


 
 

สารจากรองอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน ตามกรอบ

ภารกิจเพ่ือให้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเท เสียสละ และบากบั่นมุ่งมั่นของคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปางทุกคน ที่ร่วมมือ
รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
 ความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดยมีเอกลักษณ์
ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ที่เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้
และมีคุณภาพสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนต้องมีมาตรฐาน มี
คุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษา 2561 นี้  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้สังเคราะห์การด าเนินงานเป็นองค์ความรู้ การศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนา
อุดมศึกษาไทย จ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
และน าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนโดยใช้หลักการขับเคลื่อนของมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ทั้ง 5 ด้านคือ ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและด้านการบริหารจัดการ เพ่ือเอ้ือต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  
การท้าทายต่อโอกาสใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่น
เฉพาะด้าน สู่ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และการสร้างโอกาสในการเป็นมหาวิทยาลัยฯ
ชั้นน าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) ภายใต้นโยบายการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติทั้ง 7 ด้าน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี 
   ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง อย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมาย และในปี 2562 เราจะร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาและมีความก้าวหน้าสืบไป 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             (นายสุรพล ใจวงศ์ษา) 

                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



สารบัญ 
 
 หน้า 
สารจากรองอธิการบดี 
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 ประวัติมหาวิทยาลัย 1 

 ท าเนียบ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 

 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 3 

 ตราประจ ามหาวิทยาลัย 4 

 สีประจ ามหาวิทยาลัย 4 

 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 4 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  

 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 5 

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  6 
  

ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามพันธกิจ      

 งบประมาณ 8 

 บุคลากร 9 

 อาคารสถานที่ 11 

 ทรัพยากรสารสนเทศ 13 

 การจัดการศึกษา 14 
- หลักสูตรที่เปิดสอน 14 
- จ านวนนักศึกษา 15 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 16 
- ทุนการศึกษา 17 

 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 20 

 การบริการวิชาการแก่สังคม 26 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 27 

 การบริหารจัดการ 28 
- ผลการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา 28 



- การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 29 
 
ส่วนที่ 4 ผลงานและกิจกรรมเด่นในรอบปี 2561        

 ด้านผลงานดีเด่น 32 

 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 39 
- ด้านวิชาการ งานสัมมนา 39 
- ด้านบริการวิชาการ 42 
- ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 45 
- ด้านการศึกษาดูงาน 47 

 ด้านการบริหารจัดการ 49 

 ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม 50 
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 ข้อมูลพื้นฐาน   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

  



  1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2561 

  ประวตัคิวามเปน็มาของมหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง  
  

พ.ศ. 2515 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 719 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 17 ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ห่างจากตัวเมืองล าปางประมาณ 16 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เดิมของสถานที่แห่งนี้ เป็นที่
ดอน และป่าละเมาะ การบุกเบิกพ้ืนที่ในระยะเริ่มต้นนั้นใช้แรงงานของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  หน่วยงานต้นสังกัด
เดิม คือ โรงเรียนเกษตรกรรมแม่วัง ล าปาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่และสร้าง
อ่างเก็บน้ า อาคารเรียน และอาคารบ้านพัก ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

 พ.ศ. 2518 
 

             กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ  เล่ม 92 ตอนที่ 1 หน้า 1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้แบ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จ านวน 28 แห่ง มาข้ึนต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในการรวม
หน่วยงานมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานี้ ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมล าปางมาด้วย และได้เปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรล าปาง” 
 

 พ.ศ. 2531 
 

เมื่อวันที่  15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามให ม่                    
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบัน เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  
 

 พ.ศ. 2548 
 

 เมื่อวันที่  8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระปรมาภิไธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  
ดังนั้นสถาบันแห่งนี้จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง”  จนถึง
ปัจจุบัน  
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ท าเนยีบ ผูด้ ารงต าแหนง่ผูบ้รหิาร 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง 

1.   นายวัลลภ ชูติวัตร      อาจารย์ใหญ่ 2515 - 2520 

2.   รศ.วินิจ โชติสว่าง   ผู้อ านวยการ 2520 - 2520 

3.   รศ.ธรรมนูญ ฤทธิ์มณี ผู้อ านวยการ 2520 - 2522 

4.   พ.ต.เพียร จรรย์สืบศรี ผู้อ านวยการ 2522 - 2524 

5.   ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ ผู้อ านวยการ 2524 - 2526 

6.   นสพ.สัมฤทธิ์ วงศ์ปัญญา ผู้อ านวยการ 2526 - 2529 

7.   นายวัลลภ ชูติวัตร ผู้อ านวยการ 2529 - 2533 

8.   นายสะอาด โพธิ์ปาน ผู้อ านวยการ 2533 - 2536 

9.   นายชาติชาย ชมภูศรี ผู้อ านวยการ 2536 - 2543 

10. นายทนงศักดิ์ มณีวรรณ ผู้อ านวยการ 2543 - 2548 

11. ผศ.ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดี 2548 – 2556 

12. ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี 2556 – 2560 

13. ผศ.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี 2560 – 2561 

13. นายสุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี 2561 – ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2561 

 
ปณธิาน วิสยัทศัน ์พนัธกจิ เอกลกัษณ ์อัตลกัษณ ์และวตัถปุระสงค ์

 
ปณิธาน 
 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธิ์และคุณงาม
ความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ในการสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเองได้ 

 
 

วิสัยทัศน์  
 

“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชนสู่สากล” 

 
พันธกิจ  
 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 

 2.  สร้างต้นแบบการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 3.  ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
 4.  สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 

อัตลักษณ์ 
 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ  มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
 

เอกลักษณ์ 
  

เกษตรอุตสาหกรรม 
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วตัถปุระสงค ์
 

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพก าลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
2.  เพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาและสู่สากล 
3.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.  เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและพ้ืนที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  

  และสิ่งแวดล้อม 
6.  เพ่ือความเป็นผู้น าและความเป็นเลิศ 
 

ตราประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายความว่า มหาวิทยาลัยอันเป็น
มงคลแห่งพระราชา มีเครื่องหมายเป็นรูปตราวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลม
เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค 8  และความสดชื่น 
เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุ
อยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์
เป็นผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” บนตรารูปวงกลมมีพระ
มหาพิชัยมงกุฎครอบสัญลักษณ์ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบ
โค้งรองรับชื่อ “มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ”  คั่นปิดท้ายของกรอบด้วย
ลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 

 

สีประจ ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

                     สีม่วง  #800080 
 
 

ดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

ดอกหางนกยูงไทย ชื่อพ้ืนเมือง ดอกซอมพอ เป็นดอกไม้ประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ชื่อสามัญ Pride of 
Barbados, Peacock's Crest  ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia pulcherrima 
Sw. ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม มีล าต้นขนาดเล็ก เรือนยอดโปร่ง กิ่งอ่อนสีเขียว 
กิ่งแก่สีน้ าตาล มีใบรวมออกเป็นแผง ปลายใบมน โคนใบแหลมดอก ดอกเป็น
ช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาวมีสีแดง เหลือง ชมพู  ส้ม ดอกมี  5 กลีบ 
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สาขาศิลปศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ า มทร.ลา้นนา  ล าปาง 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาพืชศาสตร์ 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาสัตวศาสตร์และประมง 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายคลังและพัสด ุ

ฝ่ายบริการ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

กองการศึกษาล าปาง กองบริหารทรัพยากรล าปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ส านักงานบริหาร ล าปาง 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

รองอธิกำรบดี 

 

      การบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีปรึกษา 
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คณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 
 

นายสรุพล ใจวงศษ์า 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
 
 
 
 

    
ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะ อนิทรน์าร ี ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รูญ สนิทววีรกลุ 

   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
   

     

นายชยัฑวชั จารุทรรศน ์          นางพวงทอง วงัราษฎร ์ รองศาสตราจารยว์นัไชย ค าเสน 
    รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการเกษตร 
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ       

และศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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การด าเนินงานตามพันธกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
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งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งสิ้น 133,865,188 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 84,032,017 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 49,833,171 บาท ตารางที่ 1 และ 
ตารางที่ 2 
 
ตำรำงที ่1  เปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ 

                      หน่วย : บำท 
 

ปีงบประมำณ 
แหล่งที่มำ 

รวมงบประมำณ 
 

ร้อยละ งบประมำณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมำณรำยได้ ร้อยละ 
พ.ศ. 2559 106,302,729 70.57 44,340,000 29.43 150,642,729 100 
พ.ศ. 2560 104,813,540 74.44 35,983,000 25.56 140,797,040 100 
พ.ศ. 2561 84,032,017 62.77 49,833,171 37.23 133,865,188 100 

 
 

แผนภำพที ่1  เปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ 
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ตำรำงท่ี 2  เปรียบเทียบงบประมำณที่ใช้ไป จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

หน่วย : บำท 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 59,214,870 39.31 57,809,860 41.05 51,599,725 38.56 
งบด าเนินงาน 22,325,506 14.82 23,545,047 16.72 20,372,898 15.22 
งบลงทุน 21,731,500 14.43 12,449,300 8.84 5,491,170 4.10 
งบอุดหนุน 26,064,700 17.30 30,300,120 21.52 29,014,732 21.67 
งบรายจ่ายอื่น 9,623,990 6.39 8,668,200 6.16 22,385,869 16.72 
งบกลาง - 0.00 412,400 0.29   
เงินสมทบมหาวิทยาลัยฯ 7,587,825 5.04 6,085,350 4.32 4,703,200 3.51 
สมทบเขตพ้ืนที่ 4,072,063 2.70 1,190,500 0.85   
สมทบคณะ 22,275 0.01 87,075 0.06   
น าส่งค่าสาธารณูปโภค   249,188 0.18 297,594 0.22 

รวม 150,642,729 100 140,797,040 100 133,865,188 100 
 
แผนภำพที ่2  เปรียบเทียบงบประมำณที่ใช้ไป จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย

 
บุคลากร 
         

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 204 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ 50 คน สายสนับสนุน 5 คน พนักงานราชการ 
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สายวิชาการ - คน สายสนับสนุน 9 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 47 คน สายสนับสนุน 25 คน 
ลูกจ้างประจ า 14 คน ลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 28 คน  และ ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน 26 คน ดังตารางที ่3 
ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 
 

ตำรำงที ่3  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ                                                    
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒกิำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้าราชการ  - 2 36 12 50 
พนักงานราชการ - - - - - 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  - - 32 15 47 
ลูกจ้างชั่วคราว   6 22 - 28 

รวม - 8 90 27 125 
 
ตำรำงที ่4  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ                                                    

หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ข้าราชการ - 3 2 - 5 
พนักงานราชการ  6 3 - - 9 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  - 25 - - 25 
ลูกจ้างประจ า 9 5 - - 14 
ลูกจ้างชั่วคราว  11 15 - - 26 

รวม 26 51 2 - 79 
 
ตำรำงที ่5  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร  จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

หน่วย : คน 

ปีงบประมำณ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รวม 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 

พ.ศ. 2559 25 5 - 30 
พ.ศ. 2560 25 5 - 30 
พ.ศ. 2561 22 5 - 27 
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อาคารสถานที ่    
        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 1,381 ไร่ ประกอบด้วย 
อาคาร 35 หลัง, อาคารชุด 2 หลัง, บ้านพัก 39 หลัง, โรงเพาะเห็ด 1 หลัง, และสนามกีฬา 13 สนาม ดังตารางที ่6 
 

ตำรำงที ่6  อำคำรสถำนที่ 
 

หมำยเลข 
อำคำร 

รำยกำร 
 

จ ำนวน 
(หลัง/สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

1 อาคารอ านวยการ (อาคารเรียน) 1         558  
2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ (MB)  

(อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล) 
1      3,900  

3 อาคารพืชศาสตร์ (อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์) 1      800  
4 อาคารส านักงานสาขาพืชศาสตร์ (อาคารพืชกรรม 1) 1     145  
5 อาคารสาขาวิชาประมง (อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทย์) 1     441  
6 อาคารสาขาการบัญชี (อาคารเรียนรวม) 1 1,080  
7 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์) 1     800  
8 อาคารศูนย์วัฒนธรรม (หอพักนักเรียน 2) 1     252  
9 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หอพักนักเรียน) 1     720  
10 อาคารปฏิบัติการกลาง (CL) (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม) 1      2,400  
11 อาคารเรียนรวม 2 (CB) (อาคารเรียนรวม 2) 1 4,000  
12 อาคารเรียนสัตวศาสตร์ (ส.) (อาคารสัตวบาล) 1     280  
13 อาคารส านักงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

(อาคารเรียนสัตวศาสตร์ 2 ชั้น) 
1     640  

14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารเรียนรวม) 1 6,544  
15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารวิทยบริการ) 1 6,544  
16 อาคารยิมเนเซี่ยม/ฝ่ายกิจการ นศ.  

(อาคารกิจการนักศึกษา) 
1 2,400  

17 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (อาคารห้องสมุด) 1    500  
18 อาคารเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 
1    960  

19 อาคารปฏิบัติการน้ านมและผลิตภัณฑ์นม 1   300  
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อำคำรสถำนที่ (ต่อ) 
หมำยเลข 
อำคำร 

รำยกำร 
 

จ ำนวน 
(หลัง/สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

20 อาคารห้องน้ าสาขาวิชาประมง 1       65  
21 อาคารเอกสารการพิมพ์ 1      164  
22 อาคารปฏิบัติการเครื่องกล (โรงฝึกงาน) 3 3,900  
23 อาคารแผนกอาคารสถานที่ 1      285  
24 อาคารแผนกยานพาหนะ 1      170  
25 อาคารร้านค้าสวัสดิการ 1      232  
26 อาคารส านักงานคลินิกเทคโนโลยี แผนกเห็ด 1      135  
28 อาคารส านักงานกองการศึกษา  1     457  
29 อาคารเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช 1     240  
30 อาคารพืช 2 (โรงหมักไวน์) 1       55  
31 อาคารผลิตน้ าประปา 1       40  
32 อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1      3,974  
33 อาคารปฏิบัติการประมง 1      380  
34 อาคารเก็บวัสดุเกษตร 1      115  
35 อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1      720  
36 อาคารชุด 2      230  
37 บ้านพัก 39       85  
38 โรงเพาะเห็ด 1      120  
39 สนามฟุตบอล 1      1,800  
40 สนามบาสเกตบอล 2     150  
41 สนามวอลเลย์บอล 2     150  
42 สนามเทนนิส 2     600  
43 สนามตะกร้อ 2      80  
44 สนามเปตอง 4      80  
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 รายงานประจ าปี 2561 

ทรพัยากรศูนยส์ารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการและ

สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบดิจิตอล โดย
พัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการจัดท าสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น เช่น ฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ในสาขาวิชาต่างๆ รวบรวมและจัดเก็บผลงานวิจัย รวมถึง
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางที ่7 
ตำรำงที ่7  ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
1 ต ารา   
   - ต าราภาษาไทย 34,017 เล่ม 
   - ต าราภาษาอังกฤษ 1,469 เล่ม 
2 หนังสืออ้างอิง   
   - หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 869 เล่ม 
   - หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 65 เล่ม 
3 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 283 เล่ม 
4 งานวิจัย 548 เล่ม 
5 วิทยานิพนธ์ 18 เล่ม 
6 ปัญหาพิเศษ 897 เล่ม 
7 นวนิยาย 1,604 เล่ม 
8 หนังสือเยาวชน 454 เล่ม 
9 เรื่องสั้น 224 เล่ม 
10 วารสารใหม่ (รายเดือน) 24 ชื่อเรื่อง 
11 วารสารเย็บเล่ม 1,918 เล่ม 
12 หนังสือพิมพ์ 8 ชื่อเรื่อง 
13 โสตทัศนวัสดุ   
   -  โทรทัศน์ 6 เครื่อง 
   -  ซีดีรอม 1,771 แผ่น 

14 อินเตอร์เน็ต   
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าชั้น 3  8 เครื่อง 
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าห้อง 4 20 เครื่อง 
   -  เครื่องแท็ปเล็ต 12 เครื่อง 
   -  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย (WiFi) ชั้น 3 และ4 10 จุด 
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การจดัการศึกษา 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาโท โดยมี
สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังตารางที่ 8 และตารางที่ 9 

 
 

ตำรำงที ่8  ชื่อหลักสูตร และสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2561  
 
 

คณะ ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

1. พืชศาสตร์ 
2. สัตวศาสตร์ 
3. ประมง 
4. เทคโนโลยีการอาหาร 
5. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (วท.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. พืชศาสตร์ (เทียบโอน ปกติ) 
2. สัตวศาสตร์ (เทียบโอน ปกติ) 
3. ประมง (เทียบโอน ปกติ) 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
   (เทียบโอน ปกติ) 
5. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เทียบโอน ปกติ) 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) 1. เทคโนโลยีการเกษตร (ปกติ/สมทบ) 

2. พืชศาสตร์ (ปกติ/สมทบ) 
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ตำรำงที ่9  คณะ ชื่อหลักสูตร และสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2561  (ต่อ) 
 
 

คณะ ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ 

วิศวกรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

1. ไฟฟ้า 
2. ช่างยนต์ 
3. เทคนิคอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. วิศวกรรมอาหาร 
3. วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้าก าลัง (เทียบโอน ปกต)ิ 
4. วิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมการผลิต 

บริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

1. การจัดการ 
2. การตลาด 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. การจัดการ (เทียบโอน ปกติ/สมทบ) 
2. การตลาด (เทียบโอน ปกติ) 
3. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน 
ปกติ/สมทบ) 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. การบัญชี (เทียบโอน ปกติ/สมทบ) 

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. การท่องเที่ยวและการบริการ 
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 
 

 
จ านวนนกัศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 210 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 1414 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 24 คน จ าแนกตามคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 407 
คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 978 คน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 263 คน รวมจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 1648 คน  ดังตารางที ่10 
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ตำรำงที ่10  จ ำนวนนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2561 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และคณะ 

                                                                  หน่วย : คน 
 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ คณะ  

รวม ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

บริหำรธุรกิจ 
และศิลปศำสตร์ 

วิศวกรรมศำสตร์ 

2559 400 1,993 11 579 1,459 366 2,767 
2560 324 1,963 17 568 1,418 318 2,304 
2561 210 1414 24 407 978 263 1648 

 
 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 47 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 447 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน 
รวมทั้งสิ้น 495 คน ดังตารางที่ 11 
 
 
 

ตำรำงที ่11  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
หน่วย : คน 

ระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 181 22 47 
ปริญญาตรี 623 382 447 
ปริญญาโท 2 - 1 

รวม 806 404 495 
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ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

 ตำรำงท่ี 12 แหล่งทุนกำรศึกษำปี 2561 
  

ชื่อทุน ระดับ  คณะ จ ำนวน 
ทุน 

ทุนละ 
(บำท) 

จ ำนวน
เงินรวม 
(บำท)   

หมำยเหตุ 

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในโครงการ 
“บัณฑิตคืนถ่ิน” 

 

ปวส. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

2 48,000 96,000 ทุน
ต่อเนื่อง 

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในโครงการ 
“บัณฑิตคืนถ่ิน” 

 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

2 6,000 12,000 ทุน
ต่อเนื่อง 

ทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

1 20,000 20,000 ทุน
ต่อเนื่อง 

ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า 
จ ากัด  

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 40,000 40,000 ทุน
ต่อเนื่อง 

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 12,000 12,000 ทุน
ต่อเนื่อง 

ทุนอุดหนุนนักศึกษาพิการ  
(ภาคการศึกษาที่ 2/2561) 
 

ปริญญาตรี -คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 
-คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

1 
1 
1 

7,500 
9,500 
7,000 

7,500 
9,500 
7,000 

ทุน
ต่อเนื่อง 

 

ทุนอุดหนุนนักศึกษาพิการ  
(ภาคการศึกษาที่ 1/2561) 
 

ปริญญาตรี -คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2 
 
1 

7,500 
 

9,000 

15,000 
 

9,000 

ทุน
ต่อเนื่อง 
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ชื่อทุน ระดับ  คณะ จ ำนวน 
ทุน 

ทุนละ 
(บำท) 

จ ำนวน
เงินรวม 
(บำท)   

หมำยเหตุ 

ทุนวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯ แยกเป็น 
1) ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จ านวน 10 ทุน  
2) ทุนกิจกรรมดีเด่น  
จ านวน 5 ทุน  

ปริญญาตรี - คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ 
เกษตร 
 

15 3,000 45,000  

ทุนส าหรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดีเด่น ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1/2561   
จ านวนรวม 37 ทุน 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 290,500 

ปวส.  
  

ปริญญาตรี 
  
 
 

ปวส. 
 
 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี 

 
 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  
 
 
 
 
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ 
เกษตร 
 
- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

2 
 

21 
 
2 
 
1 
 
 
7 
 
4 
 

7,000 
 

7,500 
 

15,000 
 

6,000 
 
 

7,000 
 

9,000 
 

14,000 
 

157,500 
 

30,000 
 

6,000 
 
 

49,000 
 

36,000 

 
 
 
 

ภาคพิเศษ 

ทุนจาก อาจารย์วริษา สิน
ทวีวรกุล และ นสพ.ชากรณ์  
ขันแก้ว 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1 9,500 
 

9,500 
 

 

ทุนสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ล าปาง)  

ปริญญาตรี - คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 
 

2 12,500 25,000  

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

1 12,000 12,000 รอบรอฟัง
ผล (ให้

ครั้งเดียว) 
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ชื่อทุน ระดับ  คณะ จ ำนวน 
ทุน 

ทุนละ 
(บำท) 

จ ำนวน
เงินรวม 
(บำท)   

หมำยเหตุ 

ทุนจาก ผศ.ทองล้วน  มาซา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2 1,500 3,000  

ทุนจาก สมาคมศิษย์เก่า ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2 3,000 6,000 บุตรของ
สมาชิกใน
สมาคมฯ 

ทุนจาก อ.วรรณา  
อัมมวรรธน์  

ปวส. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1 3,000 3,000  

ทุนจากบริษัท SCG ล าปาง ปริญญาตรี - คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์-   

2 7,500 15,000  

ทุนโครงการกองทุนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
มทร.ล้านนา ล าปาง 

ปวส. 
และ 

ปริญญาตรี 

- คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ 
เกษตร 
 

25 3,000 75,000  

ทุนจาก สมาคมศิษย์เก่า ปริญญาตรี - คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ 
เกษตร 
 

5 3,000 15,000 สโมสร
นักศึกษา 

รวมเป็นเงิน 729,000 
 
 



    Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 20 ANNUAL REPORT 2018 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ที่ด าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ ทุนการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 28 
โครงการ ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณแผ่นดิน จ านวน.14. โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.61และจากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.39 
 
ตำรำงที ่17  ประเภทผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ปี 2561 
 

แหล่งงบประมำณ 

ประเภทงำนวิจัย 
รวม 

เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 
(เรื่อง) 

จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(เรื่อง) 

จ ำนวน 
(บำท) 

เรื่อง บำท 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - 14 37,721,200 14 37,721,200 
เงินงบประมาณรายได้ - - - - - - 
หน่วยงานภายนอก  - - 14 6,860,600 14 6,860,600 

รวม - - 28 44,581,800 28 44,581,800 
 
 
 
 
ตำรำงที ่18  ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได ้

งบประมาณ
ภายนอก 

1 ความยั่งยืนเชิงพ้ืนที่อย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
สวนสาธารณะในเมือง 
กรณีศึกษาเทศบาลนคร
ล าปาง 

นายสิริวัฒก์ สัมมานิธิ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 114,200 
 

  

2 การพัฒนาสารยับยั้งเอนไซม์
ไทซรซิเนสขนาดอนุภาคนา
โนจากหม่อน 

ว่าที่รต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 201,600   
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ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 

แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได ้

งบประมาณ
ภายนอก 

3 การพัฒนาระบบการผลิต
ข้าวปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้
เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าชีว
มวลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ความเสียหายจากโรคไหม้ใน
ข้าว 

ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 986,500   

4 การพัฒนามาตรฐานสิ่งทอ
พ้ืนเมืองและหน่วย
ปฏิบัติการรับรองมาตรฐาน
สู่การยกระดับสิ่งทอ
ภาคเหนือ 

ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2,068,300   

5 การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการ
ทางชีวเคมีทางการเกษตร
เพ่ือสนับสนุนระบบการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วมสู่การยกระดับ
เกษตรกรในภาคเหนือ 

ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 7,151,700   

6 การพัฒนาแนวทางการลด
ปริมาณอะฟลาทอกซินใน
ห่วงโซ่การผลิตเมล็ดถ่วลิสง 

ผศ.ดร.ไกรสีห์   พิสิษฐ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ฯ 5,885,600   

7 เทคนิคการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์
กบเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
แบคทีเรียในอวัยวะภายใน 

นายสมเกียรติ ตันตา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 264,000 
 

  

8 การพัฒนาส ารับอาหารชุด
ล้านนาเพื่อสุขภาพใน
รูปแบบของ Tailor-made  
เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์
ให้แก่    ฃุมชน 
 

นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 834,200   
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ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได ้

งบประมาณ
ภายนอก 

9 การส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบีก้า
แบบครบวงจรในเขต
ภาคเหนือตอนบนภายใต้
อิทธิพลการเปิดเขตการค้า
เสรีอาเชียน 

รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4,558,700   

10 การพัฒนาศุกยภาพ
ระบบปฏิบัติการศูนย์
นวัตกรรมเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพแบบครบวงจร เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในยุค
โมเดล Thailand 4.0 

รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 21,040,900   

11 การพัฒนากระบวนการผลิต
ชาด าจากใบชาเมี่ยง 
(Camellia sinensis 
var.assamica) ด้วยเทคนิค
การนวดใบชาด้วยมือเพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ดร.ธัญลักษณ์  บัวผัน คณะวิทยาศาสตร์ฯ   40,000 

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จากปลาส้ม 

ผศ.นภาพร  ดีสนาม คณะวิทยาศาสตร์ฯ   30,000 

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพกึ่ง
ส าเร็จรูปจากเห็ดผสม
สมุนไพรเชิงพาณิชย์    
 

นายธีรวัฒน์  เทพใจกาศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ      30,000 

14 เครื่องตรวจสภาพแวดล้อม
และมลพิษส าหรับการ
เพาะปลูกสมัยใหม่ 
 

ดร.สุวรรณ  จันทร์อินทร์ คณะวิศวกรรมฯ 96,300   
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ที ่ ชือโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได ้

งบประมาณ
ภายนอก 

15 เครื่องอบแห้งกะลากาแฟ
โดยใช้พลังงานจากชีวมวล
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปกาแฟลาหลู่ดอย
ม่อนจองต.ม่อนจอง อ.ออม
ก๋อย จ. เชียงใหม่ 

นายกีรติ   วุฒิจารี คณะวิศวกรรมฯ 148,800   

16 การศึกษาคุณสมบัติทางวัสดุ
ของผงขี้เถ้าจากกระบวนเผา
ไหม้หม้อไอน้ า กรณี บริษัท
มาเจสติคอุตสาหกรรม
อาหาร จ ากัด 

นายพงศกร   สุรินทร์ คณะวิศวกรรมฯ   45,000 

17 เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะ
เห็ดแบบโรงเรือนด้วยระบบ
ควบคุมสภาพแวดล้อม
ปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝัง
ตัว 

นายวิษณุ ช้างเนียม คณะบริหารฯ 141,000   

18 ตู้อบแห้งผลไม้และผัก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบปั้ม
ความร้อนด้วยรูปแบบเรือน
กระจก และควบคุม
สภาพแวดล้อมภายในตู้อบ
ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
สมองกลฝังตัว 

นายวิษณุ ช้างเนียม คณะบริหารฯ 70,000   

19 โครงการศึกษาและประเมิน
ศักยภาพเพ่ือการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพ้ืนที่โครงการ
สวนป่าเพื่อการเรียนรู้และ
นันทนาการ 
 

น.ส.ปานณนาถ       ศักดิ์ศิริ
คุณ 
 

คณะบริหารฯ   470,000 



    Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 24 ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได ้

งบประมาณ
ภายนอก 

20 การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สร้างสรรค์ในพื้นที่น้ าวัง 
จังหวัดล าปาง 

น.ส.ปานณนาถ       ศักดิ์ศิริ
คุณ 
 

คณะบริหารฯ   50,000 

21 การพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหารที่สามารถเป็น
สินค้าท่ีเป็นของฝากเพ่ือการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แจ่ม 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 

นางสาวเพียงกานต์  นามวงศ์ คณะบริหารฯ   60,000 

22 การสร้างสรรค์นวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์บนฐาน
เอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับ
สินค้าของฝากเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว :ผลิตภัณฑ์
สุรากลั่นชุมชน บ้านสามัคคี 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

นางสาวอาภาวดี   ทับสิรักษ์ คณะบริหารฯ   50,000 

23 การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญา
สินค้าและบริการในสินค้าโอ
ทอปประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอของผู้ผลิตและจ าหน่าย
ในอ าเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน 
 

นางสาวปรียารัตน์     ศรีชัย
วงศ์ 

คณะบริหารฯ   50,000 

24 การวิเคระห์ความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์หมอนใบชา 
 

ดร.พวงทอง  วังราษฏร์ คณะบริหารฯ   30,000 
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ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได ้

งบประมาณ
ภายนอก 

25 ต้นทุนและผลตอบแทนของ
การปลูกและการแปรรูป
เมล็ดกาแฟสายพันธุ์อารา
บิก้า กรณีศึกษา กาแฟตั๋ว
กะหมี ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

นางสาวกรรณิการ์ ใจมา คณะบริหารฯ   35,000 

26 ศึกษารูปแบบการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า
และพัฒนาสู่โอทอป และ
วิสาหกิจชุมชน 

ผศ.กนกวรรณ เวชกามา คณะบริหารฯ   35,000 

27 ศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ กรณีศึกษา โรงงาน ฉ.
กาญจนาไม้เสียบ 

นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ คณะบริหารฯ   35,000 

28 ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่าผลิตภัณฑ์กาแฟสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ผศ.กนกวรรณ เวชกามา คณะบริหารฯ   60,000 
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งานบริการวิชาการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีโครงการบริการวิชาการที่
ด าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ ทุนการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 
ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.66 และจากหน่วยงานภายนอก 
จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.34 
 
ตำรำงที ่17  ประเภทผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ปี 2561 
 

แหล่งงบประมำณ 

ประเภทงำนบริกำรวิชำกำร 
รวม 

เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 
(เรื่อง) 

จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(เรื่อง) 

จ ำนวน 
(บำท) 

เรื่อง บำท 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - 1 300,000 1 300,000 
เงินงบประมาณรายได้ - - - - - - 
หน่วยงานภายนอก  - - 3 711,500 3 711,500 

รวม - - 4 1,011,500 4 1,011,500 
 
 
ตำรำงที ่18  ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำรหน่วยงำน และแหล่งงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย/หัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำน 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได ้

งบประมาณ
ภายนอก 

1 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด 
ต าบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.
ล าปาง 

ผศ.พงศกร  สุรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 300,000 
 

  

2 โครงการส่งเสริมและจัดการ
การปลูกสับปะรดให้ออก
นอกฤดูอย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

นายทวีสิน  ปัญญาสีห์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ   240,000 
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3 โครงการการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
สับปะรดด้านอาหาร 

นางวัชรี   เทพโยธิน คณะวิทยาศาสตร์ฯ   200,000 

4 โครงการบริการให้
ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยี 

ผศ.พงศกร   สุรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ   271,500 

 

 
 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษาล าปางขึ้น  เพ่ือมอบหมายภารกิจให้เป็นหน่วยงานหลัก
ด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน และร่วมด าเนินการกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด าเนินงาน จ านวน 9 
โครงการ ดังตารางที ่15 
ตำรำงที ่15  ชื่อโครงกำร และงบประมำณ 

 
 

 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ (บำท) 

1  โครงการจดัฉลองสมโภชองค์มหากฐิน 100,000.00 

2  โครงการด าหัวอาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง  30,000.00 

3 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวถิีไทย  70,000.00 

4  โครงการวันแม่แห่งชาต ิ 10,000.00 

5 โครงการท าบญุตักบาตรพระสงฆถ์วายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

10,000.00 

6 โครงการปลูกข้าววันแม ่ 20,000.00 

7 โครงการเกีย่วข้าววันพ่อ 10,000.00 

8 โครงการส่งเสริมร่วมสร้างจิตส านกึท่ีดีสู่สังคม 20,000.00 

9 โครงการศลิปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค 30,000.00 

รวมทั้งสิ้น  300,000 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560

 
การบรหิารจดัการ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  ดังตาราง 

ตำรำง ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 2.59 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 3.63 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 2.50 ต้องปรับปรุง 

ผลกำรประเมินเฉลี่ย 3.11 พอใช้ 
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การใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ได้แก่ 

 
       1) ระบบบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณ การบัญชี-
การเงิน และพัสดุ (ERP : Enterprise Resource Planning) เพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

 
 

2) ระบบส านักงานอัตโนมัติ  (E-office) เพ่ือการบริหาร
จัดการ ด้านงานสารบรรณ ให้มีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกและรวดเร็ว แก่การสืบค้นเอกสาร อีกทั้ง
ส่งเสริมมาตรการประหยัด เพ่ือลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ตู้
จัดเก็บ และพ้ืนทีส่ าหรับการจัดเก็บเอกสาร 

 
 
3) ระบบการประเมินการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือการบริหาร

จัดการข้อมูล และการประมวลผลให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และสามารถน าไปใช้อ้างอิง  

 
 

 
4) ระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ เพ่ือการบริหารจัดการ

ด้านงานวิชาการและการจัดการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อ
การให้บริการแก่นักศึกษา 
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การใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
 

 ระบบเครือข่ำยใยแก้วน ำแสง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2544 และได้มีการขยายจุดเชื่อมโยงเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างอาคารต่าง ๆ ได้ทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน ความเร็วในการให้บริการ Internet อยู่ที่ 1 Gbps. 

 

ระบบเครือข่ำยไร้สำย 
ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพ้ืนที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า Access Point ติดตั้งไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบ
เครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ท าให้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถท าการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ปัจจุบัน ได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Access Point) จ านวน 177 จุด โดยมี
ความเร็วในการให้บริการ Internet อยู่ที่ 160 Mbps. 

 

ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และกำรประชุมทำงไกล   
ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในบาง

รายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดมาตรฐานผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้จะอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอนต่างพ้ืนที่ หรือการเดินทางไปร่วมประชุม
ต่างพ้ืนที่ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณการเดินทางไปราชการและบุคลากรมีสวัสดิภาพ จากความส าคัญ
ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีความตระหนักโดยจัดให้มีการพัฒนาวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับห้องจัดการเรียนการสอนทางไกล และห้องประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference ด้วย
ความเร็ว 200 Mbps สามารถเชื่อมโยงสัญญาณจาก 6 พื้นที่ ได้พร้อมกัน ได้แก่ พื้นที่เชียงใหม่ พื้นที่เชียงราย พื้นที่
ล าปาง พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่ตาก และพ้ืนที่พิษณุโลก 
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ผลงานและกจิกรรมเดน่ 
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ด้านผลงานดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 มกราคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง เข้ารับรางวัล
เชิดชูเกียรติประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับ
เกียรติจากผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้มอบ 
โดยได้รับรางวัลดังนี้ 
ระดับเพชรรำชมงคลล้ำนนำ 
ประเภทผู้บริหำร 
ผู้บริหารระดับต้น นางสาวปภาวรินท์   บุญมาก 
ประเภทอำจำรย์ 
ด้านกีฬา/กิจกรรม นางจิตต์มนัส   สมโน   
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  
ประเภทนักศึกษำ 
ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม นายณัฐพงษ์  ธิเชื้อ  
ระดับรำชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) 
ประเภทอำจำรย์ 
ด้านบริการวิชาการ  นายสมเกียรติ    ตันตา   
ด้านงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ   จิตรเจริญ   
ด้านกีฬา/กิจกรรม นายวิรยะ    เดชแสง  
ประเภทสำยสนับสนุน 
นายอภิชาติ   ปีบ้านใหม่  
ประเภทศิษย์เก่ำ 
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายชยุต   ราชาตัน  
ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นายณรงค์    ธรรมจารี  
ประเภทนักศึกษำ 
ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม นายบุญชู    แสงต้อ  
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วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ 

จิตรเจริญ  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง Chromatic and 
chemical properties of mao berry as a key parameter for 
industry ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “9 th International 
Conference on Food Engineering and      Biotechnology 
(ICFEB 2018)”         ณ  เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น  

ส าหรับงานวิจัยเรื่อง Chromatic and chemical properties 
of mao berry as a key parameter for industry เ ป็ น ง าน วิ จั ย
เกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ผลเม่าที่มีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรม 
สามารถบอกระดับดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เครื่องดื่ม ไวน์ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและ
กลิ่นรสที่เป็นที่พอใจส าหรับผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นงานวิจัยคุณภาพที่ก้าวสู่
เวทีโลกในงานแสดงผลงานด้านวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
อาหารของนักวิทยาศาสตร์จากท่ัวโลก 

 
 

 
 

 
30 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์  

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอ 
ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นายจาตุรงค์ วงค์ใจ 
และนางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นักศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง น าเสนอสรุปผลโครงงาน Brailler for the blind 
แก่คณะกรรมการโครงการ ฯ พร้อมคว้ารางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับสอง จาก 20 ทีมสุดท้ายจาก 191 โครงงานทั่วประเทศ 
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นายณัฐพงษ์ ธิ เชื้อ หัวหน้าทีมเก๊าซอมพอ 
กล่าวว่า Brailler for the blind เป็นโครงงานที่ทีม
มุ่งหวังที่จะน าองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับผู้พิการทางสายตา ด้วยการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส าหรับฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์ ให้กับกลุ่ม
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและครูผู้สอน 
ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดล าปาง ท าให้
เกิดทักษะในการพิมพ์อักษรเบรลล์ และสามารถผลิต
หนังสือภาพประกอบอักษรเบรลล์ได้ด้วยตนเอง โดย
หวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไป
ยังโรงเรียนสอนคนตาบอดอ่ืนๆต่อไป   

ส า ห รั บ ส ม า ชิ ก ที ม เ ก๊ า ซ อ ม พ อ จู เ นี ย ร์
ประกอบด้วย นางสาวอรกัญญา วงศ์รักไทยนายณัฐพงษ์ 
ธิเชื้อ นายนันทวัตร เทพแก้ว นายกมล สมใคร้ นางสาว
นลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นายจาตุรงค์ วงค์ใจ นางสาว
นัดดา ธรรมสิทธิ์ นายจักรกฤษณ์ ก านิจอุย และนางสาว
นุชจิรา ตันทะดา โดยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ 
และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 
 
 

31 มีนาคม 2561 อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้ง
ที่ 5  ประจ าปี 2561 (The 5th NMCCON 2018) “วิจัยและ
พัฒนาสู่ ก ารขับ เคลื่ อนสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยืน  ณ วิทยาลั ย
นครราชสีมา จ.นครราชสีมาการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ มีการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ทั้งหมด 5 เรื่อง ประกอบด้วยการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 
บริหารงานระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  กรณีศึกษา บ้านมิ่งมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยอาจารย์นราวิชญ์  
ความหมั่น การพัฒนานิทานแอนิเมชั่น 2 มิติส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นแบบเลือนราง กรณีศึกษา
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โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดล าปาง โดยอาจารย์คนึงนุช สารอินทร์จักร การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อวัสดุ 
โรงเรียนวัดเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยอาจารย์สุขุมาล  ตั้วสกุล และผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อการผลิต
เชื้อเห็ดนางฟ้า เพ่ือพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยอาจารย์วชิระ หล่อประดิษฐ์ 

 
 
 

 
8-9 พฤษภาคม 2561 นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  

ส าหรับการน าเสนอผลงานดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยน าเสนอภาคโปสเตอร์ 4 ผลงานวิจัย ประกอบด้วย เรื่องที่ 1  การ
เปรียบเทียบผลผลิตคุณภาพของไข่ไก่และต้นทุนค่าอาหารในไข่ไก่ที่ได้รับอาหารข้นสูงสูตร 16 และ 18 เปอร์เซ็น
โปรตีน ผู้น าเสนอผลงานผู้ช่วยศาตราจารย์นิรันดร  กองเงิน  เรื่องที่ 2 สายพันธุ์สับปะรดที่มีผลต่อคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซอร์เบท  ผู้น าเสนอผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา  กองเงิน  เรื่องที่ 3 ผล
ของการผสมฟักทองในผลิตภัณฑ์เส้นบุกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและประสาทสัมผัส  ผู้น าเสนอผลงานผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วรรณา อัมมวรรธน์  เรื่องที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดและการยอมรับ
ของผู้บริโภคต่ออาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวก่ า ผู้น าเสนอผลงานอาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ  

ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 จัดโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิดงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
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ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ส่งนักศึกษาจ านวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบ
และสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  โดยมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ พร้อมรับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง
วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส าหรับการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้มีนายณัฐกรณ์ 
พิสปิงค า  นายวัชรพล ภานุมาศ นายจตุรพัฒน์ จิตเทพ 
นายวัชรากร อ่วมภมร  นายวราวุฒิ ฉัตรมณี  นายรักษ์ศีล 
สุระวัง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีอาจารย์ประสงค์ วงศ์
ชัยบุตร  และอาจารย์จิรพนธ์ ทาแกง เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา  
การจัดแข่งขันดังกล่าวจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท 
ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ ากัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต เแข่งขันภายใต้โจทย์เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวะศึกษาใช้เวลาในคณการท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติ อันเป็นการ
สร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแพทย์ การทหาร  การบริการที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีม มีการวางแผน ออกแบบการท างาน  อย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ความคิดในเวทีระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  มีนักศึกษาเข้าร่วม 14 สถาบัน โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาแต่ละทีมด้วยการ
จับฉลากคละกันทุกสถาบัน ผลปรากฎว่านายณัฐกรณ์ พิสปิงค า เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมชนะเลิศ และนายจตุรพัฒน์ 
จิตเทพ เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับสองเข้าแข่งต่อระดับประเทศในวันที่ 4 – 23 มิถุนายน 2561 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะได้ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในวันที่  6-18 
สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป 
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วันที่ 26 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ล าปาง ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณีกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งได้ด าเนินงานเป็นปีที่ 2 พื้นที่ต าบล
บ้านเสด็จกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดนิยมปลูกเพ่ือส่งขายให้กับ
โรงงาน โดยปลูกพันธุ์ปัตตาเวียเป็นหลักและประสบปัญหา
สับปะรดล้นตลาด ท าให้ผลผลิตราคาตกต่ า จึงมีแนวคิดใน
การปรับเปลี่ยนพันธุ์สับปะรดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดโดยได้คัดเลือกพันธุ์ MD2 
เพ่ือส่งออกผลสดไปยังตลาดต่างประเทศ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดพันธุ์ โดย
การใช้เทคโนโลยีการให้น้ าและสารอาหารผ่านระบบน้ า
หยดเพ่ือการผลิตสับปะรดนอกฤดู  นอกจากนั้นยังส่งเสริม
การแปรรูปสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเช่น  สับปะรดกวน สับปะรดแผ่น น้ าพริกสับปะรด พัฒนา
จนให้ได้รับมาตรฐาน อย. และมีการศึกษาให้มีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรด ผลิตเสื้อผ้าสิ่งทอ และผลิตปุ๋ย
จากสับปะรดต่อไป 
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15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาทีมแม่วังรักษ์ถิ่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
ร่วมน าเสนอและแสดงผลงานโครงการยกระดับ
อาชีพการผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้ พิการ 
ต าบลแม่สัน เมืองยาว ในโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น   ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิด

กิจกรรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสุเชษฐ์ ค าฟู ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชุน ส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 2 
ธนาคารออมสินและคณะกรรมการธนาคารออมสิน เข้าร่วมกิจกรรม 
นางสาวสุชาดา  ธิชูโต นักศึกษาหัวหน้ากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น กล่าวว่า การน าเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นการน าเสนอผล
การด าเนินโครงการยกระดับอาชีพการผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ ต าบลแม่สัน เมืองยาว ต าบลเมืองยาว 
อ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง ซึ่งทางทีมได้ด าเนินโครงการมาเป็นเวลากว่า 4 เดือน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ผลิตเห็ดจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า  การวางแผนการผลิตเห็ดให้เป็นที่ต้องการของตลาดสามารถจ าหน่ายได้ในราคาดีและ
จ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี การศึกษาดูงานฟาร์มผลิตเชื้อเห็ดและผลิตเห็ดที่ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
การพัฒนาสถานที่ผลิตเชื้อและผลิตเห็ด และการทอดบทเรียน จากการด าเนินโครงการท าให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มผู้ปกครอง  รายได้ที่เพ่ิมขึ้น และความยั่งยืนที่จะเกิดกับกลุ่มสมาชิก นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของพวกเราที่มีส่วนร่วมในถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ที่พวกเราเรียนมาช่วยในการยกระดับอาชีพการ
ผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ ขอขอบคุณทีมงานนักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่นที่ร่วมกันด าเนินโครงการและร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  

ขอขอบพระคุณอาจารย์ชัยธวัช และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์  อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้
ค าปรึกษาที่ดีและช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน ขอบพระคุณแม่สูนตาล สันยะเขื่อนและสมาชิกกลุ่มผู้ปกครองผู้
พิการ ที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
ที่สนับสนุนการเนินกิจกรรมของนักศึกษา และขอขอบคุณธนาคารออมสินที่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการและเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการน าองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
งานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป 
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ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ด้านวิชาการ งานสัมมนา 
 

 
30 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

จัดโครงการรู้ไว้ดีกว่าCPR & AED ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารกิจการนักศึกษาเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้
กลับมาหายใจ และมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม         โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ 
สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณนันท์นลิน นาคะกูล รองหัวหน้าห้องอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลล าปาง  คุณณัฐพงษ์ วงศ์สายใจ และคุณศิลาวรรณ ต๊ะศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากรใน
การจัดอบรมให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม 2 ช่วง เช้า-บ่าย มีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า  200 คน  
 

 

 

11 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  จัดสัมมนาทาง
วิชาการ หัวข้อ ความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก ณ 
ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล าปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี  เวียงสี   นักวิชาการอิสระและ edutainer คนแรก
ของไทย เป็นวิทยากรในการสัมมนา  
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นายพิชิต ขัดทา ประธานจัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และหลักสูตร 2 ปี เทียบโอน ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและสัมมนาปัญหาส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เน้นทางด้านการจัดการของ

กลุ่มวิชาชีพ โดยบูรณาการทฤษฎี ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในสถานการณ์จริง การจัดสัมมนา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาในรายวิชาสัมมนา และเป็นการ
สร้างความตระหนักในความส าคัญของการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา อีกทั้งเพ่ือบริการวิชาการต่อนักศึกษา 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป 

ด้านช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้น าความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็น
แนวทางและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก 
นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

29 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดสัมมนาหัวข้อ 
Survival English รู้ภาษาอังกฤษท าให้ชีวิตคุณดีขึ้น
จริงหรือ ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรียนรู้เทคนิคการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา กล่าวว่า  ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเป็นเครื่องมือ
ศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ  การจัดสัมมนา Survival English ครั้งนี้ เป็นหัวข้อที่ดีที่จะช่วยส่งเสริม
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ให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษและได้
ทราบเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นอย่าง
ถูกต้อง และเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย   
 ด้านนางสาววิชุดา ทนดี ผู้รับผิดชอบโครงการว่า 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงร่วมกันจัด
สัมมนาหัวข้อ Survival English รู้ภาษาอังกฤษท าให้ชีวิต

คุณดีขึ้นจริงหรือข้ึน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรีพร  อินทร์เมือง หรือครูพี่หวาน ติวเตอร์โรงเรียนสอนภาษาในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นวิทยากร  การจัดสัมนนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของสาขาในรายวิชาการ
สัมมนาภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักศึกษาจะต้องน าเสนอหัวข้อที่สนใจในรูปแบบของการจัดสัมมนา และเรียนรู้กระบวนการ
ท างานเป็นทีม ตั้งแต่การวางแผน  การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล โดยรายวิชาดังกล่าวมีอาจารย์วัลจิลีน 
จนัทรวิโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน 

 
 

 
10 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ เคล็ด (ไม่)
ลับ ออนไลน์พารวย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณนรพนธ์ 
ธรรมวิเศษศรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ชื่อดัง เป็น
วิทยากร 
 ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  เพ่ือให้น าความรู้ทางการตลาดมาท าการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการด้านตลาด เพ่ือหา
ค าตอบและแก้ไขปัญหาจากประเด็นส าคัญทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติในการแสดงความ
คิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจทางด้านต่างๆ ของการตลาด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของ
การตลาดต่อองค์กรธุรกิจ และความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอ่ืน  
 ด้านนางสาวเจนจิรา วงค์จา นักศึกษาประธานสาขาการตลาด กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในรายวิชาสัมมนาการตลาด  ด าเนินการโดยนักศึกษาสาขาการตลาด ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญา
ตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ 2  เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรการตลาดน าความรู้มาประยุกต์ใช้และเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกท้ังยังสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในอนาคต  
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ด้านบริการวิชาการ 
 
2 ตุ ล าคม 2560  ณ อาคารปฏิบั ติ ก ารคณะ

วิศวกรรมศาสตร์   สาขาเทคโนโลยี อุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง  สาธิตการใช้เครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอยแก่
ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตหมวกคาวบอยยางพารา ต.บุญนาค
พัฒนา  โดยมีนางอัญชลี  อินนวล ประธานกลุ่มผลิตหมวก
คาวบอยบ้านแลง พร้อมทีมงานรับชมการสาธิตวิธีการใช้และ
บ ารุงรักษาก่อนน าไปใช้จริงในสถานประกอบการ 

อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอย 
เปิดเผยว่า สิ่งประดิษบ์ชิ้นนี้เป็นการบูรณาการงานบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีอุตสาหการ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุต
สาหการ โดยเป็นผลงานของนายธวัชชัย ยวนใจ นายวิทวัส 
อุดดีวงค์และนายสุทัศน์ ปานประยูร นักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเกิดจากการลงพ้ืนที่ศึกษาปัญหา
ด้านการผลิตหมวกคาวบอย ในขั้นตอนการตัดชิ้นส่วนหมวกด้วยมีดคัตเตอร์พบว่ามีความสูญเสียจากการท างานด้าน
เวลาอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม  ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบและสร้าง
เครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกระบบไฮดรอลิกส์ส าหรับน ามาใช้ในขั้นตอนดังกล่าว เพ่ือลดขั้นตอนการวาดแบบลงบนแผ่น
ยางพาราและขั้นตอนการตัดสิ้นส่วนหมวกด้วยมีดคัตเตอร์ อีกทั้งเพ่ิมผลผลิตในขั้นตอนการตัดชิ้นส่วนหมวกให้สูงขึ้น
และมีคุณภาพต่อไป 

ด้านนายธวัชชัย ยวนใจ หนึ่งในนักศึกษาเจ้าของผลงานกล่าวว่า เครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอยมีการ
ออกแบบและสร้างให้รองรับระบบไฮดรอลิกส์ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของกลุ่ม โดยเครื่องนี้จะช่วยให้
การท างานในขั้นตอนการตอกเจาะรูมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากขึ้นแทนการเจาะด้วยมือ ภายในเวลา 30 
วินาทีต่อชิ้นงาน  จากเดิมใช้เวลา 15-20 นาที การท างานชองเครื่องประกอบด้วยตัวเครื่อง แบบแม่พิมพ์ด้วยวิธีกด
ด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ส่วนปีกหมวก ส่วนตัวหมวก และส่วนฝาปิดด้านบน โดยใช้งานร่วมกับไฟ 220 โวลล์ควบคุม
การท างานผ่านคัทเอาท์ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกและประหยัดเวลามากข้ึนและสามารถตอบโจทย์ด้านการ
ผลิตของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตได้ถึง 10 บาทต่อชิ้นงาน นับเป็นสิ่งประดิษฐ์
ผลงานนักศึกษาที่สามารถน ามาใช้งานได้จริง 

 



  43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2561 

 
 
4 ตุลาคม 2560 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง   สาธิตการใช้ เครื่องอบแห้งแบบถังหมุนแก่
ผู้ประกอบการไร่สุวรรณ ก่อนทดลองใช้งานจริงในสถาน
ประกอบการ บ้านแม่แจ๋ม ต. แจ้ซ้อน จ. ล าปาง  โดยมี 
นายธีระพงษ์  กันทะจีน ผู้จัดการไร่ รับชมการสาธิตและ
เรียนรู้วิธีการใช้งานจากอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ ตัวแทน
การสาธิต ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อาจารย์สรายุทธ  มาลัยพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน  เปิดเผย
ว่า สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของจ่าเอกคมสัน  เขียวสา นายอธิวัฒน์ แลสันกลาง และนายธีระพจน์  เผือกผาสุก 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยจากการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลของคณะท างาน ท าให้ทราบปัญหาด้านการ
แปรรูปด้วยวิธีการอบแห้งแมคคาเดเมีย ในกระบวนการอบแห้งยังไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ
เนื่องจากปริมาณและอุณหภูมิยังไม่เหมาะสม  ทางทีมงานจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบและสร้าง
เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการอบแห้งให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง 

ส าหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนมีการใช้งาน
ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและและลดความเสียหายของ
ผลผลิตจากกระบวนการอบได้สูง โดยสามารถรองรับ
ผลผลิตได้ 36 กิโลกรัมจากเดิม 20 กิโลกรัมต่อครั้ง เครื่อง
อบฯ มีควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติผ่านชุดควบคุม
การท างาน 3 ส่วน คือ ส่วนควบคุมกระแสไฟฟ้าเข้าฮิ
สเตอร์  ส่วนควบคุมการหมุน ส่วนพัดลมระบายอากาศ 
ภายในเครื่องมีการติดตั้งตัวปรับอุณหภูมิและตัวควบคุม
เวลาในการอบ หลักการท างานของเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังแท่งขดลวดความขนาด 
3,000 วัตต์ จ านวน 4 แท่ง  เมื่อแท่งขดลวดร้อนขึ้นไปถึงอุณหภูมิตั้งไว้ก็จะตัดความร้อนไม่ให้เกิดจุดสูงสุด และ
ควบคุมถึงจุดอุณภูมิต่ าสุดที่ก าหนดไว้   ซึ่งการท างานจะเป็นวัฏจักรไปจนครบตามก าหนดเวลาในการอบ ในการ
อบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียที่ถูกบรรจุอยู่ในถังหมุนก็จะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาภายในถังทรงกระบอกแนวนอนที่
หมุนด้วยความเร็วต่ า จากการทดสอบของคณะท างานที่อุณหภูมิ 90 องศา ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการอบแห้งผลผลิต 
16 กิโลกรัม สามารถประหยัดเวลาได้ 10 ชั่วโมง ประสิทธิภาพผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นในการอบเท่ากับ 16 กิโลกรัม  คิด
เป็น  80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาในกระบวนการอบแห้งแก่เกษตรกรได้ 
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13 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไกรสีห์ 
พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง ให้การต้อนรับ ฯพณฯ 
ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวง มหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน 
“วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’61” ณ บริเวณ
ลานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ – ๘๔ พรรษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

          ส าหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติฯ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที รถน าเที่ยวมหาสนุก สถานี
ทดสอบก าลังใจ การแข่งขันหุ่นยนต์โรบอท การถ่ายภาพมุมสูง เปิดบ้านการจัดการ ชิมขนมสุดอร่อยจากสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร (ขนมปังปิ้ง/น้ านมข้าวโพด) วิทยาศาสตร์เพ่ือเยาวชน นิทรรศการหลักสูตร สัตวศาสตร์ 
(พัฒนาการของไข่ฟัก) จ าหน่ายไข่ไก่สด จากฟาร์ม ฟองละ ๒ บาท จ าหน่ายปลานิลสด ทายค าศัพท์และบิงโก
ภาษาอังกฤษ การแสดงพันธุ์โคนมโคเนื้อ ป้อนน้ านมลูกโค นั่งน้องมูมู่ชมงาน แจกไอศกรีมนมสด ไอศกรีมหลอดนม
สด การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาตลาดนัดสินค้าเกษตร นิทรรศการ จากหน่วยงานภาคนอก เล่นเกมส์แต่ละ
สาขา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย 
            การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิ น ได้
เรียนรู้ ดังค าขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”  ทั้งนี้ 
มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง น าบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน “วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’61 ” ในวันนี้เป็น
จ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2561 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

วันพุธที่  7 กุมภาพันธ์  2561 ศูนย์วัฒนธรรม กอง
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง จัดโครงการราชมงคลร่วมใจ  สืบสานวิถีไทย  ครั้ง
ที่ 13 และโครงการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค         ภายใต้
ชื่องาน  “วันวัฒนธรรม”  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

       การจัดงานวันวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นการแสดงผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของแต่ละ
หลักสูตรร่วมกับโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       ส าหรับกิจกรรมภายในงาน  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ การออกร้านกาดหมั้ว คัวแลง  นิทรรศการภูมิ
ปัญญาการท าตุงและการแกะสลักผักผลไม้  กิจกรรมการถ่ายภาพชุดพ้ืนเมือง จากชมรมถ่ายภาพ  การประกวด
โฟล์คซองค าเมือง   การประกวดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย   การประกวดตัวละครในวรรณคดี  และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา เพ่ือความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ได้มี
ส่วนร่วมในการสืบสานงานด้านวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
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28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าว
วันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ณ แปลงนา
สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ภาคภูมิใจในการร่วมสานต่อวัฒนธรรมของข้าวตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 อาจารย์ชั ยธวั ช   จารุทรรศน์  รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง กล่าวว่า โครงการ
ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม เป็น
โครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ด า เนินงานภายใต้ เอกลักษณ์ ด้ านเกษตร
อุตสาหกรรมด้วยการผลิตข้าวแบบไม่ใช้สารเคมี บนพ้ืนที่
กว่า 9 ไร่ โดยคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของ
แบบไทยตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

 ส าหรับโครงการ ราชมงคลร่วมใจสานสายใย 
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม เป็น
โครงการที่  แผนกพืชไร่ -นา สาขาพืชศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เริ่มด าเนิน
โครงการนี้ ในปี พ.ศ. 2548 บนแปลงนาสาธิตของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการปลูกข้าววันแม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาพืช
ศาสตร์ ในการผลิตข้าวแบบครบวงจรจากต้นน้ าสู่ปลาย
น้ า หลังจากด าเนินงานได้ 2 ปี จึงขยายกิจกรรมสู่นักศึกษาสาขาอ่ืนๆ  จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 คณะท างานได้จัด
กิจกรรมให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่  กิจกรรมนี้จะปลูกข้าวช่วงเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน ามาใช้ในการบริการวิชาการและการสนับสนุนกิ จกรรมของนักศึกษา 
อาทิ ค่ายอาสา กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  และเป็นผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการศึกษา 

 
 



  47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2561 

ด้านการศึกษาดูงาน 
    

16 – 19 มกราคม 2561 อาจารย์วัลจิลีน  จันทร
วิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เปิดเผยว่า ทาง
สาขาวิชาฯ น านักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1,  2 และ 3 สาขาศิลปศาสตร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการโรงแรม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต ซึ่งนักศึกษามีความจ าเป็นต้องได้รับได้รับความรู้จากสถานประกอบการจริง
ในเรื่อง การจัดการธุรกิจการบิน การฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง การดูการท างานแผนกต่างๆ การใช้
ภาษาอังกฤษในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว  

              อาจารย์วัลจิลีน หัวหน้าหลักสูตรฯ 
กล่าวว่า เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาใช้เป็น
แนวทาง ในการประกอบอาชีพในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสร้างประสบการณ์
จริงให้นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน เน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ  (Hands-on) ตลอดจนให้นักศึกษาเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ 
ธุรกิจการบิน โรงแรม และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท่องเที่ยว ในสถานการณ์ต่างๆ การดูการท างานในสถาน
ประกอบการที่เก่ียวเนื่องกับรายวิชาที่เรียน 

      ส าหรับสถานที่ศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ดังกล่าว ประกอบด้วย ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสอนภาษา British Council อ าเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
และโรงแรม Centara Grand เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มกราคม 2561  รวมเวลา 3 วัน 
ทั้งนี้ การศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว ยังเป็นผลพลอยได้ให้แก่คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษได้เปิดโลก
ทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการ สามารถน ามาประยุกต์และบูรณาการร่วมกันส าหรับการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องก้าวล้ าทันสมัย
และมีความพร้อมทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3 มีนาคม 2561 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ล าปาง ลง พ้ืนที่บ้ าน                  
ป่าเหมี้ยง ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
กาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน  
กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง   

อาจารย์ ค งศั กดิ์  ตุ้ ยสื บ  หั วหน้ ากิ จ กร รม
โครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน  

กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าให้กับผู้ปลูกกาแฟในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  

ด้านอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ของโครงการ
คือ ศึกษารูปแบบEcosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง  ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการความรู้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือสร้างองค์ความรู้เฉพาะพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการท าธุรกิจ
กาแฟที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม สืบทอดและขยายผลการประกอบอาชีพปลูกกาแฟ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนในการปลูก
กาแฟแก่เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านป่าเหมี้ยงซึ่งเมื่อชุมชนเข้มแข็งย่อมยังผลต่อรายได้ และเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีความ
เข้มแข็งต่อไป 

ส าหรับการลงพ้ืนที่ดังกล่าวมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน พร้อมให้ข้อมูลและน า
ศึกษาดูงานการบริการจัดการของเสียในทุกกระบวนการของการผลิตกาแฟ   

 

 

 



  49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 รายงานประจ าปี 2561 

 ด้านการบริหารจัดการ 
 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอ านวยการ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง กล่าวว่า  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในหน่วยงานตามพันธกิจ ให้หน่วยงานได้พัฒนาการด าเนินงานโดยใช้หลัก PDCA และเพ่ือพัฒนาการด าเนินตาม
เป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ แผนปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร รองศาสตราจารย์ ดร.
ลิลลี่  กาวีต๊ะ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ เป็นกรรมการตรวจประเมิน 
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ด้านกจิกรรมเพือ่สงัคม 
 
 

วันที่ 19-21 มกราคม 2561 นักศึกษาชมรมซอมพอ
อาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัด
กิจกรรมค่ายซอมพออาสา ปี 2   ณ โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ต าบล
ทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วม
จ านวน 27 คน นักศึกษาจิตอาสาจ านวน 5 คน ส าหรับการจัด
ค่ายอาสาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน
และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
รู้จัการวางแผนและการท างานร่วมกัน โดยด าเนินกิจกรรมทาสี

รั้วโรงเรียน การทาสีและวาดภาพประกอบโรงอาหาร การปรับปรุงโรงเห็ดและปลูกผักเพ่ืออาหารกลางวัน  และมอบ
เงินสนับสรุปและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน ทั้งนี้มีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์  อาจารย์สุขุมาล  ตั้วสกุล และอาจารย์
นครินทร์  เจริญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรม 
 

 
 
24 มกราคม 2561 นักศึกษาชมรมจิตอาสา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัด
กิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่น้อง
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ล าปาง เพ่ือเชื่อมสัมพันธ์พ่ีใหญ่และน้องเล็กในพ้ืนที่ 

          นายตะวัน ตันตา ประธานชมรมจิตอาสา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง กล่าวว่า 
ชมรมจิตอาสาฯ ได้เล็งเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และ
การบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ ของสมาชิกชมรม ซึ่งประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้มีการหารือร่วมกันในการจัดโครงการ
นันทนาการแก่น้อง เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมจินตนาการ สร้างความสามัคคี และเชื่อมสัมพันธ์พ่ีใหญ่กับ
น้องเล็กในพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน ทั้งนี้มีอาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ  อาจารย์กีรติ 
วุฒิจารี และอาจารย์ณัชธาร  สิงห์โตทอง เป็นที่ปรึกษาชมรม 
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27 มกราคม 2561 นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดกิจกรรมค่าย
อาสาสานฝันการเกษตรเพ่ือน้อง ณ โรงเรียนบ้านสามขา ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เรียนรู้การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  
นางสาวสิราวรรณ  รัตนะ นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง กล่าวในนามผู้รับผิดชอบโครงการว่า ค่ายอาสาสานฝัน

การเกษตรเพ่ือน้องเป็นโครงการที่ชมรมพัฒนาการเกษตร จัดท าขึ้น 
เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา
บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติของมหาวิทยลัยอันจะส่งผลให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเกิดการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตส านึก
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนและชุมชนที่ห่างไกลความเจริญท าให้ได้รับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
ส าหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้ร่วมกับโรงเรียน
จัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพ่ืออาหารกลางวัน จัดบอร์ดสื่อการเรียน
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม และกิจกรรม
นันทนาการแก่นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจาก
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีสมาชิกชมรม
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจ านวน 18 คน โดยมีรองศาสตราจารย์กุลชลี  วงษ์ไทย และรอง
ศาสตราจารย์สุธีกานต์ โสตถิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย 
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คณะผูจ้ัดท า 
 

ที่ปรกึษา 
      - รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      - ผู้อ านวยการกองการศึกษาล าปาง 
      - ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรล าปาง 
      - รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      - รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
      - รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ผู้ให้ข้อมูล 
      - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
      - ฝ่ายคลังและพัสดุ 
      - ฝ่ายบริการ 
      - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      - ฝ่ายวิชาการ 
      - ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
      - ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      - ส านักงานบริหารล าปาง 
      - แผนกประชาสัมพันธ์ 
      - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
  

 ผู้จัดท า 
    - ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน 
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