

มทร.ล้านนา เจ๋ง สร้างเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อน
ช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟ ให้มีราคาสูงกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า
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ปัจจุบันเคร่ืองคั่วชนิดนี้จะนำาเข้าจากต่างประเทศ 
ซึ่งมีราคาแพงถึงหลักล้านบาท ในประเทศไทยก็มีการพัฒนา
เครือ่งคัว่แบบน้ี แตไ่มส่ามารถทีจ่ะผลติไดค้วามจถุงึ 2 กโิลกรมั 
ภายใตร้าคาตน้ทุนแสนกวา่บาท และสามารถคัว่แบบอตัโนมตัิ
ได้ตามความต้องการ ดังนั้น เครื่องคั่วกาแฟที่พัฒนาขึ้นนี้  
จงึตอบโจทยส์งัคมในยคุปจัจบุนั ทีต่อ้งการลดตน้ทนุการผลติ
การใชค้นในการคัว่โดยใหเ้ครือ่งดำาเนนิการดว้ยตวัมนัเองเพยีงแค่ 
ตั้งเวลาและใช้โปรแกรมพีแอลซีควบคุมการค่ัวและระบาย
ความร้อน อกีทัง้ ยงัเปน็การสรา้งเอกลกัษณร์สชาตขิองกาแฟ
ที่ไม่เหมือนใคร จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
สามารถที่จะนำามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิด
นวตักรรมใหมท่ี่สนองตอบตอ่สงัคมชมุชนและสถานประกอบการ 
ไดอ้ยา่งมาก การพฒันาเคร่ืองค่ัวกาแฟดว้ยลมรอ้นนี ้เปน็อกีหนึง่ 
ตัวอย่างของนวัตกรรม ที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้จาก
มหาวทิยาลยัมาพฒันาเพือ่ใหค้นไทยได้ใช้เครือ่งจกัรทีค่ดิคน้
โดยคนไทย และมีราคาถกู ทีส่ำาคญักาแฟทีค่ัว่แลว้เมือ่นำามาบด 
และชงเป็นกาแฟสดมีรสชาติเทียบเท่ากาแฟแบรนด์ดังได้

นายอคัคส์จัจา กลา่ววา่ เครือ่งค่ัวกาแฟดว้ยลมรอ้นนี ้ 
ปัจจุบันได้ทดลองนำาไปติดตั้งให้ไว้ใช้คั่วที่ บริษัทกาแฟอาข่า 
จำากัด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่คั่วเมล็ด
กาแฟส่งออกเปน็ลำาดบัตน้ ๆ  ของเชยีงราย ซึง่การใชเ้ครือ่งคัว่ 
ดว้ยลมรอ้นนีเ้ขา้มาชว่ยคัว่ทำาใหส้ามารถเพิม่มลูคา่จากเดมิขาย
เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วกิโลกรัมละ 500 บาท เป็น 1,000 บาท 
ตอ่กโิลกรมั หรอืมากกว่านัน้ และปจัจบุนัมพีอ่คา้คนกลางจาก
ประเทศมาเลเซยีมารบัซือ้เมล็ดกาแฟคัว่เพือ่นำาไปจำาหนา่ยที่

ประเทศจีนด้วย ขณะนี้ก็เตรียมจดลิขสิทธิ์ในเครื่องดังกล่าว 
และในอนาคตก็จะพัฒนาต่อ ยอดให้เครื่องนี้สามารถที่จะ
คั่วกาแฟได้ในปริมาณที่มากขึ้นสำาหรับอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ ่และหากผูท้ีส่นใจกส็ามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
มทร.ล้านนา โทร 053 - 921444 ต่อ 0 

(ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) 
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@ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วทิยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ มทร.ลา้นนา จดัโครงการเรยีนปรบัพืน้ฐานและอบรมคณุธรรมจริยธรรมนกัศกึษาใหม ่  
ประจำาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17–19 พฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่และ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ 

โครงการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2560



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

R L’ s  N E W S 9

@ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์สังกัดสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำาปาง เข้าร่วม 
การประชมุโครงการพฒันาศกัยภาพนักวิจยั ประจำาปงีบประมาณ 2562  
ณ หอ้ง Smart Room ชัน้ 6 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา มทร.ลา้นนา  
ลำาปาง เพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการลักษณะบูรณาการ 
ดา้นการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา โดยไดร้บัเกยีรตจากอาจารยศ์ลิปช์ยั 
นลิกรณ์ จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) เปน็วทิยากร
บรรยายเชิงปฏิบัติการ การเขียน Concept paper      

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

วนัที ่21 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.ชติิ ศรตีนทพิย ์พรอ้มดว้ย
ทมีงานสถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มทร.ลา้นนา จดักจิกรรมถ่ายทอด
องคค์วามรูก้ารปลกูผกัไรด้นิ ใหกั้บกลุ่มเกษตกรและเยาวชน บา้นปา่บง  
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างทางเลือกในการปลูก
พืชผักสวนครัว

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

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

ประจำาปีงบประมาณ 2562

สวก. มทร.ล้านนา จัดฝึกอบรมการปลูกผักไร้ดิน

เพิ่มทางเลือกให้กลุ่มเกษตกรในการทำาการเกษตร 
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ล�าปาง@ Campus

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล  
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำาปาง เป็นประธานเปิดงานประชุม
วิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษา ท้ัง 3 คณะที่เรียน 
วิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการโดยมี
การนำาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย 

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

ลำาปางเปิดเวทีนำาเสนอผลงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำาโยเกิร์ตแยมผลไม้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ 
อาจารย์สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำาปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการทำาโยเกิร์ตแยมผลไม้  ให้แก่กลุ่มสตรี บ้านท่าเหนือ 
หมู่ที ่8 ต.บา้นก่ิว อ.แมท่ะ จ.ลำาปาง โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รว่ม 
อบรมได้รับความรู้ในการทำาโยเกิร์ตแยมผลไม้และสามารถนำาไป 
ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ 

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

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา 
ลำาปาง จดังาน “พานอ้งไหวพ้ระธาตเุสดจ็” เดนิขบวนจาก มทร.ลา้นนา  
ลำาปาง สู่วัดพระธาตุเสด็จ มทร.ล้านนา ลำาปาง เข้าสักการะ 

มทร.ล้านนา ลำาปาง รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

จัดขนวน “พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ” 

เพื่อความเป็นสิริมงคล

องค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี นำาคณะ ผู้บริหาร นำาคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา ร่วมเดินขบวน ไปยัง วัดพระธาตุเสด็จ ตำาบลบ้านเสด็จ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th)
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น่าน@ Campus

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา น่าน จัดการแข่งขันกีฬา 
โครงการออกกำาลงักายเพือ่สขุภาพ “กฬีาสานสัมพนัธ ์สถาบันอดุมศกึษานา่น 
2560”  โดยมี 5 สถาบนัอดุมศกึษาเข้ารว่มไดแ้ก ่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั วทิยาลยั
ชุมชนน่าน วิทยาลัยน่าน มรภ.อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสงฆ์น่าน และ มทร.ล้านนา  
นา่น มวีตัถปุระสงคส์ง่เสรมิใหค้ณาจารย ์และบคุลากร มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรม

มทร.ล้านนา น่านประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กับภาคเอกชน

โครงการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 

“กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา น่าน จัดการประชุม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ  
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และ มทร.ลา้นนา นา่น โดยในทีป่ระชมุ รศ.ดร.คมสนั  
อำานวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน ได้นำาเสนอโครงการ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา  
มทร.ลา้นนา น่าน จดัพธิเีปดิโครงการเรยีนปรบัพืน้ฐานนกัศกึษาชัน้ปทีี ่1  
โดยม ีรศ.ดร.อนชุา จนัทรบรูณ์ ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา เปน็ประธาน 

มทร.ล้านนา น่าน เปิดคอร์สเรียน

ปรับพื้นฐานด้านภาษา นศ.ใหม่ ประจำาปี 2560

กีฬาและการออกกำาลังกาย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ต้องการให้คณาจารย์ 
และบุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 5 สถาบันอีกด้วย 
สำาหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทฟุตซอลชาย 2. ประเภทวอลเล่ย์บอลผสม 3. ประเภท
แชร์บอลหญิง ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน 

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

ในความรว่มมอืทางวชิาการเพือ่พฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนืกบัภาคเอกชน ซึง่ประกอบดว้ย 1. โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยรีะบบ
ควบคุมการรดน้ำาพืชอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2. การสร้างครัวเรือนต้นแบบที่สามารถ
เปน็แหล่งศกึษาเรยีนรูแ้นวทางการดำารงชวีติบนพืน้ฐานการพึง่พาตนเองและพึง่พากนัเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
3. การศึกษาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเข้าสู่ธุรกิจการผลิตกาแฟ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้าน
สันเจริญกับบ้านสบขุ่่น อำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 4.การเสริมอาชีพทางด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา โดยมีนายจอมกิตติ  
ศริกิลุ ผูบ้ริหารโครงพเิศษประจำาสำานกัประธาน ผูแ้ทนจาก บ.เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จำากดัเขา้รว่มรบัฟงั ณ หอ้งประชมุชมพภูคูา  
มทร.ล้านนา น่าน  (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th)

ในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ อาคารโดมแดง จากนั้นนักศึกษา ได้ทำาแบบทดสอบก่อนเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ และแยกเข้าเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษตามห้องเรียนแต่ละฐาน โดยคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th)
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ตาก@ Campus

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม 
ประจำาภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2560 ณ หอ้งประชมุทองกวาว อาคาร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดการทดสอบ
วัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชัน้ปสีดุทา้ย ปกีารศึกษา 2559 เพือ่ทราบผลสมัฤทธิด์า้นทกัษะภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษากอ่นสำาเรจ็การศกึษา ซึง่มนีกัศกึษาจาก 4 คณะ รวม 690 คน

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

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.ประพฒัน ์เชือ้ไทย รองอธิการบด ี
มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผล 
หลงัปฏบิตังิาน โครงการสหกจิศึกษาและการฝกึงานทางวศิวกรรม ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา จำานวน
นกัศกึษาในโครงการ 178 คน เปน็นกัศกึษา สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  
31 คน สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 23 คน สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 30 

เตรียมความพร้อม นศ.ในโครงการสหกิจศึกษา

และการฝึกงานทางวิศวกรรม 

RMUTL English Proficiency Test 

การทดสอบภาษาอังกฤษ นศ.ชั้นปีสุดท้าย

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559

คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน สาขาวิชาการจัดการ 27 คน สาขา
วิชาการท่องเที่ยวฯ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 คน และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7 คน จาก
สถานประกอบการทัง้สิน้ 129 แหง่ และนกัศกึษาทีจ่ะเขา้รว่มโครงการรุน่ตอ่ไป จะไดร้บัฟงั แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดร้บัแนวทาง
ในการฝึกงาน การใช้ชีวิตในช่วงสหกิจศึกษา และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้อง
ประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศฯ มทร.ล้านนา ตาก (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tak.rmutl.ac.th)

เรยีนรวมและสารนิเทศฯ มทร.ลา้นนา ตาก เพือ่ใหน้กัศกึษาไดร้บัทราบแนวทางการปฏบิตังิาน การบนัทกึรายงานการปฏบิตังิาน  
การจัดทำารายงานในรูปแบบสหกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ได้รับแนวทาง 
ในการฝึกงาน การใช้ชีวิตในช่วงสหกิจศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพลพันธ์ เลนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาชีวะอนามัยและ 
ความปลอดภยั บรษิทั ผาแดงอนิดสัทรีส ์จำากัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรือ่ง “ความปลอดภัยในการปฏิบตังิานในสถานประกอบการ”  
โดยมีนกัศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 24 คน สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 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)
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พิษณุโลก@ Campus

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 ประจำาปี 2560 ได้สำาเร็จ 

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

วนัที ่16 พฤษภาคม 2560 ดร.ทนิกร ทาตระกลู รองอธิการบดี 
มทร.ลา้นนา พษิณโุลก เปน็ประธานเปดิโครงการ Smart Camp นักศึกษาใหม่  
ประจำาปกีารศกึษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค ์มทร.ลา้นนา พษิณโุลก 
เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของนกัศึกษาใหมใ่หม้คีวามรูว้ชิาพืน้ฐาน สอดคลอ้งกบั  
โครงการผลิตบัณฑิต Hands - on และให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับ

วันที ่25 พฤษภาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกลู  รองอธกิารบด ี 
มทร.ล้านนา พษิณโุลก  พรอ้มดว้ย คณะผูบ้รหิาร  คณาจารย ์เจา้หนา้ที่ 
และนักศึกษา จำานวน  400 คน ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติ  
ประจำาป ี2560 โดยสำานกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท่ี้ 4 สาขาพษิณโุลก   

มทร.ล้านนา พิษณุโลกจับมือหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม่ในวันต้นไม่แห่งชาติ

แชมป์ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านกร่าง กำาหนดจัดกิจกรรมขึ้น ณ ท่ีสาธารณะประโยชน์ บึงแม่ระหัน หมู่ท่ี 10  
ตำาบลบ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเนื้อที่ปลูก จำานวน 15 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
สนองพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้ง  
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และบำารุงรักษาต้นไม้

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

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิด Smart Camp

 ปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการและด้านสังคมแก่นักศึกษาใหม่

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างทักษะและความสัมพันธ์ของนักศึกษาใหม่ อันจะส่งผลให้ มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา ให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน 
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมออกกำาลังกาย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

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

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธรุกจิและศลิปศาสตร ์มทร.ล้านนา เชยีงราย ได้รบัรางวลั
เชิดชูเกียรติ ประจำาปี 2560 ในโครงการ Young Professional  
Retailer & Maintenance Engineering ของบรษิทั กลุ่มเซ็นทรลั จำากดั  
โดยเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานอยู่ใน

งานทรพัยากรมนษุย ์กองบรหิารทรพัยากร มทร.ลา้นนา เชยีงราย 
จัดโครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร มทร.ล้าน
นา เชียงราย โครงการส่งเสริมการจัดทำาคู่มือปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 
25-26 พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ 

วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับการฝึก
อบรม Lab View Embedded For Adriano ณ บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จำากดั 
กรงุเทพมหานคร เพือ่เรยีนรูโ้ปรแกรม Lab View ใหส้ามารถนำาความรู้ไปตอ่ยอด 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ส่งบุคลากรอบรม Lab View Embedded For Ardiano 

เพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

นักศึกสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ 

ในโครงการYPR&ME

โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย

เกณฑด์เีย่ียม ประกอบดว้ย นายจิระพงศ ์วงคผ์าบ เกรดเฉลีย่ 3.84 ผลการปฏบิตังิาน A ,นางสาววชริญาณ ์เทิง้ลง เกรดเฉลีย่  
3.60 ผลการปฏบิตังิาน A และนางสาวสกาวเดอืน ราชคม เกรดเฉลีย่ 3.55 ผลการปฏบิตังิาน A ณ หอประชมุใหญ ่ม.ราชภฎั
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร (www.chiangrai.rmutl.ac.th)

กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคุณโสมวรรณ ทิพจร และคุณธีรศักดิ์  
นรรัตน์ งานวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยายให้ความรู้การใช้งาน ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual  
Development Plan : IDP) และรองศาสตราจารย์ สุรชัย ขวัญเมือง วิทยากรให้ความรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
และการทำา Workshop ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ณ ห้องประชุม บธ.2102 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มทร.ล้านนา เชียงราย (www.chiangrai.rmutl.ac.th)

การพฒันาแอพพลเิคชัน่ตา่ง ๆ  ได ้ซึง่การควบคมุบอรด์ Arduino สัง่งานผา่นโปรแกรม Lab View ซึง่เปน็เทคโนโลยทีีม่คีวามสำาคญั 
ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีความสำาคัญต่อนักอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังยังสามารถนำาความรู้มา 
พัฒนาตนเองและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน การทำาวิจัย ได้อีกด้วย 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.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

มทร.ล้านนา ส่งนักกีฬาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในค่ายวัฒนธรรมและกีฬาอาเชียน คร้ังท่ี 3

คณะนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอน มทร.ล้านนา เดินทางเข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมและกีฬาอาเชียน ครั้งท่ี 3  
“The 3 rd 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)


