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พระราชด ารสั สมเด็จพระเจา้อยูห่วั มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

"งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และ
ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้
ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความ เจริญมั่นคงให้เกิดแก่
ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป" 
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สารจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดท า
รายงานประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ใน 
ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคปัญหาต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความเชื่อมั่นว่า
เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญในขบวนการศึกษาที่

จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพ่ือเป็นก าลังส าคัญ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมี
คุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะท างานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย และความประณีต ส านึกในจรรยาอาชีพ 
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษา
โดยมุง่เน้นพัฒนาก าลังคน ในค ากล่าว “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 
 ความส าเร็จจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการสนับสนุน และให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกคณะ 
หน่วยงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน กระผมในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เชียงราย ใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้  
 
 
 
                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวิัตร  มูลปา) 
      รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน 
     ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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       ข้อมูลทั่วไปของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

พ้ืนที่เชียงราย มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่  ซึ่งมีพ้ืนที่เป็นที่ราบประมาณ 1,500 ไร่ และ
พ้ืนที่ ที่เป็นภูเขาประมาณ 3,500 ไร่  พ้ืนที่ใช้งานจริง  740 ไร่  2 งาน 18 ตารางวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ตราสักษณ์มหาวิทยาลัย  

ตราประจ ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราชลัญจักรประจ าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแห่ง
ความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัย
มงกุฎที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ตราของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ล้วนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ทั้ง 9 แห่ง 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
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         ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ตั้งอยู่ที่บริเวณ “นิคมแม่ลาว” กิโลเมตรที่ 799 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 มีพ้ืนที่รวมประมาณ 5,000 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 3,500 ไร่ 
และเป็นพ้ืนที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบต่อเนื่องกับพ้ืนที่ลาดเชิงเขา  

โทรศัพท์  0-5372-3979  
โทรสาร 0-5372-3977-8  
Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผงัแมบ่ท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ดอกลีลาวดี  

ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria ssp. 

สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
สีขาว-แดง 

http://www.chiangraicampus.rmutl.ac.th/
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

         ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้ง

ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก 
เ มื่ อ วั น ที่  27 กุ ม ภ า พั น ธ์  พ . ศ .  2518 โ ด ย
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2518  ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
เกษตรกรรม และวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 
ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" 

ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้
สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมีแนวคิด
ในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้ งขึ้นเ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดย
ได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์  ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2538  เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่
ในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิดท าการเรียน    
การสอนที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก ในปี 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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รายงานประจ าปี 2561 

 
         แนวคิดการจัดตั้ง 

 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู ่ท้องถิ ่นชนบทและเฉลิมฉลอง      
ในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี 
ในปี พ.ศ. 2539 

 เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื ้นที ่เป ้าหมายด าเนินงาน ในเขต
ภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  4 ชาติที ่เร ียกว่า “สี ่เหลี ่ยมเศรษฐกิจ” 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 เป ็นสถาบ ันการศ ึกษาที ่มุ ่งผล ิตและพัฒนาก าล ังคนระด ับกลาง  จนถ ึงระด ับส ูงทาง  
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการโดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ 

 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ ่งค้นคว้าทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ   
เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค 

 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  ให้ค าปรึกษาและจั ดฝึกอบรมด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น 

 เป ็นสถาบันการศึกษาที ่มุ ่ง เน ้นการพัฒนาคุณภาพชีว ิต  และสิ ่งแวดล้อมควบคู ่ไปกับ         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่น
ตลอดไป 

 เพื่อด าเนินการในกิจกรรม  “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   

          ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ  เป็น
องค์ประกอบส าคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทาง
วิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะท างาน
และปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย 
และความประณีต ส านึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาก าลังคน ในค ากล่าว “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี” 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
         ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เริ่มต้นวางแผนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยการน ากิจกรรม 5ส เข้ามาจัดระบบการด าเนินงานเป็นแนวทางเพ่ือจะก้าวสู่ระบบ ISO 
9001:2000 ทั้งระบบ จากนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงสมัครเข้าโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระบบ ISO 9001:2000 น าร่องในช่วงที่  2  มีการจัดอบรมโครงการ 
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกแผนก ทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกคนท าความเข้าใจระบบอย่างแม่นย ามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมการ
ประกาศใช้เอกสารคุณภาพ และรับการประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และวันที่ 28 มีนาคม 
2544 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก./ISO 9002:1994 ส าหรับการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รวมทั้งการบริหารงานวิจัยการบริการ
วิ ช าการแก่ สั งคมและการบริ หารจั ดการที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกับการจั ดการ เ รี ยนการสอนมี ผลถึ ง   
วันที่ 14 ธันวาคม 2546   
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่          
มอก./ISO 9001:2000 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา 
และการบริหารจัดการทั้งระบบ มีผลถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ได้จัดอบรมโครงการอบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 & Internal 
Auditor ให้กับบุคลากร โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2548 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาผลการประเมินปี 2552 
 
          การประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 
 ผลการด าเนินการของ มทร.ล้านนา เชียงราย ในภาพรวมพบว่า  คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
คือ  2.82  อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนในรายองค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.40 ต้องปรับปรุง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.49 อยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ระดับพอใช้  องค์ประกอบที่  4  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ระดับพอใช้ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 ต้องปรับปรุง 
 ถ้าพิจารณาจากปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 2.84  อยู่ในระดับพอใช้  ด้านกระบวนการ
ด าเนินการ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.71 อยู่ในระดับพอใช้  และผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54  อยู่ในระดับด ี
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รายงานประจ าปี 2561 

 
         ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับพื้นที่ 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 4 2.29 2.50 - 2.40 ต้องปรับปรุง 
2. การวิจัย 3 3.94 3.00 3.54 3.49 พอใช้ 
3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจัดการ 2 - 2.50 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.84 2.71 3.54 2.82 พอใช้ 

 ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี   

 
 
          ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมินปี 2559 ผลการประเมินปี 2560 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.02 2.40 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.00 3.49 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.00 2.50 

คะแนนรวม 2.37 2.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 | Annual Report 2018 
 

รายงานประจ าปี 2561 

 
 
 

 
    วิสัยทัศน์ :  

    “มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สากล” 

 
   พันธกิจ : 

 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิต
นักปฎิบัติ (Hands-On) 
 2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
 3. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
 4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  
    อัตลักษณ์ 

    “การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวด้านการค้าและการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้ าโขง Tread and Service” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ อัตลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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รายงานประจ าปี 2561 

 

 
 

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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รายงานประจ าปี 2561 

 

ท าเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

 
 
 

  
  
  

 
  
 
 
 
 
   
   

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา 
รองอธิการบดีเขตพื้นที่เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จนีะวงษ์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาเชียงราย 

นายปรีชา  พลชัย 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
สถิติจ านวนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561 

          จ าแนกตามประเภทและต าแหน่ง 
 

ประเภท/ 
ต าแหน่ง 

สายวิชาการ รวม สายสนับสนุน รวม รวม 
รอง

ศาสตราจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์ สาย

วิชา 
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

ช านาญ
การ 

ปฏิบตัิการ ปฏิบตัิงาน สาย
สนับสนุน 

ทั้งสิ้น 

ข้าราชการ 2 9 23 34 3  -  - - 3 37 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 2 2 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- 7 57 64 - - 25 - 25 89 

พนักงานราชการ - - - - - - 7 11 18 18 
พนักงานพันธกิจ - - - - - - 1 - 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 19 19 - - 20 7 27 46 

รวม(คน) 2 17 99 117 - - 53 20 76 193 

 

หมายเหตุ     

ปีงบประมาณ 2561  รองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น จ านวน 1 คน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิม่ขึ้น จ านวน 1 คน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษยีณอายรุาชการ จ านวน 1 คน 

    

 

          จ าแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ 
ต าแหน่ง 

สายวิชาการ รวม สายสนับสนุน รวม รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญา

ตร ี
สาย
วิชา 
การ 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตร ี

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตร ี

สาย
สนับสนุน 

ทั้งสิ้น 

ข้าราชการ 14 20 - 34 - 3 - - 3 37 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 2 2 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

16 48 - 64 - - 25 - 25 89 

พนักงานราชการ - - - - - - 7 11 18 18 
พนักงานพันธกิจ - - - - - - 1 - 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว - 18 1 19 - - 20 7 27 46 

รวม(คน) 30 86 1 117 - 3 53 20 76 193 

 

 

หมายเหตุ    

ปีงบประมาณ 2561 มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเพิ่มขึ้น              จ านวน  3 คน 
 บุคลากรลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  จ านวน 13 คน 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
           จ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน 
 

ประเภท/  
ต าแหน่ง 

สายวิชาการ รวม สายสนับสนุน รวม รวม 
คณะ

บริหาร 
คณะ
วิทย ์

คณะ
วิศว 

สาย
วิชา 
การ 

คณะ
บริหาร 

คณะ
วิทย ์

คณะ
วิศว 

กอง
บริหาร 

กองการ
ศึก 

สนง 
บริหาร 

สาย
สนับสนุน 

ทั้งสิ้น 

ข้าราชการ 15 3 16 34 - - - 2 1 - 3 37 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 1 1 - 2 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

28 11 25 64 1 2 2 10 6 4 25 89 

พนักงาน
ราชการ 

- - - - 1 - 4 5 5 3 18 18 

พนักงานพันธ
กิจ 

- - - - - - - - 1 - 1 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 6 2 11 19 - - 6 11 8 2 27      46 
รวม(คน) 50 16 51 117 2 2 12 29 22 9 76 193 

 

 

 
ประเภท/ 
ต าแหน่ง 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพันธกิจ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
รศ. ผศ. อาจารย ์ รศ. ผศ. อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์  

คณะบริหารฯ 1 2 12 - - 28 - - 6 49 
คณะวิทย์ฯ - 1 2 - 2 9 - - 2 14 
คณะวิศวฯ 1 6 9 - 6 19 - - 11 52 

รวม 2 9 23 - 8 56 - - 19 117 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
บุคลากรด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ สังกัด 
1 นาง สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ รองศาสตราจารย์ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ 
2 นาย วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
3 นาง ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.บ.การจัดการ 
4 นาย ราเชนทร์ ชูศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.บ.การจัดการ 
5 นาย มานัส แสวงงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 
6 นางสาว ธัญญรัตน์ จิตรพีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 
7 นางสาว รัตนาพร นรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 
8 นาย นพพร พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
9 นาย นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
10 นาย วิวัฒน ์ ทิพจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

11 นาย วิโรจน ์ ปงลังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 นาย สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

13 ว่าท่ีร้อยตร ี ประกาศิต ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
14 นาย วิฑูรย์ พรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
15 นาย เอกชัย ชัยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

16 นาย วรพจน์ ศิริรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

17 นาย ศิระพงศ์ ลือชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

18 นาย พิเชษฐ เหมยค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
การบริหารจัดการด้านงบประมาณประจ าปี 2561 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

            งบลงทุน 
 

ครุภัณฑ์ งบประมาณ 

1 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการ Business Analytics  750,000.00 

2 ครุภณัฑ์ศนูย์เรียนรู้และพฒันากลยทุธ์ธุรกิจ  1,000,000.00 
3 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตั ิ 550,000.00 
4 ครุภณัฑ์ชดุเคร่ืองมือทดสอบทางลอจิก  1,500,000.00 

สิ่งปลูกสร้างไม่ผูกพัน(1ปี)   

1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ  7,840,000.00 

  รวมทั้งหมด 11,640,000.00  
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รายงานประจ าปี 2561 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเรยีนการสอน 

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมีการจัดการ เรียนการสอน 2 คณะ  
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์   
ปริญญาตรี (หลักสูตร เทียบโอน)  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  
  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
ปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ป)ี  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

  วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส ์

  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
ปริญญาตรี  (หลักสูตร เทียบโอน)  บช.บ. การบญัช ี
  บธ.บ. การตลาด  

  บธ.บ. การจัดการธุรกิจ  

  บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป)ี  บช.บ. การบญัช ี
  บธ.บ. การตลาด  
  บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส ์
  บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมีการจัดการเรียนการสอน 2  คือ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาจ าแนกได้ดังนี้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1,026 คน คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ จ านวน 513 คน  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,797 คน  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 
 

513 คน

1,026 คน

แสดงจ านวนนักศึกษาคงอยู่

33% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
67% คณะวิศวกรรมศาสตร์

171 คน245 คน

แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่

41% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

59% คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานประจ าปี 2561 

 
ผู้ส าเร็จการศึกษาการศึกษา 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายได้ผลิตบัณฑิตที่มี

ค ุณภาพออกสู ่ส ังคม ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะดังนี ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 264 คน  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 306 คน โดยสรุปจบการศึกษาทั้งหมด จ านวน 570 คน  

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

306 คน
264 คน

แสดงจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

54% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

46% คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานประจ าปี 2561 

 
การให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 

ชุดทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางพร้อมให้บริการ  

ความสามารถในการทดสอบ 
1. ทดสอบคอนกรีต 
2. ทดสอบปูนซีเมนต์และมอร์ต้า 
3. ทดสอบมวลรวมผสมคอนกรีต(ทรายและหิน) 
4. คอนกรีตบล็อกรับน้ าหนัก ทดสอบตาม มอก.57-2533 ชุดละ 5 ก้อน 
5. คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ทดสอบตาม มอก.58-2533 ชุดละ 5 ก้อน 
6. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับงานระบายน้ า มอก.128.2528 
7. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จ มอก.396-2524 
8. แผ่นคอนกรีตหล่อส าเร็จส าหรับระบบพ้ืนคอนกรีต มอก.576-2546 
9. คอนกรีตหล่อส าเร็จส าหรับระบบพ้ืนประกอบ มอก.828-2546 
10. คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน มอก.827-2531 ชุดละ 5 ตัว 
11. อิฐมอญและอิฐกลาง ชุดละ 20 ตัวอย่าง 
12. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชุดละ 3 ตัวอย่าง 
13. ทดสอบดิน 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
          ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

      ศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทางการศึกษา การฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงงานด้าน
บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนให้บริการทดสอบและตรวจรับรองระบบไฟฟ้า 
ตรวจวัดวิเคราะห์พลังงาน ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย พ.ร .บ.ควบคุมอาคาร ทดสอบการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า การตรวจสอบไฟรั่ว การตรวจสอบความต้านทานดิน การตรวจสอบความเป็นฉนวน การตรวจวัดคุณภาพ
น้ า อากาศ  เครื่องมือวัดแสง เสียง  เครื่องมือ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร เช่น  
หม้อน้ า เครื่องอัดอากาศ เครื่องท าความเย็น เป็นต้น  
          ขอบเขตการให้บริการ 

1. ตรวจวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า (หม้อแปลง CT, 

PT เซอร์กิตเบรกเกอร์ สายไฟ)เรามีบริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

ไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสูง ตรวจสอบและ

วิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและตรวจสอบและวิเคราะห์ตาม

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของการตรวจสอบ

และวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า  โดยทางศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

และพลังงาน มทร.ล้านนา จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาพร้อมออกรายงาน

ผล (Report) เพ่ือเป็นเอกสารยืนยันการตรวจสอบ        

2. ตรวจสอบอาคารและระบบประกอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 

3. ตรวจวัดและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

4. ตรวจวัดและทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

5. ตรวจวัดระบบประปา เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

6. ตรวจวัดและวิเคราะห์ระบบพลังงาน(พลังงานไฟฟ้า หม้อน้ า เครื่องเย็น เครื่องอัดอากาศ  

ปั้มน้ า) 

7. ทดสอบและตรวจวัดงานสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ของเสียและสารพิษ) 

8. ทดสอบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่น อากาศ สุขอนามัย) 

9. งานที่ปรึกษา วิจัย จัดฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
         บุคลากรผู้ท าการตรวจสอบ 
 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบแต่ละด้าน  
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากสภาวิศวกร 
 2. ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  
 3. มีความรู้ความช านาญด้านงานทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

         ผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานประจ าปี 2561 
 1. งานบริการตรวจระบบไฟฟ้า หจก.จักรภัทรคอนกรีต 

2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและพลังงาน หจก.เชียงรายอิฐโชว์ 
3. งานที่ปรึกษา ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับศูนย์จักรพันธุ์ 
5. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริษัท เชียงรายเพชรไพฑูรย์ จ ากัด 
6. งานบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริษัท มาเจสติก อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
7. งานส ารวจระบบส่องสว่างส านักงาน อบจ.เชียงรายและศูนย์ราชการ 
8. งานส ารวจระบบส่องสว่างโรงเรียน อบจ.เชียงรายและสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
9. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและพลังงาน หจก. ศรีวิเศษ 99 
10. ยื่นข้อเสนอโครงการสถานีชาร์ทประจุกับกระทรวงพลังงาน 
11. อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ 

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
12. อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
13. อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
14. อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
15. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟฟ้าส ารอง) โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น 
16. ตรวจสอบอาคารสนามบินเชียงใหม่ 
17. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า บริษัท เกรซฟูดส์ จ ากัด 
18. ตรวจสอบระบบสูบน้ า Solar cells โครงการหลวงสะโง๊ะ 
19. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ก่อนปรับปรุงแก้ไข โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น 
20. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง Generator โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น 
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รายงานประจ าปี 2561 

 

          ผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานประจ าปี 2561 (ต่อ) 
21. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน โครงการ Energy points ส านักงานนโยบายและแผน 

พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
22. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและพลังงาน โรงก๋วยเตี๋ยวธนพล 
23. ตรวจสอบระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการหลวงสะโง๊ะ 
24. ส ารวจน้ าสะอาดและตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการหลวงห้วยแล้ง 
25. จัดอบรมโซล่าร์เซลล์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ 
26. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและพลังงาน บริษัท เมืองทองการช่าง 
27. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
          ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 

     ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  
(ส านักงาน กสทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย (มทร.เชียงราย) ได้ตกลงร่วมกัน จัดตั้ง
จัดตั้งหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือด าเนินการ
ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง เ ค รื่ อ ง ส่ ง
วิทยุกระจายเสียงให้กับผู้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจ านวนไม่น้อยกว่า200 
เครื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

         ขอบเขตการใหบ้ริการ 
1. ทดสอบก าลังส่งคลื่นพาห์ (Rated Carrier Power)        

2. ทดสอบความผิดพลาดทางความถ่ี (Frequency Error) 

3. ทดสอบค่าเบี่ยงเบนความถ่ี (Frequency Deviation) 

4. ทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) 

5. ทดสอบการแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) 

                                                     
          บุคลากรผู้ท าการตรวจสอบ 

 ผ่านการอบรมทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับทดลองประกอบ
กิจการ จาก กสทช             

           ผลการด าเนินงานห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  
 1. สถานีวิทยุโฮปเรดิโอ 

2. สถานีวิทยุชุมชนเวียงมะลิกา 
3. สถานีวิทยุโฮมเรดิโอ 
4. สถานีวิทยุคนชนบท 
5. สถานีวิทยุคนยองหละปูน 
6. สถานีวิทยุคนไทย เรดิโอ 
7. สถานีวิทยุเคเรดิโอ 
8. สถานีวิทยุล้านนาอินเตอร์ 
9. สถานีวิทยุบ้านช่อแล 
10. สถานีวิทยุสันก าแพงล้านนา 
11. สถานีวิทยุ SUNSHINE RADIO 
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รายงานประจ าปี 2561 

 

          ผลการด าเนินงานห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (ต่อ) 
12. สถานีวิทยุปันเกยเรดิโอ 
13. สถานีวิทยุ BUZZ STATION 
14. สถานีวิทยุเต็มร้อย เรดิโอ ล าพูน 
15. สถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษาเพ่ือชุมชน มทร.ล้านนา ล าปาง 
16. สถานีวิทยุเพ่ือคนท้องถิ่น เรดิโอปาร์ตี้ ที่นี่ประเทศไทย 
17. สถานีวิทยุคนเมืองแจ่ม 
18. สถานีวิทยุ HOT STATION RADIO 
19. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดถ้ าผาจม 
20. สถานีวิทยุคนหล่ายดอยเรดิโอ 
21. สถานีวิทยุเสียงสื่อสารประชาชน 
22. สถานีวิทยุเพ่ือท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
23. สถานีวิทยุกระจายข่าวเทศบาลต าบลบ้านธิ 
24. สถานีวิทยุเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 
25. สถานีวิทยุน่านฟ้า เรดิโอ 
26. สถานีวิทยุฟ้ามุ่ยสันทราย เพลงและข่าว 
27. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดดอยเทพนิมิต 
28. สถานีวิทยุรินค าเรดิโอ 
29. สถานีวิทยุรีแล็กซ์เรดิโอ 
30. สถานีวิทยุคนอมก๋อย 
31. สถานีวิทยุสร้างสรรค์สังคม 
32. สถานีวิทยุประชาชนแม่ตืนศรีวิชัย 
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รายงานประจ าปี 2561 

 

 
 
 
 
 

ผลงานและรางวัล 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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รายงานประจ าปี 2561 

 
รางวัลการบริหารงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร  

ประจ าปีการศึกษา 2560   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจ าผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018” โดยมีอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการ  และ
มทร.ล้านนา เชียงรายยังได้รับมอบรางวัลการบริหารงานการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2560  ณ กรีนเลค รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018 
   อาจารย์จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และอาจาย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล 
อาจารย์ประจะคณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการ
แข่งขัน SCSD : HACKATION 2018 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง โดย
คว้ารางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน งาน SCSD hackathon  smart city and startup โดยวัตถุประสงค์ใน
การจัดงานเพ่ือส่งเสริมการระดมพลังสมองในรูปแบบใหม่ที่ใช่ความสามารถของทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์
และความสามารถในกาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบเข้าด้วยกัน เพ่ือหาลู่ทางในการท าธุรกิจหรือ
หาแนวคิดใหม่ๆ ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาไปอีกขั้นของเมืองอัจฉริยะต่อไป โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
26 - 27 มีนาคม 2561 ณ Hall 1: The Banquet Hall at Natong กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม  
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2561(ครั้งที่ 3) 

  นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์สาขา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 
2561( ค รั้ ง ที่  3)  ด้ า นส า รสน เทศ  ก า ร เ กษตร  
การจั ดการ  บริ ห า ร ธุ ร กิ จ  วิ ศ วกรรมศาสตร์  
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Multi Nation 
Conference on Imformatics, Agriculture, 
Management, Business administation, Engineering, Sciences and Technology)  ข อ งสถ า บั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและได้รับรางวัลการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย 
ระดับยอดเยี่ยม เรื่อง การศึกษาลักษณะการพังทลายของคันดินจากการรั่วซึมระหว่างรอยต่อท่อใต้คันดิน 
ในระหว่างวันที่24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
 

 
รางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการนานาชาติ 

อาจารย์ พันทิพา  ปัญสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง 
" Influences of Customer Value Co- Creation Behavior on 
Customer Brand Engagement of Furniture and Home 
Decoration Business in thailand" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
"7th Aalborg University International Business Conference" ใน
ระหว่าวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561  จัดโดย Department 
of Business and Management, International Business Center, 
AALBORG University เมืองอัลบอร์ ประเทศเดนมาร์ก  นอกจากนี้ยัง
ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการน าเสนอในครั้งนี้ด้วย 
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รางวัล Thailand Accounting U-Challenge 2017 

นักศึกษาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขันท า
บัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา 
Thailand Accounting U- Challenge 2017 
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันท้ังสิ้น 32 สถาบัน 74 ทีมท่ัวประเทศ 
ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียงรายส่งเข้าแข่งขันจ านวน 3 
ทีม และได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีม ประกอบด้วย 

ทีมนายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว และ นางสาว
เบญจวรรรณ บุญธรรม ได้รับรางวัลดีเด่นที่ 2 

ทีมนายกิตติศักดิ์ เครื่องสนุก และ 
นางสาวสาริณี นัยติ๊บ ได้รับรางวัลดีเด่นที่ 4 

ทีมนางสาวสุปราณี เกเยน และ นายช
ยุตม์ วิรัตน์เกษม ได้รับรางวัลดีเด่นที่ 5 

 
 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “North Pre-University Go Toumament 2017” 

ชมรมหมากกระดาน มทร.ล้านนา ชร.น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “North Pre-University 
Go Toumament 2017” ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัด
เชียงใหม่ โดยผลการแข่งขัน นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ นักศึกษา สาขาบริการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรเทียบโอน ปี 2 จากมทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง 
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กิจกรรม "Campus Challenge 2017" 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ทีม White Road ที่ ได้รับรางวัล
ระดับประเทศจากการส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม "Campus Challenge 
2017" ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ 
TOYOTA Driving EXperience Park กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัล  2 
รางวัล คือ  1.รางวัลชมเชยกิจกรรม "Campus Challenge 2017" และ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ขับขี่ที่ด ี 
 
 

 

 
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาและการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในการ
แข่งขันแบ่งเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้ 1.การประกวดเขียนแผนธุรกิจ  2.การตอบค าถามด้านบริหารธุรกิจและ

การประกวดสื่อ 3.การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษา 4.การแสดงนิทรรศการผลงานของ
คณาจารย์และนักศึกษา 5.การประกวดผลงานสห
กิจศึกษา 6.การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ
(ด้านภาษาอังกฤษ) 7.การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
ของนักศึกษา (The Best Practice) 8.การประกวด
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอนสู่ ความเป็น เลิ ศ (The Best Practice)  โดย
แข่ งขันภายใต้ ธี ม  “Thriving in a Sustainable 

Future: Digitized Businesspeople” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ส่ง
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ผลการแข่งขัน 
  กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 และรางวัลชมเชย 
ประกอบด้วย นายเด่นพงศ์ ฝั้นแต้ หลักสูตรการจัดการ และนางสาวภคพร แสนอินทร์ หลักสูตรการตลาด 
  กิ จกรรมที่  2 แข่ งขั นตอบค า ถามทางธุ ร กิ จ และประกวดสื่ อ  ได้ รั บ รางวั ลชม เชย   
ประกอบด้วย นางสาวจุรีรัตน์ ปันสกุล หลักสูตรการบัญชี และนายวิชก์ สมเครือ หลักสูตรสารสนเทศ 
โดยมีอาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโตและอาจารย์กรปภา จันทาพูน เป็นผู้ควบคุมทีม 
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รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 จากการแข่นขัน Marketing Plan Contest  

  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 ระดับเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือ จากการประกวดแข่งขันในโครงการ Marketing 
Plan Contest โครงการ ปี ที่ 10.0/60 by A.P. Honda จากผู้
เข้าแข่งขันทั้งหมด 125 ทีม ทั่วเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ และคัดเหลือ 
28 ทีมสุดท้ายที่เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นางสาวปิยสิริ  ภิรา
ษร นายกิตติกร  วิวุฒิ  นางสาวอธิชา จ๊ะถา นางสาวเบญญา
ภา  บัวค าเขียว  นางสาวอารีรัตน์  ตันเตโช นายกมลชนก  ร าไพ 
โดยมีอาจาย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจ ามหาวิทยาล
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นที่ปรึกษา และได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทเชียงรายสินธานีจ ากัด (หอนาฬิกา) 
 
 
 

รางวัลชมเชย สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 
  การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ   
ครั้ ง ที่  27 ณ ศู นย์ นิ ท ร รศการและกา ร
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  
โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ได้แก่ นายทนุพงษ์ 
ประดับแก้ว และนายคัมคุณ ปลั่ งสูงเนิน 
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย คว้ารางวัลชมเชย สาขาหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 
17 – 22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุง เทพมหานคร  
โดยมีอาจารย์ชญภพ บุญทาศรี อาจารย์นิวัติ นวลกัน และอาจารย์จ าเริญ เกตุแก้ว เป็นผู้ควบคุมทีม 
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รางวัล “ทีมพัฒนาดีเด่น” ในการแข่งขันหมากล้อม 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เขตพ้ืนที่เชียงราย ได้รางวัล “ทีมพัฒนาดีเด่น” ในการแข่งขันฯ 
การแข่งขันหมากล้อม Asian University GO Tournament 2018 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม 

 
 

 
 
 
 
 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น าโดยอาจารย์ณรงค์ 
เมตไตรพันธ์ ที่ปรึกษาชมรม น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “North Pre-University Go Tournament 
2018” ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อม 
อันจะน าไปสู่การฝึกทักษะ ความรอบครอบ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะต่างสถาบัน ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิ
เดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขัน นายสินธพ อภิวงศ์ และ นายสุทธิพงศ์ ค าวงษา นักศึกษา
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ประเภทมือใหม ่ 
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การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการด้านโรงแรม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติหน้าที่
แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมลง
น า ม บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง
โครงการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้ านการโรงแรม 
ภายใต้การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการ
เ รี ย น รู้ กั บ ก า ร ท า ง า น  
(The School in Hotel) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ สมาคมโรงแรม
และการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ณ ที่ว่าการอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

การสร้างเครือข่ายกับ สายการบินไทยสมายล์ แอเวย์ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
ร่วมต้อนรับคุณทิพย์วรรณ  รังษีสุริโย เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลอาวุโส และคุณธนิดา โลกะธรรมะ 
เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าพบ
เยี่ยมชมในครั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกัน ระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงราย และบริษัท ไทย
สมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแรงงานตลาด และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ ณ สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนและ
สอบถามข้อมูลในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัดด้วย 
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การบริหารจัดการ 
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โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุม
โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย โดย
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มทร.ล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมรับฟังการ
บรรยาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารวิทยบาริการ มทร.ล้านนา เชียงราย 

 
โครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ส านักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าว
เปิดการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยประเด็นในการ
ตรวจสอบมีอยู่ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและรักษาความ
ปลอดภัย 2. กลุ่มพัสดุคงเหลือประจ าปี 2560 และ 3.กลุ่มงานสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
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โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดท าผลงานวิชาการ 

  กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ งานทรัพยากร
มนุษย์เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคและแนวทางใน
การจัดท าผลงานวิชาการ  ให้กับคณาจารย์สั งกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ รองอธิการบดี 
มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน และ
ได้รับเกียรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ปานสุวรรณจิต 
ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา และรองศาสตราจารย์  
ดร. เอมอร ไชยโรจน์  รองคณบดีด้ านบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและเรื่องปัญหาและอุปสรรค ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง บธ 2101 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
 
 
 
โครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงงต าแหน่งระดับช านาญการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอรับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงงต าแหน่งระดับช านาญการ” โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.
ล้านนา เชียงราย ซึ่งผ่านการประเมินวิเคราะห์ค่างานฯ และข้าราชการฯ ระดับช านาญการพิเศษ ในฐานะ
พ่ีเลี้ยง เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ.2561ณ ห้องประชุมพนา แกรนด์ แอทนาธา 
เชียงใหม่ชิค จังเกิล รีสอร์ท อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ  

หลกัสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ร่วมกับ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้ านนา   จัด โครงการอบรมเ พ่ือพัฒนาผู้ รั บบริ การด้ านงานคลั งและพัสดุ  หลั กสู ตร  :  
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 
2561 ณ ชั้ น  6 อาคา ร วิ ท ย า บ ริ ก า ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย 
ผู้ อ า น ว ยกา รกอ งบริ ห า รทรั พยากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และมี
คณะวิทยากรน าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ ร ร ณี   นุ กู ล ค า ม  ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ว่ าที่  รอ .ปิ ยะ เกียรติ   ลิ้ มประยู รวงศ์   
คลังจังหวัดเชียงราย มาอบรมให้ความรู้
เรื่อง วิธีปฏิบัติและความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ นางสาวภัทรชดา   ศรีอ้วน 
นักวิชาการคลังช านาญการ มาให้ความรู้
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ นางมิสสราญ  ศรอร่าม นักวิชาการคลังช านาญการ มา
ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง นางพรจันทร์  สุริยา  นักวิชาการคลังช านาญการ 
มาให้ความรู้เรื่อง ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และนางบุญเวส  เสาร์รังษี นักวิชาการคลังช านาญ
การ มาให้ความรู้เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 | Annual Report 2018 
 

รายงานประจ าปี 2561 

 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาประธานหอการค้ามาบรรยายให้ความรู้เรื่อง
สถานการณ์ค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  และนายพิทักษ์ สันติพิทักษ์ ผู้จัดการธนาคาร
กรุง ไทยสาขาพาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารกรุงไทยและการออมเงินในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
  งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีอาจารย์
ปรีชา  พลชัย ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย มาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย
คณาจารย์หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่ายศาสตราจารย์ 
สุรศักดิ์  ราตรี ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสรุป วิเคราะห์ และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี มทร.ล้านนา เชียงราย ในระหว่างวันที่ 25-57 เมษายน 
2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
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โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : การติดตามและวิพากษ์เล่มรายงาน  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย จัดการประชุมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมที่  1 การติดตามและวิพากษ์
เล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  
ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการติดตามและวิพากษ์เล่มรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผศ.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ

พัฒนาระบบ รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นางสาวสุรีย์พร ใหญ่
สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ นายสุรพล ใจวงศ์ษา องอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ลงพ้ืนที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ตามโครงการการจัดประชุมสัมมนาโครงการถ่ายทอดนโยบายเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย  
เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายแนวทางการบริหาร ร่วมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆและแสดงความคิดเห็น 
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ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 

  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี และครบรอบวันสถาปนาเป็น
มหาวิทยาลัย 13 ปี โดยได้รับเกียรติจากนางภัทรวดี ปัญญาบุญ 
นายอ าเภอพาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอพาน คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักศึกษา ท าพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัย และพิธีสืบชะตาหลวง ณ ลานธรรม
พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชียงราย 
 
 
 
 

กิจกรรมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด 
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพิธี
ตักบาตรเป็งปุ๊ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รอง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในช่วง
เย็นเป็นกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนาแนวทางธรรมะวาไรตี้ 
ธรรมะอารมณ์ดี พัฒนาชีวีให้มีสุข จาก พระสมุห์โอฬาร วชิรปญ
โญ เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ
กิจกรรมท าวัตรเย็นสวดมนต์ อิติปิโส 108 จบ พร้อมกันนี้ได้มี
นักศึกษาและคณาจารย์ จัดท าโรงทาน อาทิ หม่าล่า น้ าเต้าหู้
ปาท่องโก๋ ข้าวต้ม วุ้นกะทิ ขนมกล้วย ส้มต า เป็นต้น มาบริจาค 
และในเวลาเที่ยงคืนได้จัดพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด ซึ่งทางเหนือจะจัด

ขึ้นทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ าที่ตรงกับวันพุธ โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรจะออก
บิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน  
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โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่ชุมชน  

  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย กองการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น าโดย
อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จัดโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่ชุมชน ในระหว่าง
วันที่  14 -15 มีนาคม 2561โดยมีประชาชนจากหมู่บ้านโป่ง
แดงเข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยฯ น ามาถ่ายทอดประกอบด้วย  การท าตุงปอย
หลวง ตุงปีใหม่เมืองแบบกระดาษ (ตุง 12 ราศี, ตุงใส้หมู, ตุง
ช่อ) ตุงปีใหม่เมือง(แบบผ้า) นอกจากนนี้ยังได้ฝึกวิธีการปฏิบัติ
ท าตุง, การคิดบัญชีต้นทุน, การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการ
วางแผนการตลาด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งแดง อ าเภอพานจังหวัดเชียงราย 

 
 
 

โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าไทยในองค์กร 
มหาวิ ทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคลล้ านนา  เ ชี ย ง ร าย  น า โ ดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ 

นิติพงษ์  สมไชยวงค์  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาเชียงราย อาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนนา เชียงาย รวมใจแต่งการชุดพ้ืนเมืองในเดือนเมษายน 2561 ตาม
โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองหรือผ้าไทยในองค์กร เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ประจ าปี 
2561 ณ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร
อ านวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงรายให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดให้พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา  
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา  2560 ในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่
บัณฑิต พร้อมด้วยนายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนนา เชียงราย ได้กล่าว
ต้อนรับบัณฑิต ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจาย์และบัณฑิตร่วมกันถ่ายภาพหมู่  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า
อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
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โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย  

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยได้รับวิทยากรจาก บริษัท  โตโยต้า 
เชียงราย จ ากัด  ณ ห้องกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ TOYOTA Campus Challenge 2017 โตโยต้าถนนสีขาว  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุปราณี แสนค า หัวหน้า
งานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอ านวยการ 
มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
จากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถน าไปปรับใช้กับการท างานในอนาคต 
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โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความม่ันคงและความได้เปรียบ

ทางการค้าในยุค Thailand 4.0" 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นคงและความ
ได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0" โดยมี 
ผู้ ช่ ว ย ศ าสตร าจ า ร ย์ วิ เ ช ษฐ   ทิ พย์ ป ร ะ เ ส ริ ฐ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรักพยากร ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษา
จากสถาบันอาชีวะในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมสัมมนา 
ณ ห้องราชาวดีโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  

 
 
เปิดตัวและน าเสนอแอพพลิเคชั่น Application Smart Community ธนาคารแห่งความดี 

มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา 
เชี ย งราย  เปิ ดตั วและแนะน า เสนอแอพพลิ เคชั่ น 
Application Smart Community ธนาคารแห่งความดี 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานการสะสมความดีของ
ธนาคารความดี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้มได้
มอบโล่เกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโดยการ
จัดท า Application Smart Community ของธนาคาร
แห่งความดี อบต.หัวง้ม นอกจากนนี้ภายในงานยังได้จัดให้
มีการสานเสวนาหัวข้อ "แนวคิดการพัฒนาต าบลหัวง้ม 
ภายใต้ธนาคารความดี" โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
(ว.วชิรเมธี) คุณแนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ท่าพระครูสุจิณ
กัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอพาน นายแพทย์

วิชัย  โชควิวัฒน ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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โครงการสิงห์....ราชมงคลอาสา 

มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา 
เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด จัดท า
และมอบเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองเสา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมอุตสากหาร เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยฯ มอบ พร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญและจัด
กิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับ บริษัท ทริปเบิ้ลเอ จ ากัด และ
บริษัท เอกซ์แอลเทคโนโลยี จ ากัด ให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน
หนองเสาและบนริเวณใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 12-13 
มกราคม 2561  
 

 
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ดันเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
ฝันหวานหรือฝันเฟื่องของชาวเชียงราย" 

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ดันเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิ
สติกส์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ฝันหวานหรือฝันเฟื่องของชาวเชียงราย" โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน์   ทิพจร รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีคณาจารย์และ
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็น ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา  

เรื่อง คอนกรีตอัดแรง Post Tension Practice 
  สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง Post tension practice  
ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท พิบูลย์คอนกรีต 
มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งตอบข้อสักถามของนักศึกษา ถือเป็นการเรียนบนพ้ืนฐานของการท างานจริง 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตนักปฎิบัติ (Hands-On) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการงานวันศึกษาทั่วไป G.E. Day (General Education Day) 

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จัดโครงการงานวันศึกษาทั้วไป G.E. 
Day (General Education Day) เ พ่ือให้นักศึกษาได้
เสนอกิจกรรม ผลงาน หรือนวัตกรรม ที่ได้มาจากการ
เรียนการสอน กลุ่มวิชาบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 
2/2560 ซึ่ งประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ วิชาสังคมศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์และรายวิชา
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา โดยมีนักศึกษา 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมน าเสนอผลงาน  ณ อาคารวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย 
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การสรรหารายได้นอกงบประมาณ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ 
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ 
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อ านวยการส่วน
พัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน และอาจารย์มนูญ 
ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุอาคารและสถานที่ สังกัดสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร เป็นวิทยากรในการ
บรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการมีก าหนดจัดทั้งหมด 4 จังหวัด 
ดังนี้ 
1. จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561  
2. กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 
3. จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 

 
 

โครงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(Vocational National Educational Test : V-NET) 

งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้เป็นศูนย์ในการจัดการทดสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของกลุ่มภาคเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา และในปี
การศึกษา 2560 เป็นครั้งที่ 10 ของการด าเนินการบริหารจัด
สอบให้กับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พะเยา รวม 25 สถาบัน 11 สนามสอบ และมีก าหนดที่จะ
ด าเนินการจัดการทดสอบในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560  โดย
มีนักเรียนที่เข้าสอบในปีการศึกษา 2560 ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีวิทยาลัย/โรงเรียนที่สมัครสอบจ านวน 25 วิทยาลัย/โรงเรียน  
และจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,477 คน ทั้งนี้ได้แบ่งสนามสอบจังหวัดเชียงราย จ านวน 7 สนามสอบ  
และสนามสอบจังหวัดพะเยา จ านวน 4 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น 11 สนามสอบ 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
 ผศ.นิวัตร มูลปา  รองอธิการบดีบดีฝ่านนโยบายและพัฒนาระบบ  
 นายปรีชา พลชัย  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผศ.วิวัฒน์ ทิพจร  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นางชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
ผศ.มานัส แสวงงาม หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 
 

แหล่งข้อมูล 
 1. รายงานประจ าปี พ.ศ.2560 
 2. รายงานแผนปฏิบัติราชการ 
 3 .  ฐ านข้ อมู ล  :  ง านท รั พยากรมนุ ษย์ , ง านกิ จกา รนั กศึ กษา , ง านคลั ง และ พัสดุ ,  
งานบริหาร, งานยุทธศาสตร์และแผน, งานวิทยบริการและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ, งานบริการ, งานวิจัย
และบริการวิชาการ, งานทะเบียนและงานวิชาการ, ศูนย์ภาษา,  
 4. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล  
 นางสาวรสสุคนธ์  พุทธวงค ์ เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผน 
 
ตรวจ แก้ไขค าผิด  
 นางสาวสายสมร  ติ๊บมา  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยติดตามและประเมินผล งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากรเชียงราย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน 

จ.เชียงราย 57120


