
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 บรบิททั่วไป……………………………………………2-11 
บทที่ 2 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ…………………12-47 
       2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
       2.2 ด้านการวิจัย 
       2.3 ด้านการบริการวิชาการ 
       2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
       2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
บทที่ 3 ประมวลภาพกิจกรรม………………………….…48-51 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 2  
 

 

 

 

1.1 ประวัต ิมทร.ล้านนา พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (อังกฤษ: 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 

เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบันมีอยู่ 9 

แห่งทั่วประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 ในชื่อ วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล และได้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

เ มื่ อ วั น ที่  8  ม ก ร า ค ม  ปี พ . ศ .  2 5 4 8

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น 9 แห่ง แทน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม โดยให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็น

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน

สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

ล ง วั น ที่  1 4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น   พ . ศ .  2 5 4 9 

กระทรวงศึ กษาธิ การ  ได้ จั ดตั้ ง ส่ วนราชการใน

มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา โดย

ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเขตพ้ืนที่ในจังหวัด

ต่างๆ อีก 5 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ล าปาง 

พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน และพ้ืนที่พิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่

จะมีลั กษณะเป็นส านั กงานบริ หาร เขต พ้ืนที่  ซึ่ ง

ประกอบด้วยส่วนสนับสนุน 2 กอง คือ กองการศึกษา 

และกองบริหารทรัพยากร ส่วนในด้านงานวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งคณะขึ้น 4 คณะ คือ คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก  เดิมชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก" 

สังกัดกองโรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในดงครอบ ท้องที่ต าบล

บ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ดินกว้าง

ว่างเปล่า ทางการไม่ได้ประกาศหวงห้ามไว้แต่อย่างใด มี

คลองล้อมรอบอยู่ถึงสามด้าน จึงเรียกว่า “คลองครอบ” 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ เวลานี้อยู่ใน

ระหว่างถือกรรมสิทธิ์ 

บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในดงครอบ ท้องที่ต าบล

บ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ดินกว้าง

ว่างเปล่า ทางการไม่ได้ประกาศหวงห้ามไว้แต่อย่างใด มี

คลองล้อมรอบอยู่ถึงสามด้าน จึงเรียกว่า “คลองครอบ” 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ เวลานี้อยู่ใน

ระหว่างถือกรรมสิทธิ์ 

แรกเริ่มวันที่เท่าใดไม่ปรากฏ พณ พล.ท. มังกร  

พรหมโยธี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย

นั้นได้ให้ ร.ท. จงกล  ไกรฤกษ์  ซึ่งเป็น ส.ส. อยู่ ปรึกษา

คณะกรรมการจังหวัดพิษณุโลก เลือกสถานที่เพ่ือสร้าง

มหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกสักแห่งหนึ่ง ร.ท. 

จงกล  ไกรฤกษ์  จึงได้บันทึกความเห็นเสนอข้าหลวง

ประจ าจังหวัด ในสมัยนั้นเป็นเชิงปรึกษา โดยในที่สุด

เห็นพ้องกับคณะกรรมการจังหวัด เลือกเอาที่สนามบิน

เก่าเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย ขอให้ข้าหลวงประจ าจังหวัด 

ท ารายงานแจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วย เมื่อวันที่  

๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒  ข้าหลวงประจ าจังหวัดได้

รายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการตามความเห็นของ 

ร . ท .  จ ง ก ล   ไ ก ร ฤ ก ษ์  แ ส ด ง เ นื้ อ ที่ ไ ป ด้ ว ย 

กระทรวงศึกษาธิการตอบมาว่าสถานที่ยังไม่เหมาะที่จะ

จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย 

ต่อมาจังหวัดเห็นว่าที่ดินแปลงที่กล่าวนี้ แม้ไม่

เหมาะที่จะจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยก็จริง แต่ที่ดินแห่งนี้

ยังเหมาะสมที่จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมได้ แม้จะมีเนื้อ

ที่เพียง ๑๑๒ ไร่ก็ตาม อาจขยายออกไปทางด้านหลังได้

อีกมิใช่น้อย จึงได้รายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ

พิจารณาด่วนเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ นั้นเอง 

จังหวัดได้รับหนังสือของอธิบดีกรมอาชีวศึกษาความว่า 

ตามบันทึกตรวจราชการจั งหวัดภาคเหนื อของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๔๙๒ มีความเห็นว่า บริเวณสนามบินเก่าของ

จังหวัดพิษณุโลกซึ่งจังหวัดได้จัดหาเตรียมไว้ส าหรับเป็น

สถานที่ตั้ งมหาวิทยาลัยนั้น หากจัดเป็นโรงเรียน

เกษตรกรรมจะเหมาะสมกว่า 

จึงสั่งให้กรมอาชีวศึกษาด าเนินการติดต่อกับ

จังหวัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป กรมอาชีวศึกษาจึงขอทราบ

ว่าบริเวณสนามบินดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่เพียง ๑๑๒ ไร่นั้น 

จะสามารถขยายเนื้อที่เป็น ๕๐๐-๖๐๐ ไร่ได้หรือไม่ 

เพราะโดยปกติโรงเรียนเกษตรฯ ควรมีเนื้อที่เตรียมไว้

ส าหรับเด็กฝึกภาคปฏิบัติอันเป็นหลักส าคัญอย่างยิ่ง

ในทางวิชาการเกษตรกรรมให้ทางจังหวัดชี้แจงไปโดย

ด่วน 

ทางจังหวัดได้ชี้แจงไปว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่

ของทางราชการได้สงวนไว้เป็นเขตยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจ

ขยายได้อีกไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ไร่ และได้ส่งแผนผัง

แสดงบริเวณและเขตติดต่อไปด้วยเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 

พ . ศ .  ๒ ๔ ๙ ๒  ใ น วั น ที่  ๒ ๗  เ ม ษ า ย น  ๒ ๔ ๙ ๓ 
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กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงคณะกรรมการจังหวัด

ความว่า 

“ที่ ร.ท. จงกล  ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก ได้

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอให้กระทรวงศึกษาธิการฯ จัดตั้งโรงเรียนเกษตรฯ ขึ้น

ที่จังหวัดนี้เพ่ือความเหมาะสมแก่ท้องถิ่น และได้เสนอที่

ส าหรับจัดตั้งไปยังกระทรวงศึกษาด้วย ๒ แห่ง คือ 

๑. บริเวณสถานที่ทดลองเดิม หน้าสถานีรถไฟ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

๒. บริเวณน้ าตกวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 

กระทรวงศึกษาธิการใคร่จะทราบโดยละเอียด

พร้อมด้วยแผนผัง”  

จังหวัดจึงได้แสดงเนื้อที่โดยละเอียดพร้อมด้วย

ส าเนาหนังสือของนายอ าเภอทั้ง ๒ อ าเภอประกอบ ไป

ยังกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๙๓ ได้ติดต่อกันไปมาหลายครั้ง จนถึงวันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ปีเดียวกัน จังหวัดได้รายงานไปยังกระทรวง

ศึกษาว่า นอกจากสถานที่สนามบินเก่าดังกล่าวแล้ว ไม่

มีที่แห่งใดที่จะเหมาะสมเท่า และยังได้ส่งแผนผังไปเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาอีกด้วย 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาแจ้ง

มายังจังหวัดว่าได้รับข้อเสนอเพ่ิมเติมจาก ร.ท. จงกล  

ไกรฤกษ์ อีกว่า ยังมีที่ว่างอีก ๓ แห่ง คือ 

๑. สนามบินเก่าเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ 

   ๒. ที่ดินสงวนไว้เ พ่ือจัดสร้างโรงงานท า

กระดาษ แต่โครงการได้เลิกล้มไปแล้ว 

   ๓. ที่ดงภูเกิดมีเนื้อที่หลายพันไร่ ซึ่งทาง

ราชการสงวนไว้แต่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เพ่ือประโยชน์ในทาง

ยุทธศาสตร์ 

   ทางจังหวัดจึงขอทราบรายละเอียดของ

สถานที่ตั้ง ๓ แห่งนี้ ทางจังหวัดได้รับแจ้งโดยละเอียด

พร้อมด้วยแผนผังและในเวลาเดียวกันนั้น ร.ท. จงกล  

ไกรฤกษ์ ได้แจ้งเพ่ิมเติมไปอีกแห่งหนึ่งเป็นแห่งที่ ๔ คือ 

ต าบลบ้านป่า แต่นั้นมาเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่ง 

   วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕ กรมอาชีวศึกษา

จึงได้มีหนังสือมายังจังหวัดความว่ากระทรวงศึกษาด าริ

จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก จึง

ขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาหาที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ไม่น้อย

กว่า ๕๐๐ ไร่ เพ่ือท าการจัดตั้งต่อไป 

   จังหวัด จึงได้พยายามเลือกที่ดินที่เห็นว่า

เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งคือที่ดินในท้องที่อ าเภอพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้สั่งให้ศึกษาธิการอ าเภอ

พรหมพิรามด าเนินงานต่อไปโต้ตอบกันไปมาจนในที่สุด

เห็นว่าได้ที่เหมาะสมที่สุด จึงได้จัดท าแผนที่สังเขป และ

ท ารายงานส่งไปกรมอาชีวศึกษาอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๕ 

กันยายน ๒๔๙๕ กรมอาชีวศึกษาได้ให้ นายพนม สมิตา

นนท์ และ ดร.แฟรงค์  คิกกินสัน มาตรวจสถานที่ เพ่ือ

จัดตั้งโรงเรียนเกษตร และต่อมาจังหวัดได้รับหนังสือ

ของกรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๔๙๕ ความว่าที่

จังหวัดเสนอที่ดิน ๑ รายพร้อมด้วยแผนที่สังเขปนั้น 

กรมได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ช านาญด้านนี้
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โดยเฉพาะมาตรวจสอบสถานที่ตั้งและความเหมาะสม 

โดยทั่วไปเพ่ือมิใหเ้กิดปัญหาในภายหลังได้ 

คณะผู้ตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบที่ดินรวม 

๘ แห่งด้วยกัน โดย ๗ แห่งแรกลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่

เหมาะสมที่จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรฯ ด้วยสาเหตุ

นานาประการ คงเหลือแห่งสุดท้ายคือที่ “ดงครอบหรือ

คลองครอบ” ซึ่งตั้งอยู่ใน ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ทางไปตามถนนสิงหวัฒน์ มีระยะทาง

จากตัวเมือง หรือเริ่มต้นจากสะพานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชไปทางสุโขทัย ระยะทาง ๘ ก.ม. ๔๐๐ เมตร ก็

จะถึงสี่แยกบ้านกร่าง เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียง

ใต้ อีก ๓ ก.ม. ก็จะถึงที่ “คลองครอบ” ซึ่งได้จัดสร้าง

เป็นโรงเรียนเกษตรกรรมในโอกาสต่อมา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้เปิดรับนักเรียนที่จบ

ชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา

ตอนต้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  

ในปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายจากมัธยมอาชีวศึกษา

ตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม             

(3 ปี)  

และในปี  พ.ศ.  2518 จึงได้ย้ ายมาสั งกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น วิทยาเขต

เกษตรพิษณุโลก และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ปี พ.ศ. 2535 จึงได้เปิดท าการสอนในระดับ

ปริญญาตรีเป็นครั้งแรก กระทั่งในปี พ.ศ. 2548 สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะ

ดังเช่นปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก ตั้งอยู่เลขท่ี 52 หมู่ 7 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่ 

3 งาน 15 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 

2496  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก ให้บริการจัดการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร เปิดการเรียนการสอน ใน 4 สาขา

หลัก คือ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตว

ศาสตร์และประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 1 สาขาหลัก 

คือ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการ

สอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลป

ศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีสายงานสนับสนุนบริหาร 2 กอง 

คือ กองบริหารทรัพยากร และกองการศึกษา ซึ่งกอง

บริหารทรัพยากร ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่าย

ยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่าย

บริการ ในส่วนของกองการศึกษา ประกอบด้วย ฝ่าย

วิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา และฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ 
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1.2 ตราสัญลักษณ์ / สี / ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา 

พิษณุโลก ใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกันกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นส่วนหนึ่ง

ของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความถึง สถาบัน

อันเป็นมงคลแห่งพระราชา   

          มีตราประจ าเป็นรูปวงกลม ภายใต้มหาพิชัย

มงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ

ล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค 8 และ

ความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไปทั่ว

สารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ 

หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์

พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลม

ท าเป็นกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา” คั่นปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลาย

ดอกไม้ทิพย์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความ

เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 

 

 

 

 

 สี เขียว  หมายถึ ง  ความอุดมสมบูรณ์การ

เจริญเติบโตงอกงาม ของพืชพันธุ์ และสติปัญญา 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์

จริงใจ 

สีเหลือง หมายถึง รวงข้าว ที่มีความอ่อนน้อม 

และเป็นผลิตผลหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

“ดอกหิรัญญิการ์” 

...ราชินีแห่งพันธุ์ไม้เลื้อย... ดอกหิรัญญิการ์มีขนาดใหญ่ 

สีขาว ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกเป็นช่อตามซอก

ใบและปลายกิ่ง ดอกมีลักษณะคล้ายถ้วย ตอนปลายของ

ดอกจะบานกว้างมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ติดอยู่กับเนื้อ

บริเวณโคนกลีบ มีลักษณะเป็นเส้นยาว แยกออกจากกัน 

คือจะมีเกสรติดอยู่กลีบละ 1 อัน หนึ่งดอกมีเกสร ตัวผู้

อยู่ 5 อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นแท่งขนาด

เล็กซ่อนอยู่ข้างในดอก ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีความ

กว้างประมาณ 8 เซนติเมตรและยายประมาณ 13 

เซนติเมตร ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีดอกตั้งแต่ 6-15 ดอก 

ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 ดอก 
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1.3 วิสัยทัศน์         

“มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา” 

ผู้น า     เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนล่าง     

บัณฑิตนักปฏิบัติ    มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 100% อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   

บูรณาการระหว่างศาสตร์   การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย  
คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์    

นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน น านวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร หรือโปรเจค/ 
งานวิจัย     

ห่วงโซ่อุปทาน    บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น/วัตถุดิบ/แหล่งผลิต พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์จนถึงจัดจ าหน่ายถึงมือผู้บริโภค   

เกษตรปลอดภัย    "การได้รับการันตีคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต/แหล่งผลิต จนถึงมือผู้บริโภค 

       1. ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ 

       2. ปลอดภัยจากอันตรายทางเคมี 

       3. ปลอดภัยจากอันตรายทางชีวภาพ 

       4. ปลอดภัยจากอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้"     
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1.4 พันธกิจ        

     1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และ

เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        

     2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรื อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ      

     3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก         

     4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ  

 

1.5 เอกลักษณ ์         

  "เกษตรปลอดภัย"       

 

1.6 อัตลักษณ์         

  "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน"       

       1. บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)       

       2. ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-Based Learning)    

       3. สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)    
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

(ทบทวนและปรับปรุง ณ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561) 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดยทุธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566

ร้อยละ 80 85 90 90 95

กลยทุธ์ 1.1 พฒันาหลักสูตรบูรณาการระหวา่งศาสตร์ ทัง้ 3 คณะ

1.2 พฒันากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก

1.3 พฒันาการเรียนการสอน โดยมุง่เน้นการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี

1.4 จัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทัง้ภายในและภายนอก

1.5 บูรณาการการเรียนการสอนกบังานวจิัย การบริการวชิาการ ศิลปะวฒันธรรม

1.6 การพฒันานักศึกษาตามคุณสมบัติทีพ่งึประสงค์

1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัตทิีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใตเ้ทคโนโลย ีนวัตกรรม 

และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แหง่พระราชาเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

บัณฑิตนักปฏิบัติทีม่กีารบูรณาการระหวา่งศาสตร์ภายใต้นวตักรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็น

ฐาน

1.ร้อยละบัณฑิตนักปฏิบัติทีม่กีารบูรณาการระหวา่งศาสตร์ภายใต้นวตักรรม เทคโนโลยี และ

ชุมชน

เป็นฐาน มงีานท าตรงสาขาวชิาชีพ และประกอบอาชีพอสิระ
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ประเดน็ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดยทุธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566

ผลงาน 25 30 35 40 45

กลยทุธ์ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวจิัยโดยมรีะบบพีเ่ล้ียงนักวจิัย

2.2 สร้างเครือข่ายการวจิัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวจิัย

2.3 ส่งเสริมการตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวจิัย

2.4 ส่งเสริมการน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์/พฒันาองค์ความรู้ใหม่

2.5 พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานวจิัย

2. พัฒนางานวิจยัเชิงเทคโนโลยทีีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ผลงานวจิัยเชิงเทคโนโลยีและสิทธบิัตร น าไปใช้ประโยชน์ ตีพมิพร์ะดับชาติและนานาชาติ

2. จ านวนผลผลงานวจิัยเชิงเทคโนโลยี หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือสิทธบิัตร น าไปใช้ประโยชน์ 

ตีพมิพร์ะดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

ประเดน็ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดยทุธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566

ชุมชน 1 1 1 1 1

กลยทุธ์ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนทีม่คีวามพร้อมในการพฒันาตนเอง

3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกดิความเข้มแข็งในชุมชนนั้น

3.3 มหีน่วยงานทีรั่บผิดชอบโครงการบริการวชิาการทีส่ร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กบั 

มทร.ล้านนา พษิณุโลก

3. ใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน และสงัคม

ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการทางวชิาการทีม่กีาร บูรณาการระหวา่งศาสตร์ของสถานศึกษา

3. จ านวนชุมชนทีเ่ข้มแข็งจากการให้บริการทางวชิาการทีม่กีาร บูรณาการระหวา่งศาสตร์

ของสถานศึกษา



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 11  
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดยทุธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566

ร้อยละ 80 85 90 95 95

กลยทุธ์ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมท้องถิน่ ให้กบับุคลากร  นักศึกษา ภายในมหาวทิยาลัยฯ

4. ท านุบ ารุง สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นักศึกษาและบุคลากรมคีวามเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ภูมปิัญญา

ท้องถิน่ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พษิณุโลก มคีวามเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสาน

ศิลปวฒันธรรมไทย ภูมปิัญญาท้องถิน่ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ประเดน็ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตวัชี้วัดยทุธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566

ร้อยละ 80 85 90 95 95

กลยทุธ์

5.2 มหาวทิยาลัยฯมกีารบริหารงานทีส่อดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

5.3 มกีารส่งเสริม พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่การบริหารจัดการ

5.4 มกีารบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู ่และมบีรรยากาศทีดี่ทีเ่อือ้ต่อการท างาน 

5.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

5.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

5.1 ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ และ สายสนับสนุนให้มศัีกยภาพทีจ่ะน าไปสร้าง

ประโยชน์กบัการปฏิบัติหน้าทีข่องตนเองได้

5. พัฒนาคุณภาพดา้นบริหารจดัการใหส้ร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอยา่งมีประสทิธภิาพ

ผลการปะเมนิการด าเนินการตามแผนกลยุทธท์ีน่ าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี

5. ร้อยละของผลการประเมนิการด าเนินการตามแผนกลยุทธท์ีน่ าไปสู่แผนการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี
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1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2559)          

 คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะการท างาน (Skill)         
      1.1 มีทักษะทางวิชาชีพ         
      1.2 มีทักษะการสื่อสาร         
      1.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         
      1.4 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ        
      1.5 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์         
      1.6 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้         
 คุณลักษณะท่ี 2 ความรู้ (Knowledge)         
      2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
      2.2 มีความรอบรู้         
 คุณลักษณะท่ี 3 ทักษะทางสังคม (Social Skill)        
      3.1 ภาวะผู้น า         
      3.2 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ         
 คุณลักษณะท่ี 4 คุณธรรม และจริยธรรม (Ethics)        
      4.1 มีคุณธรรม และจริยธรรม         
      4.2 มีจรรยาบรรณ         
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2) จ านวนนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีการศึกษา 2561  

 ปีการศึกษา 2561 มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 1,160 คน จ าแนกตามคณะดังนี้ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ที ่ สาขา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา (คน) /ระดับการศึกษา 

ป.ตรี (คน) ปวส. (คน) 
1. สาขาบริหารธุรกิจ 224 45 
1.1 ปวส.การจัดการ  30 
1.2 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  15 
1.3 บธ.บ.การจัดการ 40  
1.4 บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67  
1.5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 117  
2. สาขาศิลปศาสตร์ 26 - 
2.1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 26  

 รวมทั้งสิ้น 250 45 

หมายเหตุ ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลกลาง มทร.ล้านนา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 295 คน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ที ่ สาขา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา (คน) /ระดับการศึกษา 

ป.ตรี (คน) ปวส. (คน) 
1. สาขาพืชศาสตร์ 57 30 
1.1 ปวส.พืชศาสตร์   30 
1.2 วท.บ.พืชศาสตร์  57  
2. เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 173 2 
2.1 ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง)  2 
2.2 วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 173  
3. สาขาวิทยาศาสตร์ 39 - 
3.1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 39  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อ) 

ที ่ สาขา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา (คน) /ระดับการศึกษา 

ป.ตรี (คน) ปวส. (คน) 
4. สาขาสัตวศาสตร์และประมง  74 53 
 ปวส.สัตวศาสตร ์   34 
 ปวส.ประมง  19 
 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 62  
 วท.บ.ประมง 12  

5. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  115 35 
 ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   32 
 ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร   3 
 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  49  
 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร  66  
 รวมทั้งสิ้น 458 120 

หมายเหตุ ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลกลาง มทร.ล้านนา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 578 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที ่ สาขา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา (คน) /ระดับการศึกษา 

ป.ตรี (คน) ปวส. (คน) 
1. สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  241 56 
1.1 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  80  
1.2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  75  
1.3 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  76  
1.4 ปวส.ช่างยนต ์   56 

 รวมทั้งสิ้น 231 56 

หมายเหตุ ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลกลาง มทร.ล้านนา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.

ล้านนา พิษณุโลก มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 287 คน 
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มอบรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

          วันที่ 27 กันยายน 2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาท่ีส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB 

Startup ประจ าเดือนสิงหาคม 2562  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   จากจ านวนผลงานท้ังหมด 8  ผลงาน  

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลศิ ได้แก่ ทีม Wiyada นางสาววิยะดา พรหมทอง สาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ภัทรนันท์ โดย นายภัทรนันท์ เขียวแก้ว สาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Pallop นายพัลลภ ศรีสะอาด สาขาเครื่องจักรกลเกษตร   คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Prudsapak นายพฤศภักร์ แก้วเหล็ก สาขาพืชศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม New Boon นายบุญญฤทธิ์ ค าหมอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
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เมื่อระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ. 2562 รศ. 

ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย 

ดร.กิจจา ไชทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.

ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ 

Assoc Prof.  Nguyen Truong Thinh, Dean of 

Faculty of Engineer และ Mr.Le Phan Hung และ 

Mr.Luong Huu Thanh Nam จากมหาวิทยาลัย Ho 

Chi Minh City University of Technology and 

Education (HCMUTE)  ส าธารณรั ฐสั งคมนิ ย ม

เวียดนาม ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ มทร.

ล้านนา โดยมี ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผศ.ดร.ฐิติพร 

พันธุ์ท่าช้าง ผศ.ทวีศักดิ์ มโนสืบ พื้นที่ตาก อ.แมน 

ฟักทอง และ อ.ศักดิ์สิทธิ์  ช่ืนชมนาค จากพื้นที่

พิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งการ

ประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือในการสร้างความ

ร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

หุ่ นยนต์  และปัญญาประดิษฐ์  (Mechatronics, 

Robotics and AI)   แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา 

อาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง 

อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยใน

โอกาสนี้  ทาง HCMUTE ได้มอบทุนการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก แก่ อ.นริศ อินตะวงค์ อาจารย์

ประจ าหลักสู ตรวิ ศวกรรมอุตสาหการ  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่  HCMUTE 

รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ระหว่างมทร.ล้านนา และ HCMUTE และยังได้เยี่ยม

ชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆได้แก่ 

ห้องปฏิบัติการที่ สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์, ครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง

วิจัยพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ ณ สาขาวิศวกรรมอุตสา

หการ หลักสูตรวิชาแม่พิมพ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมโยธา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติชล

ศ า ส ต ร์  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ วั ส ดุ  แ ล ะ

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
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พิธีมอบรุ่นที่ 56 ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2562 

วันเสาร์ ท่ี  13 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า

เกษตรบ้านกร่าง  จัดพิธีมอบรุ่นท่ี 56  ให้กับนักศึกษาใหม่  

ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยกิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย  

การเดินขบวนของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2562  โดย

มี คุณส าเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  

ให้โอวาทและปล่อยขบวน “บ้านกร่างสร้างชีวิต”  ณ วัดนิมิตธรร

มาราม นักศึกษาใหม่เดินขบวนตามเส้นทางในหมู่บ้านชุมชน

ต าบลบ้านกร่าง เข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก  ซ่ึงระหว่างการเดินขบวน มีกิจกรรมการร้อง เพลง  

“บ้านกร่างสร้างชีวิต” 

ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจ าปีการศึกษา

2562ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

วันเสาร์ที่  13   กรกฎาคม 2562    มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์

เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ 

น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  โดยมี  อ.สุรีย์พร  

ใหญ่ส ง่า   รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารและสวัสดิการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  ผศ.

นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   คุณส าเนาว์  พุกละออ นายก

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกรา่ง  น าทีมศิษย์เก่า  คณาจารย์  

พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับช้ันปีที่ 2 – 4  และนักศึกษา

ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวนกว่า 500 คน  ร่วม

กิจกรรม 
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โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลกัสูตร 

เพื่อก้าวสู่ TQR มุ่งพฒันาอย่างย่ังยืน 

วันท่ี  11  กันยายน  2562  ที่ห้องประชุม  16209  

อาคารปฏิบัติการความเช่ียวชาญเกษตรปลอดภัย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ TQR 

มุ่ งพัฒนาอย่ า งยั่ งยื น   โดยได้ รั บ เกี ยรติ จาก  รอง

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.3)  สู่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ TQR    การจัดท า

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)  และการรายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ TQR  ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ

เ รี ย น รู้ ที่ ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด  ( Expected Learning 

Outcomes)  อย่างสม่ าเสมอ   โดยมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเข้าร่วมจ านวน  92  คน 
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โครงการส่งเสรมิศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 20 สิงหาคม  2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงการ

ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 

(Young Inventors)   ประจ าปีการศึกษา 2562   ณ 

หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  โดยมีคณาจารย์  

และนักศึกษา เข้าร่วมงาน   นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร  อาจารย์

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นางสาว

พรรษกร  วรวิมลวนิช  กรรมการบริหาร บริษัทวิมลวนิช  

จ ากัด  ร่วมเป็นคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในการประกวด

โครงการ  ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการ

คั ด เ ลื อ ก  ขอ งนั กศึ กษา   คณะวิ ทย าศ าสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตร   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน  13  ทีม   ซึ่งทีมที่

ชนะจ านวน  4  ทีม  จะได้รับเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ 

ทีมนักศึ กษา เข้ า ร่ วมการประกวดผลงาน
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา  2562  
ประกอบด้วย 
1. เครื่องเพาะถั่วงอกคอนโดพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
ธุรกิจระดับครอบครัว 
2. เตาย่างปลอดสารพิษและไร้ควัน 
3. ระบบชาร์จแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งาน 
4. ชุดความร้อนไมโครเวฟกับลมร้อน 
5. ชุดควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน 
6. ระบบควบคุมสภาวะในสมาร์ทฟาร์มผ่านสมาร์ทโฟน 
7. ชุดตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สและแจ้งเตือนผ่าน
สมาร์ทโฟน 
8. โมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาวัชพืช 
9. เก้าอี้มหัศจรรย์ 
10. กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้จากแป้งผสมปุ๋ย 
11. ชุดฟักไข่ปลา Adhesive-demersal Egg เคลื่อนที ่
12. Healthy snack 
13. ไข่ไก่คอเลสเตอรอลต่ าด้วยใบมะรุม 
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     โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการต่อ

สังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors)   

มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้

เป็นนักนวัตกร  หรือนักจัดการนวัตกรรม  ส่งผลให้

นักศึกษารู้จักคิด  แก้ปัญหา  และพัฒนา โดยการน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี

เพ่ืออุตสาหกรรม  การป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ  

การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้  การอนุรักษ์

สิ่ งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก  และการ

สร้างสรรค์ การออกแบบ  ซึ่งคิดในเชิงสร้างสรรค์  

และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนได้ต่อไป

ในอนาคต 
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งานวันวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Cultural Day ประจ าปี 2562 

     วันท่ี 26 สิงหาคม  2562  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    จัดกิจกรรมงาน วันวัฒนธรรม

นานาชาติ Inter Cultural Day  ภายใต้โครงการ “การพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

ประจ าปี 2562”  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  

เป็นประธานเปิดงาน  ณ  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     งานวันวัฒนธรรมนานาชาติ  Inter Cultural Day  เป็น

กิจกรรมในรูปแบบของการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทาง 

วัฒนธรรมด้านการแสดง วัฒนธรรมด้านแต่งกาย และวัฒนธรรม

ด้านอาหาร  โดยนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม  มีการแสดงวัฒนธรรม

นานาชาติ  จ านวน 10 ประเทศ 

     ประกอบไปด้วย (1) ประเทศไทย  (2)ประเทศญี่ปุ่น  (3) 

ประเทศเกาหลี (4) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (5) ประเทศเวียดนาม (6) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา (7) ประเทศสิงคโปร์ (8) ประเทศฟิลิปปินส์ (9) ประเทศ

อินเดีย   (10) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

     กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีหลากหลาย ส าหรับ

นักศึกษาและบุคลากร  ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางวัฒนธรรม

นานาชาติ จากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ   ด าเนิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21  ส่งผลการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และช่วย

กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้ภาษาต่างประเทศภายใน

มหาวิทยาลัย ต่อไป 
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งานเปิดรั้วราชมงคลลา้นนา 

ประจ าปี 2562 

     วัน ท่ี  23 สิ งหาคม  2562 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดงานเปิด
รั้วราชมงคลล้านนา  ประจ าปี 2562  RMUTL 
Open House โดย ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์นพดล 
ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ 

     ได้รับเกียรติจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธ์ิ) ผู้แทนก านันต าบลบ้านกร่าง  คณะครู

และนักเรียน  จากโรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีเปิด  พร้อมท้ัง

ร่วมการแข่งขันและรับชมนิทรรศการ ครั้งนี้ 

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานและการสาธิต

ทางวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรพืชศาสตร ์ หลักสูตรสัตวศาสตร ์ หลักสูตร

ประมง  หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  

หลักสูตรการจัดการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ์  , การน าเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย ชุมชนเรียนรู้

เกษตรอินทรีย์ 

     นอกจากนี้   ยังมี กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของนักเรียน จ านวน 7 รายการ  ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   การแข่งขันเรียกช่ือสัตว์น้ า การแข่งขันจับปลา การ

แข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม  การแข่งขัน

ตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์ การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้าเทียม   และ การ

แข่งขันจรวดขวดน้ า 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานวิจัย 

จ านวนทั้งสิ้น 4,623,520 บาท และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 

252,952 บาท 

1. งบประมาณแผ่นดิน จาก มทร.ล้านนา 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 
1 ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิในซ์เพ่ือลดไขมันในสเปรดช็อกโกแลต  104,490.00  
2 แผนงานวิจัย การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบโซ่อุปทาน

ของการผลิตกวางเชิงพาณิชย์และผลกระทบ 
 3,405,610.00  

3 ความต้องการผลิตภัณฑ์และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์
จากกวางของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 236,180.00  

4 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ส าหรับการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเกษตร 4.0  

 168,700.00  

5 ความหลากหลายในรูปแบบของการเลี้ยง การจัดการฟาร์มที่ส่งผลต่อสมรรถภาพ
การผลิตและแปรรูปและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟาร์มกวาง เพ่ือสอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม 

 202,440.00  

6 สถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของฟาร์มเพาะเลี้ยงกวาง
ในประเทศไทย 

 168,700.00  

7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางใน
ประเทศไทย 

 168,700.00  

8 รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและการตลาดรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อประสิทิ
ภาพการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ประเทศไทย 

 168,700.00  

 รวมทั้งสิ้น 4,623,520.00 
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2. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 

15  มิถุนายน  2561 – 14 มิถุนายน  2562 

1.  การพัฒนาต้นแบบการหมักเทมเป้ระดับปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณพ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงเพ่ือ

สุขภาพ  งบประมาณ  1,790,410 บาท 

  นายอรรณพ  ทัศนอุดม  สัดส่วน  50 

  นายปิยะพงษ์  วงค์ขันแก้ว  สัดส่วน  10 

  ผศ.ดร.วาสนา    ฉัตรด ารง  สัดส่วน  10 

  ดร.นิอร   โฉมศรี   สัดส่วน  10 

  ดร.อเนก  หาลี   สัดส่วน  10 

  อาจารย์อัจฉรา  แสนคม   สัดส่วน  10 

 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก. 

18  กันยายน 2561 – 17 กันยายน 2562 

1.  การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิในระยะข้าวอ่อน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นเสียงใน

กระบวนการผลิตข้าวอ่อนกึ่งส าเร็จรูป  งบประมาณ  1,112,870  บาท 

  ดร.สุริยาพร    นิพรรัมย์ สัดส่วน  40   

  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  20 

  นางสาวสุรีย์รัตน์  บัวชื่น  สัดส่วน  10 

  นางเหรียญทอง  สิงห์จานุสงค ์ สัดส่วน  10 

  นางสาวกาญจนา  ทวินันท ์ สัดส่วน  10 

  นายมนตรี  ธรรมพัฒนากูล สัดส่วน  10 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 

15 กันยายน 2561 – 14  มีนาคม  2563 

1.  การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุปปลาใสจากน้ านึ่งปลาทูน่าส าหรับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ (เด็ก วัยรุ่น/

วัยท างาน และผู้สูงอายุ)   งบประมาณ  3,068,040  บาท 

  นายจักรพันธุ์   รอดทรัพย์ สัดส่วน  50 

  ดร.กฤติยา  เขื่อนเพชร สัดส่วน  10 

  ผศ.ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม สัดส่วน  20 

  รศ.ดร.พานิช   อินต๊ะ  สัดส่วน  10  

  ผศ.ดร.ปภัศร  ชัยวัฒน ์ สัดส่วน  10 

 

อพ.สธ. ร่วม ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 

1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 

1. วิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการผลิตอาหารไก่พ้ืนเมืองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่างเพ่ือการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน  งบประมาณ  100,000  บาท 

  ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์ สัดส่วน  60 

  นางสาวรัชนีกร  แรงขิง  สัดส่วน  40 

 

3. งานวิจัยที่ขออนุมัติด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

1.  รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและความคุ้มค่าของการบริหารต้นทุน ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

  นางสาวจุรีรัตน์  บทเรศ 

2. วิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย 

  นางธีร์วรา    แสงอินทร์ 
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โครงการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการหรือเข้าร่วมเผยแพร่/น าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ 

(เงินรายได้) 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 
1 เงินสนับสนุนโครงการการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 

(5th CRCI-2018) 
 34,800.00  

2 งบประมาณสนับสนุนการ่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงคราวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พศ.2562 

    50,000.00  

3 โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11     12,000.00  
4 โครงการแข่งขัน Teaching Academy 2019 ครั้งที่ 8     23,400.00  
5 โครงการวิจัย RMUTL OTOP Mentor 62     80,400.00  
6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ ประจ าปี 2562 ผศ.ดฤษฎา กาวี

วงศ ์
      3,000.00  

7 เงินสนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ ประจ าปี 2562 (รุ่งระวี,อรรณพ
,นันทยา,อุษณีย์ภรณ์,สุรีรัตน์) 

      9,000.00  

8 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 10 และ 
11 วันที่ 24-26 ก.ค. 62 

40,352.00 

 รวมทั้งสิ้น 252,952.00 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ “การพฒันา

นวตักรรมการแปรรปูขา้ว ส ูข่า้วอ่อนก่ึงส าเรจ็รปูส าหรบัตลาดพิเศษ” 

วันที่ 17 กันยายน 2562  ที่หอ้งประชมุ

อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภยั   

ดร.สริุยาพร นิพรรัมย ์อ.คชรัตน ์ทองฟัก  และ อ.

สรีุย์รัตน์ บัวชื่น อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ดร.กาญจนา ทวินนัท ์และ  อ.

มนตรี ธรรมพฒันากลู  อาจารยค์ณะบริหารธรุกิจ

และศิลปศาสตร ์ ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองคค์วามรูจ้าก

ผลการวิ จัยสู่ ช ุมชน  หลักสูตร  “การพัฒนา

นวัตกรรมการแปรรปูขา้ว  สู่ขา้วอ่อนกึ่งส าเร็จรปู

ส าหรับตลาดพิเศษ” 
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ซ่ึ ง ได้รั บงบปร ะมาณสนับสนุน จ าก 

เครือขา่ยองคก์รบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  

ภายใต้การดูแลของส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  โดยไดร้ับ

เกียรติจาก ผศ.นพดล ตรีรัตน ์ผูช้่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณโุลก 

เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ซ่ึงมีตัวแทนจากวิสาหกิจ

ช ุมชน ผู้ประกอบการแปรรูปข ้าว ตัวแทนจาก

ส านักงานเกษตรจังหวัด  ตัวแทนจากส านักงาน

พัฒนาชมุชน  บคุคลที่สนใจ และนักศึกษา เขา้ร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 30 คน   

ทั้งนี้  เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู ้และนวัตกรรมต่าง 

ๆ ที่ไดจ้ากการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองขา้วหอม

มะลิในระยะขา้วอ่อน และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

คลื่นเสียงในกระบวนการผลิตขา้วอ่อนกึ่งส าเร็จรปู 

ตลอดจนการวิเคราะหต์น้ทนุและผลตอบแทนในการ

ปลกูขา้วของเกษตรกรไทย 
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ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณโุลก  

พรอ้มดว้ย  คณาจารย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เขา้ร่วมงานการ

ประชมุวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีรา

ชงคลลา้นนาครั้งที่ 11  และการประชมุวิชาการ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  

ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม  

2562  ณ ศนูย์ประชมุและแสดงสินคา้นานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา จ .

เชยีงใหม ่ ภายในงานดงักลา่ว คณาจารย ์พนกังาน  

และ นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา  พิษณโุลก  ส่งผลงานวิจัยเขา้ร่วมน าเสนอ

ผลงาน จ านวน  11 ผลงาน  การน าเสนอในภาค

โปสเตอร์  จ านวน  10  ผลงาน  และการประกวด

แข่งขนัสิ่งประดิษฐแ์ละนวัตกรรมระดับอดุมศึกษา  

จ านวน  1  ผลงาน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 

แ ห่ ง  มีภ ารกิ จ ร่ วมกันตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 

2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพขัน้สงูในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดย

ตระหนกัถึงความส าคญัของการน าองคค์วามรูจ้าก

การวิจัยและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์เพื่อพัฒนา

ประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับ

นานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและ

ภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชมุวิชาการ

ร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง 

โดยหมนุเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจา้ภาพ ซ่ึงใน

การประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนาไดร้ับเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจัด

งานประชมุดงักล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลีย่น

เรียนรู ้และเผยแพร่ผลงานวิจยั นวตักรรม สูส่งัคม

ภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายดา้นการวิจัย

ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการ

บริการวิชาการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 1,349,120 บาท 

งบประมาณเงินรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 1,746,824.70 บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน (งบรายจ่ายอ่ืน) 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 
1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯกรณีบ้านแหลมโพธิ์     298,200.00  
2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดบริโภคฝักสด     115,920.00  
3 โครงการประเมินศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชนฯ      50,000.00  
4 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

ปีที่ 3 
     50,000.00  

5 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพื่อการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2 

    250,000.00  

6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทนส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยถุงแบบ 
LDPE หนา 0.3 มิลลิเมตร 

     40,000.00  

7 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน กรณี กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ 
หมู่บ้านบุ่งปลาฝา หมู่ 7 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

    200,000.00  

8 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ าใน
แปลงเกษตร  

40,000.00 

9 โครงการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลร่วมกับการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

40,000.00 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

    115,000.00  

11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง ประจ าปี 2562      150,000.00  
 รวมทั้งสิ้น 1,349,120.00 
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2. งบประมาณเงินรายได้/เงินรับฝาก 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 
1 โครงการการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีชุมชน 242,500.00 
2 โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 

ประจ าปี 2562 
140,000.00 

3 V-Net ปีการศึกษา 2561 1,283,024.70 
4 ค่าจ้างเหมาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
51,300.00 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 30,000.00 
 รวมทั้งสิ้น 1,746,824.70 
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     10 ก.ย.62 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสองแคว  ผศ.นพดล 

ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน

เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่

เลี้ยง  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  ซึ่ง

ได้รับเกียรติจาก  นายสุรพล  วรินทร์ เวช  ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  กล่าวต้อนรับ   มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ได้มอบชุดการเรียนการสอนเครื่องมือช่างให้กับ ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ

นักศึกษา โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM  

ทางด้านช่างอุตสาหกรรม  กิจกรรมสร้างความพร้อมในการ

เรียนรู้  กิจกรรมเกมส์ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ  อาทิ  การ

ออกแบบโครงการสร้างวัสดุเพื่อรองรับน้ าหนัก  เป็นต้น   ทั้งนี้  

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ การบริการวิชาการ  โดยน า

แนวคิด STEM มาใช้ในการพัฒนาครูและนักศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา  เพื่อเป็นตัวป้อนในการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ  

ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อเป็น

ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจ าปี 2562 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  

“การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าวสู่ข้าวอ่อนกึ่งส าเร็จรูปส าหรับตลาดพิเศษ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2562  ที่ห้องประชุมอาคาร

ปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย   ดร.สุริยาพร 

นิพรรัมย์ อ.คชรัตน์ ทองฟัก  และ อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ดร.

กาญจนา ทวินันท์ และ  อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล  อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ด า เนินการจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์

ความรู้จากผลการวิจัยสู่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนา

นวัตกรรมการแปรรูปข้าว  สู่ข้าวอ่อนกึ่งส าเร็จรูปส าหรับ

ตลาดพิเศษ” ซึ่งได้รับงบประมาณสนบัสนนุจาก เครือข่าย

องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  ภายใต้การดูแล

ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

(สวก.) 

 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น

ประธานพิธีเปิดงาน      ซึ่งมีตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว ตัวแทนจากส านักงานเกษตร

จังหวัด  ตัวแทนจากส านักงานพัฒนาชุมชน  บุคคลที่

สนใจ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  จ านวน 30 คน                      

ทั้งนี้  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม

ต่าง ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้าวหอม

มะลิในระยะข้าวอ่อน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

คลื่นเสียงในกระบวนการผลิตข้าวอ่อนกึ่งส าเร็จรูป 

ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการ

ปลูกข้าวของเกษตรกรไทย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนิน โครงการ/

กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จ านวนทั้งสิ้น 150,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 
1 โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลงานประเพณี   40,000.00  
2 โครงการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านในพื้นท่ีต าบลบ้านกร่าง อ าเถอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 
  20,000.00  

3 โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก   20,000.00  
4 โครงการจัดนิทรรศการครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก 
  10,000.00  

5 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา 
ประจ าปี 2562 

  20,000.00  

6 โครงการจัดแสดงและเผยแพร่นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม   20,000.00  
7 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ยืนต้นที่หายากและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร   20,000.00  
 รวมทั้งสิ้น 150,000.00 
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ถวายเทียนพรรษา เน่ืองในโอกาสวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

      

      วันที่   15 กรกฎาคม  2562   ผศ.นพดล  

ตรีรัตน ์ ผูช้่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา  พิษณโุลก   เป็นประธานพิธีถวาย

เทียนพรรษา  ประจ าปีการศึกษา  2562 เนื่องใน

โอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเขา้พรรษา  ณ  วัด

เด่นโบสถ์โพธิ์งาม  ต.บา้นกร่าง อ.เมืองพิษณโุลก  

จ .พิษณุโลก   โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา  

สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ  ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นตัวแทนเข ้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว  นอกจากนี้  ยัง ร่วมกันท า

กิ จกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธสถาน  เพื่ อ ให้

นกัศึกษามสี่วนร่วมในการท าบญุชว่งวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา  เส ริมสร้างจ ริยธรรมและ

คณุธรรม สง่ผลใหเ้ป็นคนดขีองสงัคม ตอ่ไป 
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งานมทิุตาจิตแด่ผ ูเ้กษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2562 

วนัที่ 18 กันยายน 2562  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณโุลก จัดงานมทุิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุ

ราชการ ประจ าปี 2562 จ านวน  9  ท่าน  ประกอบดว้ย 

1.รศ.ศีลศิริ  สงา่จิตร  ปฏิบตัหินา้ท่ีอธิการบด ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  

2.รศ.เริงนภรณ ์ โมพ้วง  อาจารยป์ระจ าสาขาวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 

3.ผศ.มนสั  จมู ี   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตรฯ์ 

4.ผศ.วรางคณา  กรยุรุ่งโรจน ์ หัวหนา้งานสง่เสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอาจารยค์ณะ 

บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

5.ผศ.บญุช ู นาวานเุคราะห ์ หัวหนา้หลกัสตูร ปวส.สตัวศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 

6.นางพรทิพย ์ สตัยประกอบ หัวหนา้งานทนุการศึกษา 

7.น.ส.พรพรรณ  ตาลสกุ  พนกังานรับโทรศัพท ์(งานประชาสมัพนัธ)์ 

8.นางมาล ี หมนีิม่  พนกังานบริการ  (งานอาคารสถานที่) 

9.นายอนนัต ์ ขนุมธรุส  พนกังานหอ้งปฏิบตักิาร  (งานเอกสารการพิมพ)์ 
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1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบรายจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 

งบบุคลากร 38,278,880.00 8,780,090.00 47,058,970.00 

งบด าเนินงาน 12,230,702.01  2,006,101.34 14,236,803.35 

งบลงทุน 13,515,000.00 - 13,515,000.00 

งบอุดหนุน 35,114,931.20 262,652.00 35,377,583.20 

งบรายจ่ายอ่ืน 4,798,384.00 4,370,339.00 9,168,723.00 

รายได้อื่นๆ 335,000.00 25,417,126.35 25,752,126.35 

รวม 104,272,897.21 40,836,308.69 145,109,205.90 

 

2. รายการงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ รายการ จัดสรร วงเงินตามสัญญา ผลการด าเนินงาน 
1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Edutainment 

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

700,000     699,000.00  แล้วเสร็จ 

2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความ
เชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ต าบลบ้านกร่าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

4,500,000  3,956,000.00  แล้วเสร็จ 

3 ปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

9,300,000  8,860,000.00  - งวดที่ 1 ส.ค. 62 
- งวดที่ 2 ธ.ค. 62 
- งวดที่ 3 ก.พ. 63 
- งวดที่ 4 มี.ค. 63 

  14,500,000 13,515,000  
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3. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

ที ่ หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร (คน) 

รวม 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนร. พนม. 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 - 1 20 5 34 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 24 2 4 36 1 67 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 - - 12 2 22 

4 ส านักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก - - - 3 - 3 

5 กองบริหารทรัพยากร 6 1 2 8 26 43 

6 กองการศึกษา 1 1 2 9 10 23 

 รวม 47 4 9 88 44 192 

 

4. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อ. ผศ. รศ. 

1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 2 - 26 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38 16 3 57 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 1 - 20 

 รวม 82 19 3 103 

 

5. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที ่ หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา (ปริญญา) 

รวม 
ตรี โท เอก 

1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - 22 4 26 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 35 22 57 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 15 4 20 

 รวม 1 72 30 103 
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กองคลัง มทร.ล้านนา ติว

เข้มระเบียบการเบิกจ่าย 

และแนวปฏิบัติการใช้

ระบบ ERP และ e-

Payment เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณ และ

สอดคล้องกับระเบียบด้าน

การเงินการคลังของ

มหาวิทยาลัยฯ 

     วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กอง

คลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง ณ 

ห้องประชุมกาสะลอง  อาคาร

อ านวยการ  เพื่อทบทวนและสร้าง

ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกงานใน

ระบบ ERP ระบบ e-Payment 

และระเบียบการเบิกจ่ายให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน  โดยมีบุคลาการ

ที่รับผิดชอบงานด้านการเงินด้าน

แผนและด้านพัสดุจากหน่วยงาน

ส่วนกลางและจากเขตพื้นที่ เข้า

ร่วมการประชุม   
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อาจารยส์าขา

วิศวกรรมเครือ่งกล เขา้

รว่มโครงการอบรม 

Thai Meister Automotive 

ตามมาตรฐาน เยอรมนั 

     ใ น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 5 -19 

กรกฎาคม พ.ศ.2562 อาจารย์

ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค ร่ื อ ง ก ล 

หลักสตูรครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.

ลา้นนาพิษณุโลก น าโดย อ.กมล

ศักดิ์ รัตนวงษ ์ว่าท่ี ร.ต. ดร.ณัฐ

พงษ์ แกมทับทิม และว่าที่  ร.ต.

ปรีดา เสมา ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

อ บ ร ม  Thai Meister Automotive 

ตามมาตรฐาน เยอรมนั ณ.อาคาร

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาครุ

ศาสตรอ์ตุสาหกรรม มทร.ธญับรีุ 

ซ่ึง ดร.นภดล กลิ่นทอง ใหเ้กียรติ

เป็นวิทยากรหลกั และหลงัจากจบ

หลักสตูร นายวิรัช โหตระไวศยะ 

รั ก ษ า ก า ร แ ท น  อ ธิ ก า ร บ ดี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับรีุ ใหเ้กียรตมิอบวฒิุบตัร   
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ลงนามบันทึกขอ้ตกลง

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง

วิชาการ ร่วมกนัพฒันา

แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์

ความร ูส้ ูช่มุชน      

     วันที่ 30 กันยายน  2562  ที่

หอ้งประชมุ  1  อาคารอ านวยการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ล้ า น น า  พิ ษ ณุ โ ล ก  ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เ ทค โน โลยี ร า ชมงคลล้านนา 

พิ ษณุ โ ล ก  พ ร้อ ม ด้ว ย  น า ย

สมบูรณ์    ก ูดน้อย    นายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบลพันชาลี  

ร่ ว มล งน ามบั นทึ ก ข ้อตกลง

ป ฏิญญาคว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง

วิ ช าการ  ว่ าด้วยการบริการ

วิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัย

เ ทค โน โลยี ร า ชมงคลล้านนา 

พิษณโุลก  ในการร่วมกันพัฒนา

และถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่ชมุชน  

ส่งเสริมให้ชมุชนมีองค์ความรู้ที่

สอดคล้องกับความต้องการ

สามารถพัฒนาศักยภาพใหช้มุชน

มีความเขม้แข็ง ทั้งคณุภาพชีวิต 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   สั ง ค ม  

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอ้ม  สรา้งความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

น าองค์ความรู้ ประสบการณ์  

ผลงานอันเป็นประโยชนถ์่ายทอด

ใหแ้ก่ประชาชน  ตอ่ไป 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 45  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โ ค ร ง ก า รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พัฒ น า

ศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่

เลี้ยง ประจ าปี 2562      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  

ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิด

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

อุดมศึกษาพี่เลี้ยง  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  

ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายสุรพล  วรินทร์เวช  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว  กล่าว

ต้อนรับ   โอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล 

ตรีรัตน์   ผู้ ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบชุด

กา ร เ รี ย นกา รสอน เ ครื่ อ งมื อ ช่ า ง ให้ กั บ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว  เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา 

โครงการดังกล่าว  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  

STEM  ทางด้านช่างอุตสาหกรรม  กิจกรรม

สร้างความพร้อมในการเรียนรู้  กิจกรรมเกมส์

ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ  อาทิ  การออกแบบ

โครงการสร้างวัสดุเพื่อรองรับน้ าหนัก  เป็นต้น   

ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ การ

บริการวิชาการ  โดยน าแนวคิด STEM มาใช้ใน

การพัฒนาครูและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  

เพื่อเป็นตัวป้อนในการเข้าศึกษาต่อในสาย

อาชีพ  ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษามีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป 
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กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ สายสนับสนุน 

ด้านการบริหารจัดการ : พัฒนาวิธีการ และ

เทคนิคการสื่อสารการให้บริการที่ดีโดยให้เกิด

คุณภาพสูงสุดต่อองค์กร 

ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 
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     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก ได้จัดต้ังศูนย์รับบริจาค  สิ่งของ  เครื่องใช้ 
ข้าวสาร อาหารแห้ง  และกองทุน เพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์  ความเดือดร้อน    ผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  “ราชมงคลรวมใจ 
คนไทยไม่ทิ้ งกัน” โดยมีคณาจารย์   พนักงาน 
นักศึกษาและญาติพี่น้องของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยร่วมบริจาค 

     วันนี้  (6 ก.ย.62) ผศ.นพดล ตรีรัตน์ผู้ช่วย
อ ธิ ก า ร บ ดี  พิ ษ ณุ โ ล ก   พ ร้ อ ม ด้ ว ย  ค ณ ะ
ผู้บริหาร  และพนักงาน  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ  โรงเรียนวังทอง
พิทยาคม  ซ่ึงเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือใน
เครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.39  เพื่อน าไป
ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและครอบครัว
ของนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
ต่อไป 
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นกัเรียนโรงเรียนอนบุาลโรจนวิทย ์ศึกษาดงูาน

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ณ มทร.ลา้นนา 

พิษณโุลก 

 

มทร.ลา้นนา พิษณโุลก ถวายพระพร สมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรม

ราชชนนพีนัปีหลวง 

 

งานการประชมุวิชาการพืชวงศถ์ัว่แห่งชาต ิครัง้

ท่ี 7 “พืชวงศถ์ัว่ ก ูวิ้กฤตการเกษตรไทย” 

 

คณะบริหารฯ มทร.ลา้นนา พิษณโุลก “จดั

กิจกรรมสงูวัยอย่างมีคณุคา่” แกผู่ส้งูวัยใน

ชมุชน 

 

กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์โครงการ

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  

"จิตอาสาพฒันาคลองยมราช" 

 

พิธีถวายราชสดดุี สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์

พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีนัปี

หลวง 
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พิธีถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั ประจ าปี 2562 

 

พิธีถวายราชสดดุีและถวายพระพรชยัมงคล 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 10 

ประจ าปี2562 

 

มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ร่วมงานวันเยาวชน

แห่งชาตจิงัหวัดพิษณโุลก ประจ าปี 2562 

 

บนัทึกเทปถวายพระพรชยัมงคลเนือ่งในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระ

บรมราชชนนพีนัปีหลวง ณ สถานโีทรทศัน ์NBT 

 

ร่วมโครงการปรับปรงุภมูทิศันแ์หล่งน า้ธรรมชาต ิ การฟ้ืนฟู

และพฒันาแหล่งน า้ คคูลอง  เพื่อสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพชวิีต

ของประชาชน 

 

อาจารยก์ลุ่มวิชาสขุภาพ  สาขาศิลปศาสตร ์คณะบริหารธรุกจิ

ฯ พรอ้มดว้ย นกัศึกษา ระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สงู  ชัน้

ปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ และ สาขาวิชาการจดัการ 

จดัโครงการ “จิตอาสารวมน า้ใจสู่ชมุชนชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั

น า้ท่วม”  ณ ต.ปากพระ อ.เมอืงสโุขทยั จ.สโุขทยั 



 


