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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เชียงราย

คำนำ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ เป็นรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตลอดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30
กันยายน 2562) ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจาปีฉบับนี้ เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจ ความอุตสาหะ
วิริยะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
จนงานทุกด้านประสบผลสาเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ หน่วยงานทุกหน่วยงาน ตลอดจนนักศึกษาที่ให้การสนับสนุนการ
ดาเนิ น งานของมหาวิทยาลั ย ตลอดมา และผู้มีส่ วนร่วมทุกคนที่ให้ ความร่วมมือในการรวบรวมและจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 จนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ

หน่วยติดตามและประเมินผล
งานยุทธศาสตร์และแผน

สำรบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
พระราชดารัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สารจากรองอธิการบดี
ข้อมูลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
- สีประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน เชียงราย
- ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
- ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ปรัชญาการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ทาเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สถิติจานวนบุคลากร
บุคลากรผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐานงบลงทุน
ผลการดาเนินงานด้านการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ
การให้บริการด้าน อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
- ชุดทดสอบวัสดุ ทางด้านวิศวกรรมโยธา
- ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
- ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ประมวลภาพผลการดาเนินงาน
- ผลงานและรางวัล
- การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
- การจัดการศึกษา
- การดาเนินโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
"การทางานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้น
แล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่
ติดตามผลการปฏิบั ติงานอย่ างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูก ต้ อง
ทันท่วงที"
29 มีนาคม 2539
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สารจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
เชียงราย ได้จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็น
การรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อแสดงให้
เห็ น ถึงความก้าวหน้ าในการด าเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ
ราชการที่ ก าหนดไว้ ใ น ประกอบด้ ว ยผลการด าเนิ น งาน
ผลสั มฤทธิ์และอุ ป สรรคปั ญหาต่ างๆ ในการปฏิบัติง านตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
เชี ย งราย มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า เทคโนโลยี ใ นสาขาต่ า งๆ เป็ น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในขบวนการศึ ก ษาที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
มาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพื่อเป็นกาลังสาคัญ สาหรับการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้มีความเจนจัดทาง
วิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จาเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทางาน
ให้ ก้าวหน้ าทัน ต่ อวิวัฒ นาการทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลล้ านนา เชียงรายจั ด
การศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนากาลังคน ในคากล่าว “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
ความสาเร็จจากการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มแรง ร่ ว มใจจากทุ ก คณะ
หน่วยงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน กระผมในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เชียงราย ใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ข้อมูลทั่วไปของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พื้นที่เชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่เป็นที่ราบประมาณ 1,500 ไร่
และพื้นที่ ที่เป็นภูเขาประมาณ 3,500 ไร่ พื้นที่ใช้งานจริง 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา

ตราสักษณ์มหาวิทยาลัย
ตราประจ ามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น เป็ น รู ป ดวงตราวงกลมภายในมี พ ระราชลั ญ จั ก รประจา
พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง
ทางแห่งความสาเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตรานั้นมี พระมหา
พิชัยมงกุฎที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ตราของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลทั้ ง 9 แห่ ง ล้ ว นได้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แห่ง
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สีประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
สีขาว-แดง

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ดอกลีลาวดี
ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria ssp.

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตั้งอยู่ที่บริเวณ “นิคมแม่ลาว” กิโลเมตรที่ 799 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 มีพื้นที่รวมประมาณ 5,000 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ภูเขา
3,500 ไร่ และเป็นพื้นที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบต่อเนื่องกับพื้นที่ลาดเชิงเขา
โทรศัพท์ 0-5372-3979
โทรสาร 0-5372-3977-8
Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th

ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประวัติความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคล จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.
2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2518 ใช้ ชื่ อ ว่ า “วิ ท ยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ” แ ล ะ โ อ น
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรม และ
วิทยาลัยต่างๆ ในสังกัด กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ทาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
"สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"
ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดให้
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ทาให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมีแนวคิด
ในการยกฐานะเป็ น มหาวิทยาลั ย นิ ติบุ คคล กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จานวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้สาเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดย
ได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2538 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่
ในเขตตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีการเข้าเรียนชั่วคราวที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิดทาการ
เรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก ในปี 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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แนวคิดการจัดตั้ง
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นชนบทและเฉลิม
ฉลองในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ
50 ปี ในปี พ.ศ. 2539
 เป็น สถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้า หมายดาเนินงาน ในเขต
ภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่เรียกว่า “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ”
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 เป็น สถาบัน การศึก ษาที่มุ่ง ผลิต และพัฒ นากาลัง คนระดับ กลาง จนถึง ระดับ สูง ทาง
ด้า นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้า นบริก ารโดยสอดคล้อ งกับการพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ
 เป็น สถาบัน การศึก ษาที่มุ่งค้น คว้า ทดสอบ ศึก ษาทดลองและวิ จัย พัฒ นาองค์ค วามรู้
ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค
 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้คาปรึกษาและจัดฝึกอบรม
ด้า นวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีแ ละด้า นบริก ารเพื่อ สนับ สนุน โครงการพัฒ นาต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
 เป็น สถาบัน การศึก ษาที่มุ่งเน้นการพัฒ นาคุณภาพชีวิต และสิ่ง แวดล้อ มควบคู่ไปกับ
การอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละศิล ปวัฒ นธรรมให้ค งอยู่แ ละสืบ ทอดเป็นมรดก
ของท้องถิ่นตลอดไป
 เพื่อ ดาเนิน การในกิจ กรรม “โครงการอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรพัน ธุ์พืช และสิ่ง แวดล้อ มใน
ท้องถิ่น”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปรัชญาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็น
องค์ประกอบสาคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพื่อเป็นกาลัง
สาคัญ สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัด
ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จาเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะ
ทางานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็ นระเบียบ
วิ นั ย และความประณี ต ส านึ ก ในจรรยาอาชีพ มี คุ ณ ธรรมและความรั บ ผิ ดชอบ ต่ อ หน้ า ที่ แ ละสั ง คม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนากาลังคน ในคากล่าว “สร้างคนสู้
งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

6 | Annual Report 2018

รายงานประจาปี 2562
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เริ่มต้นวางแผนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยการน ากิจ กรรม 5ส เข้ามาจัดระบบการดาเนินงานเป็นแนวทางเพื่อจะก้าวสู่ระบบ ISO
9001:2000 ทั้งระบบ จากนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงสมัครเข้าโครงการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระบบ ISO 9001:2000 น าร่ อ งในช่ ว งที่ 2 มี ก ารจั ด อบรมโครงการ
ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก แผนก ทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ ให้ ทุ ก คนท าความเข้ า ใจระบบอย่ า งแม่ น ย ามี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมการ
ประกาศใช้เอกสารคุณภาพ และรับการประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และวันที่ 28 มีนาคม
2544 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9002:1994 สาหรับการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รวมทั้งการบริหารงานวิจัยการบริการ
วิ ช าการแก่ สั ง คมและการบริ ห ารจั ด การที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนมี ผ ล ถึ ง
วันที่ 14 ธันวาคม 2546
วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2547 ได้ รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตามมาตรฐานเลขที่
มอก./ISO 9001:2000 สาหรับการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา
และการบริหารจัดการทั้งระบบ มีผลถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ได้จัดอบรมโครงการอบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 & Internal
Auditor ให้กับบุคลากร โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2548
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาผลการประเมินปี 2552
การประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
คะแนน ผลการประเมิน
I
P
O
เฉลี่ย
1. การผลิตบัณฑิต
5
2.59
3.50
2.83
3.00
พอใช้
2. การวิจัย
3
5.00
3.00
3.56
3.85
ดี
3. การบริการวิชาการ
1
5.00
5.00
ดีมาก
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
4.00
4.00
ดี
5. การบริหารจัดการ
3
3.00
3.88
3.29
พอใช้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13
3.39
3.57
3.42
3.50
พอใช้
ผลการประเมิน
พอใช้
ดี
พอใช้
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์ :
“มหาวิทยาลั ย ผลิตบั ณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค์ … นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สากล”
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิต
นักปฎิบัติ (Hands-On)
2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายหลัก :
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพิ่มชีตความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
2. เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน
3. บริหารจัดการองค์กร เพื่อการพัฒนา
อัตลักษณ์ :
“การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวด้านการค้าและการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้าโขง Tread and Service”
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพและเทศโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์
ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพที่ยั่งยืนของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศัยภาพขององค์กรเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาสัย 4.0
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ทาเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ

นางรัญชนา นาอิน
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์
ผู้อานวยการกองการศึกษาเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ
นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีคณะบริการธุรกิจและศิลปศาสตร์
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สถิติจานวนบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562
จาแนกตามประเภทและตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภท/
ตาแหน่ง

สายวิชาการ
รศ.
ผศ. อาจารย์

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม(คน)

1
1

11
13

22
57

รวม
สาย
วิชาการ
34
71

2

24

15
94

15
120

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562

ชานาญการ
พิเศษ
2
-

สายสนับสนุน
ชานาญ ปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิงาน
การ
2
26
-

รองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิม่ ขึ้น

7
14
53

11
7
20

รวม
สาย
สนับสนุน
2
2
26

รวม
ทั้งสิ้น

18
21
69

18
36
189

36
2
97

จานวน 1 คน
จานวน 6 คน

จาแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประเภท/
ตาแหน่ง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม(คน)

สายวิชาการ
ป.เอก
ป.โท ป.ตรี
14
26

20
45

-

รวม
สายวิชา
การ
34
71

40

13
78

2
2

15
120

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2561

ป.เอก

สายสนับสนุน
ป.โท
ป.ตรี

-

2
-

26

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
2
-

-

2

7
14
47

11
7
20

มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
จานวน
บุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน

รวม
สาย
สนับสนุน
2
2
26

รวม
ทั้งสิ้น

18
21
69

18
36
189

36
2
97

3 คน
13 คน
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จาแนกตามสังกัดหน่วยงาน
ประเภท/
ตาแหน่ง

สายวิชาการ
คณะ คณะ
คณะ
บริหาร วิทย์
วิศว

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม(คน)

15
30

3
13

16
28

รวม
สาย
วิชา
การ
34
71

สายสนับสนุน
คณะ
กอง
วิศว
บริหาร

-

-

-

-

1

-

4

5

5

3

18

18

6
51

1
17

8
52

15
120

1
2

2

6
12

8
29

6
22

2
9

21
69

36
189

กองการ
ศึก

สนง
บริหาร

รวม
สาย
สนับสนุน

รวม
ทั้งสิ้น

คณะ
บริหาร

คณะ
วิทย์

1

2

2

1
2
10

1
7

4

2
2
26

36
2
97

รายชื่อบุคลากรผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
นายวิเชษฐ
ทิพย์ประเสริฐ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายนพพร
พัชรประกิติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายนิติพงษ์
สมไชยวงค์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายวิวัฒน์
ทิพจร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต ศรีทะแก้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายวิฑูรย์
พรมมี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายเอกชัย
ชัยดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายวิโรจน์
ปงลังกา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายสิทธิชัย
จีนะวงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายวรพจน์
ศิริรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายศิระพงศ์
ลือชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายพิเชษฐ
เหมยคา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายธนาการ
สร้อยสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายมงคลกร
ศรีวิชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ศิริมงคลเลิศกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นางนิอร
นายภีรวัตร
ลือสัก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สังกัด
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาสถาปัตยกรรม
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
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รายงานประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสิริโฉม
พิเชษฐบุญเกียรติ
2 นางณภัทร
ทิพย์ศรี
3 นายราเชนทร์
ชูศรี

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด
แผนกวิชาสังคมศาสตร์
บธ.บ.การจัดการ
บธ.บ.การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นางสาวธัญญรัตน์ จิตรพีระ
นายมานัส
แสวงงาม
นางสาวรัตนาพร
นรรัตน์
นายจีรพัฒน์พงษ์
ศรีเที่ยง
นายไภสัชชา
อินพูลใจ

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด
แผนกวิชาคณิตศาสตร์
แผนกวิชาคณิตศาสตร์
แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาคณิตศาสตร์

กองบริหารทรัพยากร
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางรัญชนา
นาอิน

ระดับตาแหน่ง ตาแหน่งทางวิชาการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญเฉพาะ

ตาแหน่งในสายงาน
บุคลากร

ระดับตาแหน่ง ตาแหน่งทางวิชาการ
ชานาญการพิเศษ
วิชาชีพเฉพาะ

ตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

กองการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางโสมวรรณ ทิพจร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จากงานทรัพยากรมนุษย์
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รายงานประจาปี 2562
การบริหารจัดการด้านงบประมาณประจาปี 2562

รอข้อมูลที่ถูกต้อง
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รายงานประจาปี 2562
โครงสร้างพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2562
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Business Analytics
1
2
ครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
3
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
4
ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือทดสอบทางลอจิก
สิ่งปลูกสร้างไม่ผูกพัน(1ปี)
1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
750,000.00
1,000,000.00
550,000.00
1,500,000.00
7,840,000.00
11,640,000.00

15 | Annual Report 2018

รายงานประจาปี 2562
ผลการดาเนินงานด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งรายมี ก ารจั ด การ เรี ย นการสอน 2 คณะ
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (หลักสูตร เทียบโอน)

ปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี (หลักสูตร เทียบโอน)

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

บช.บ. การบัญชี
บธ.บ. การตลาด
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
บช.บ. การบัญชี
บธ.บ. การตลาด
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
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รายงานประจาปี 2562
จานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
ประจาปีงบประมาณ 2562
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งรายมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน 2 คณะ คื อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาจานวน 873 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาจานวน
492 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 1,365 คน
แสดงจานวนนักศึกษาคงอยู่

492 คน
873 คน

36% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

64% คณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงจานวนนักศึกษาเข้าใหม่

245 คน

171 คน

41% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

59% คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 จากงานวิชาการ
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รายงานประจาปี 2562
ผู้สาเร็จการศึกษาการศึกษา 2561
ในปีก ารศึก ษา 2561 มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา เชีย งรายได้ผ ลิตบัณ ฑิต ที่มี
คุณ ภาพออกสู ่ส ัง คม ระดับ ปริญ ญาตรี จ าแนกตามคณะดัง นี ้ คณะวิศ วกรรมศาสต ร์ 284 คน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จานวน 145 คน โดยสรุปจบการศึกษาทั้งหมด จานวน 429 คน

แสดงจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

145 คน
284 คน

34% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

66% คณะวิศวกรรมศาสตร ์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 จากงานวิชาการ
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รายงานประจาปี 2562
การจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ
โครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกาลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พัฒนารูปแบบ ระบบ ระเบียบข้อบัง คับ ให้
มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาหสักสูตรที่ เน้นการบูรณาการการทางานกับ
การเรียนรู้ พัฒนาวิธีการสอน และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทางการศึกษาร่วมกับสถานประกอบ
การ ดั ง นั้ น โครงการนี้ จึ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทางด้ า นนโยบาย
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการผลักดั นนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบและระบบ
การศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรทางเทคนิควิศวกร นักวิจัย อุตสาหกรรม โดยเริ่มจากสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือสถานศึกษาต้นน้า ที่ผลิตตัวป้อนให้สถานศึกษาสายอาชีวศึกษาและสายอุดมศึกษาวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีที่เป็นสถานศึกษากลางน้า เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมหรือแบบบูรณาการ
ระหว่างการทางานกับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีสถานประกอบการเป็นหน่วยงานปลายน้า และสร้าง
รูปแบบนาร่องขึ้นมาสาหรับขยายผลต่อไป
โดยได้นาร่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
ร่วมกับ สวทน. ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ปัจจุบันได้ดาเนินการทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช
และมัธ ยมปลายเพื่อเตรี ย มตัว ป้ อนที่ เรีย กว่า WiL feeder การผลิ ตช่า งเทคนิคระดับ ปวส. ในโรงาน
การผลิตครูช่าง และวิศวกรในระดับปริญญาตรี และการผลิตบัณทิตระดับปริญญาโทที่มีความสามารถสอน
ในระดับ ปวช. ในสถานศึกษา สลับกับ ปวส.ในโรงงาน และฝึกหัดเป็นนักวิจัยอุตสาหกรรม ภายใต้โครการ
การพัฒนาครู พี่เลี้ ยงในโรงงาน นอกจากนี้ มทร.ล้านนายังได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Chevron
Enjoy Science ในส่วนของศูนย์ประสานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET HUB LANNA) โดยศูนย์
ประสานดังกล่าวเป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศ ตังนั้นเพื่อการดาเนินการได้ขยายผลไปสู่ มทรล้านนา
ทั้ ง 6 จั ง หวั ด และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยอื่ น ของ มทรล้ า นนา ในการจั ด การศึ ก ษาแบบ WiL
จึงได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้การขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทางานได้ขยายผลไปอย่างรวดเร็วให้สามารถทันต่อการพัฒนากาลังคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
ให้กับประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรมต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา จึงจัดทาโครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิต
กาลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ขาตแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสเพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง โดยมีการดาเนินการตั้งแต่ การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้รับทุน
การเตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายไตรภาคีอันประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา รวมไปถึงการสนับสนุนและ
ส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการกั บ การท างาน ( WiL : Work Integrated Learning)
การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา (Dual Vocational Education) การใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology
Based) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ไช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม ปัจจุบัน ได้ทาการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ปวช.(ประกาศนียบัตร)และ ปวส.(ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง) รายละเอียดดังนี้
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รายงานประจาปี 2562
จานวนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกาลังคน
ด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง
ปีการศึกษา 2561
ประจาปีงบประมาณ 2562
สาขา

จานวน นักศึกษา
ชาย หญิง รวม

ระดับ ปวช.
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

38

20

58

38

20

58

9

0

9

ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์

4

2

6

ปวส.อิเล็กทรอนิกส์

3

0

3

รวมระดับ ปวส.

16

2

18

รวมทั้งหมด

54

22

76

รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
วิศวกรรมเครื่องกล
ปวส.ช่างกลเกษตร
วิศวกรรมไฟฟ้า
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การให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ชุดทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางพร้อมให้บริการ
ความสามารถในการทดสอบ
1. ทดสอบคอนกรีต
2. ทดสอบปูนซีเมนต์และมอร์ต้า
3. ทดสอบมวลรวมผสมคอนกรีต(ทรายและหิน)
4. คอนกรีตบล็อกรับน้าหนัก ทดสอบตาม มอก.57-2533 ชุดละ 5 ก้อน
5. คอนกรีตบล็อกไม่รับน้าหนัก ทดสอบตาม มอก.58-2533 ชุดละ 5 ก้อน
6. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับงานระบายน้า มอก.128.2528
7. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็จ มอก.396-2524
8. แผ่นคอนกรีตหล่อสาเร็จสาหรับระบบพื้นคอนกรีต มอก.576-2546
9. คอนกรีตหล่อสาเร็จสาหรับระบบพื้นประกอบ มอก.828-2546
10. คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น มอก.827-2531 ชุดละ 5 ตัว
11. อิฐมอญและอิฐกลาง ชุดละ 20 ตัวอย่าง
12. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชุดละ 3 ตัวอย่าง
13. ทดสอบดิน
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ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทางการศึกษา การฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงงานด้าน
บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนให้บริการทดสอบและตรวจรับรองระบบไฟฟ้า
ตรวจวัดวิเคราะห์พลังงาน ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ทดสอบการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า การตรวจสอบไฟรั่ว การตรวจสอบความต้านทานดิน การตรวจสอบความเป็นฉนวน การตรวจวัดคุณภาพ
น้า อากาศ เครื่องมือวัดแสง เสียง เครื่องมือ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร เช่น
หม้อน้า เครื่องอัดอากาศ เครื่องทาความเย็น เป็นต้น
ขอบเขตการให้บริการ
1. ตรวจวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่า (หม้อแปลง CT,
PT เซอร์กิตเบรกเกอร์ สายไฟ)เรามีบริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ
ไฟฟ้ า ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบและวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสู ง ตรวจสอบและ
วิ เ คราะห์ โ ดยเจ้ าหน้ า ที่ ที่ ผ่ า นการอบรมและตรวจสอบและวิเ คราะห์ ตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของการตรวจสอบ
และวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า โดยทางศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน มทร.ล้านนา จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาพร้อมออกรายงาน
ผล (Report) เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบอาคารและระบบประกอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
3. ตรวจวัดและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
4. ตรวจวัดและทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
5. ตรวจวัดระบบประปา เครื่องสูบน้า เครื่องสูบน้าดับเพลิง
6. ตรวจวัดและวิเคราะห์ร ะบบพลังงาน(พลังงานไฟฟ้า หม้อน้า เครื่องเย็น เครื่องอัดอากาศ
ปั้มน้า)
7. ทดสอบและตรวจวัดงานสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้า คุณภาพอากาศ ของเสียและสารพิษ)
8. ทดสอบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่น อากาศ สุขอนามัย)
9. งานที่ปรึกษา วิจัย จัดฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
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บุคลากรผู้ทาการตรวจสอบ
1. เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบแต่ละด้าน
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากสภาวิศวกร
2. ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
3. มี ค วามรู้ ค วามช านาญด้ า นงานทดสอบ ตรวจสอบและสอบเที ย บทางด้ า นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(สานักงาน กสทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย (มทร.เชียงราย) ได้ตกลงร่วมกัน จัดตั้ง
จัดตั้งหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อดาเนินการ
ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง เ ค รื่ อ ง ส่ ง วิ ท ยุ
กระจายเสียงให้กับผู้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจานวนไม่น้อยกว่า 200 เครื่อง
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขอบเขตการให้บริการ
1. ทดสอบกาลังส่งคลื่นพาห์ (Rated Carrier Power)
2. ทดสอบความผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
3. ทดสอบค่าเบี่ยงเบนความถี่ (Frequency Deviation)
4. ทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
5. ทดสอบการแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
บุคลากรผู้ทาการตรวจสอบ
ผ่านการอบรมทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสาหรับทดลองประกอบ
กิจการ จาก กสทช
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ประมวลภาพ
ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2562
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ผลงานและรางวัล
รางวัลผลงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562
อาจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล และอาจารย์ ผศ.วิฑูรย์ พรมมี คณะวิจัย ได้รับรางวัล
ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “การสร้างเครือข่าย
เพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย ด้วยระบบติดตามการเผา
ผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ

รางวัลเพชรราชมงคล ประจาปี 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมพิธีมอบรางวัลราชมงคล
สรรเสริญ แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงราย
มีบุคลากรได้รับรางวัล ได้แก่ 1.อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต ได้รับรางวัลเพชรราชมงคลประเภทอาจารย์
ด้านกิจกรรม และ 2. อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ
ประเภทอาจารย์ด้านผู้สอนทฤษฎี
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รางวัลรองชนะเลิศจากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย
อาจารย์ ณ รงค์ เมตไตรพั น ธ์ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทยบุคคลชายใน
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รางวัล จาการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล
นั กศึกษา คณะบริ ห ารธุรกิจและศิล ปศาสตร์ เข้าร่ว มโครงการการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยคว้า 2 รางวัล ได้แก่
1. รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 กิ จ กรรมที่ 1 การประกวดเขี ย นแผนธุ ร กิ จ โดย
นางสาวสุพนิตตา ยะทา หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
2. รองช นะเลิ ศ อั น ดั บ 2 กิ จ กรรมที่ 1 การประกว ดเขี ย นแผนธุ ร กิ จ โ ดย
นางสาวปิยสิริ ภิราษร หลักสูตรการตลาด

27 | Annual Report 2018

รายงานประจาปี 2562
รางวัลจากการแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์”
นั กศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา เชียงราย เข้าร่ว มการแข่ ง กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ โดยตัวแทนจาก มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมแข่งขันใน 2 รายการ ดังนี้
1. เหรี ย ญเงิ น 1 เหรี ย ญ จากการแข่ ง ขั น เซปั ก ตะกร้ อ ที ม ชาย ประกอบด้ ว ย
นายนพรัตน์ กวินวรรณา นายพัทธนันท์ ปัญโญ
2. เหรียญทองแดง 2 เหรียญ จากการแข่งขันกรีฑา ประกอบด้วย นายเศรษฐา บุญเรือง
คว้า 2 เหรียญทองแดง จากพุ่งแหลนและขว้างจักร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์ ปี 2562
นายธนากร ยงสุวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประเทศ จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562
ซึ่งจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์พิเชษฐ์ กันทะวัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม
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รางวัลจากการแข่งขัน ประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11
by A.P. Honda
นักศึกษา หลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลจาก
การแข่งขันประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11 by A.P. Honda จากผู้เข้า
การร่ ว มแข่ ง ขั น ทั้ ง สิ้ น 609 ที ม คั ด เหลื อ 40 ที ม จาก 5 ภู มิ ภ าค ภาคละ 8 ที ม นอกจากนี้
อาจารย์ ณฐมน ทรั พย์ บุ ญโต อาจารย์ประจาหลักสูตรการตลาด ยัง ได้รับรางวัล โล่ อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่แข่งขันได้รางวัลมากกว่า 3 ปีขึ้นไป จาก A.P. Honda รายละเอียดประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมBEUATYFUL STYLE สวย เฉียบ แบบมีสไตล์ ประกอบด้วย
1. นางสาวนิโลบล ปวงงาม
2. นางสาวปิยะภรณ์ หน่อคา
3. นางสาวอนันทิพย์ คาขา
4. นางสาวนันทิชา ทาบุญส่ง
5. นางสาวนิรัชพร หวันกิจ
6. นางสาววิภาวี ยาวิชัย
7. นางสาวกฤษณา บัวเขียว
รางวัลชมเชย ทีมRETORNA SHIKO คิดถึงเรโทร ประกอบด้วย
1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก
2. นางสาวพรวิมล แสนอะทะ
3. นายนัทธพงศ์ เมืองวงค์
4. นางสาวปิยะนุช ศรีอัมพรเอกกุล
5. นางสาวภัทรมน ใจจุ่ม
6. นางสาววรรณิสา ศักดิ์ภูเขียว
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การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
ร่วมทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สร้างตาบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างตาบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลหัวง้ม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการทาความร่วมมือระหว่าง อาเภอพาน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวง้ม กานันตาบลหัวง้ม มทร.ล้านนา เชียงราย และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย
วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด เพื่อบูรณาการความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ชุมชน พัฒนาชุมชน และส่งเสริม
ศักยภาพของคนในชุมชนให้เป็นตาบลเข้มแข็ง โดยในช่วงบ่าย ผู้นาชุมชนตาบลหัวง้มได้นาคณะดาเนินการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นตาบลเข้มแข็ง เข้าศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อต่อยอดในการพัฒนาชุมชน โดยนาไปดูชุมชน
บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ตาบลหัวง้ม ดูวิถีการดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย การเลี้ยงควาย สถานที่เลี้ยงควาย
เพื่พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยว

30 | Annual Report 2018

รายงานประจาปี 2562
ร่วมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทาผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพารา กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านการทาผิ ว ถนนที่ มีส่ ว นผสมยางพารา กับ องค์การบริห ารส่ ว นจัง หวัดเชีย งราย โดยมี
นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้บันทึกลงนามความร่วมมือโครงการปรับปรุง
ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย จานวน 9 อปท

โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประจาปี 2561 โดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับ NECTEC
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประจาปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่ว มการโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเก่า) ,
โรงเรียนบ้านโป่งแดง,โรงเรียนป่าแดงวิทยา,โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา,โรงเรียนศิริมาตย์เทวี,โรงเรียนเทศบาล
6 นครเชียงราย,โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
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ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในขบวนอั ญ เชิ ญ ไฟพระฤกษ์ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 46
เจียงฮายเกมส์
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮาย
เกมส์ โดยมหาวิทยาลัยได้รับช่วงต่อจากโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม แล้วส่งต่อไปยังอาเภอแม่ลาว โดยแบ่ง
ขบวนเป็นสองส่วนคือ โดยส่วนแรกเป็นการวิ่งจากกาดโป่งแดงถึงหน้ามหาวิทยาลัย เป็นการวิ่งของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและกองบริหารทรัพยากร และส่วนที่
สองวิ่งจากหน้ามหาวิทยาลัยฯ ถึง เทศบาลแม่ลาว เป็นการวิ่งของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ และกองการศึกษา
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ด้านการจัดการศึกษา
วิศวกรรมโยธาเชื่อมโยงความรู้ความสามารถสู่สายตาคนภายนอกผ่านงาน FARM FESTIVAL
ON THE HILL 2018
นั กศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นาความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม
โครงสร้าง วิศวกรรมสารวจ และด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “ฟาร์ม เฟสติวัล ออน
เดอะ ฮิล ล์ 2018” ที่จั ดขึ้น ณ ไร่ สิ งห์ ปาร์ค จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์ จตุรงค์ คาขาว อาจารย์
หลั กสู ตรวิศวกรรมโยธา เป็ น อาจารย์ ผู้ ดูแลและควบคุม กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ นักศึกษานาความรู้
ความเข้าใจในบทเรียน ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง ประเภทโครงถักมาใช้กับสถานการณ์จริง และเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทางาน เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทางานร่วมกัน และยังทาให้
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการทางานที่ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย สู่ภายนอก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เทศกาลดนตรีที่ยิ่งในที่สุดในภาคเหนือ “ฟาร์ม เฟส
ติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ 2018”
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โครงการ Marketing Plan Contest ปีที่ 11/61 by A.P. Honda
หลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Part Event Day
ในโครงการ Marketing Plan Contest ปีที่ 11/61 by A.P. Honda โดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาดได้ส่ง
แผนการตลาดและการจัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน และได้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจานวน 4 ที่ อันได้แก่ ทีม
THE POWER OF TRAVEL, ทีม RETORONA SHIKO, ทีม RMUTL CR และ ทีม Beautiful Style (สวย
เฉียบ แบบมีสไตล์)

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
นั กศึกษาสาขาการบั ญชี คณะบริห ารธุรกิจและศิล ปศาสตร์ จัดโครงการสั มมนาเชิ ง
วิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น TA และ CPA : เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี สู่การเป็นผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) โดยได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการบรรยายให้ความรู้และคาแนะนา พร้อมตอบข้อสักถาม ของ
นักศึกษาการบัญชี
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การนาเสนอผลงานจากการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการประกอบรายวิชากระบวนการคิด
และแก้ไขปัญหา รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี และรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จัดให้มีการนาเสนอผลงาน จากการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ
ซึ่งประกอบด้วยรายวิชากระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี และรายวิชา
ศิลปะการใช้ชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการ
อ่าน การเขียน การคานวณ การคิด การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ และการสร้างกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ โดยในกระบวนวิชาได้จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างผลงานและนาเสนอผลงาน โดยรับการ
ประเมินจากคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเป็นการบูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน
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ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทาให้ผลโตของลาไย
คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วง
และทาให้ผลโตของลาไย ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 โดยการบรรยายความรู้ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย ตาบลห้วยส้าน อาเภอแม่ลาว, ตาบลทรายขาว อาเภอพาน, ตาบลเวียงห้ าว
อาเภอพาน นอกจากนนี้ยังได้มีการสาธิตวิธีการใช้และการพ้นอย่างถูกต้องในแต่ละพื้นที่

โครงการการเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต การเกษตรส าหรั บ one-day trip บนวิ ถี ชี วิ ต ริ ม หนอง
หมู่บ้านดงเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จัดโครงการ“การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสาหรับ one-day trip บนวิถีชีวิตริมหนองหมู่บ้านดงเจริญ”
ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
เพื่อบริ การวิช าการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ประชากรบ้านดงเจริญให้ ส ามารถแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในชุมชน รวมถึงการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวระยะสั้น (one-day
trip) ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้าแปรรูปและสร้างการจดจาแก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยว
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รายงานประจาปี 2562
โครงการส่ ง เสริ ม ละพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม
ละพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ แบบมีส่วนร่วมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
เป็ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ ชุ ม ชน รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งชุ ม ชนกั บ
มหาวิทยาลัย
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รายงานประจาปี 2562
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณียี่เป็งและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย
กองการศึกษา ดาเนินโครงการสืบสานตานานประเพณียี่เป็งและโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจาปี การศึกษา 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารอานวยการ มทร.ล้านนา
เชียงราย โดยมีกิจกรรมการประกวดขบวกระทงใหญ่ กิจกรรมการประกวดเทพพระบุตรและเทพธิดายี่เป็ง
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเดี่ยวและประเภททีม

วันสถาปนาครบรบ 24 ปี การก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย
วัน ที่ 3 มกราคม 2562 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย จัดงานวันสถาปนา
ครบรอบ 24 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้ประกอบพิธีขึ้นขั้นเท้า
ทั้ ง สี่ บอกกล่ า วเจ้ า แม่ ธ รณี ณ บริ เ วณหลุ ม วางศิ ล าฤกษ์ พิ ธี บ วงสรวงเทพไท้ เ ทวาและสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
พิธีสืบชะตาหลวง
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รายงานประจาปี 2562
กิจกรรมถ่ายทอดองความรู้การตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรม"การตัดตุงปี๋ใหม่เมือง" (ตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร)
โดยมีอาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลัย หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายกวิน วุฒิ สุทธนะ เจ้าหน้าที่
ศูนย์วัฒนธรรศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร ซึ่งได้รับความ
สนใจจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจานวนมาก ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีอันดี
งามที่มักสูญหายไปตามกาลเวลาให้อยู่กับรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา โดย
เชิญพระปลัดสุขสันติ ธิตธรรมโม เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะ
สงฆ์ จากวัดห้วยทรายขาวมาทาพิธี ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานจากรุ่นสู่รุ่น
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รายงานประจาปี 2562
ด้านการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม วี ดี โ อคอนเฟอร์ เ รนซ์ (Video Conference)
6 เขตพื้นที่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ เพื่อพัฒนาความรู้ในการทางานเกี่ยวกับระบบสารบรรณ และให้
บุคลากรมีการทางานไปในทิศทางเดี่ยวกัน

โครงการเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
งานประกัน คุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเทคนิคการให้ บริการงานสนับสนุน ที่ มี
ประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
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รายงานประจาปี 2562
โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ จั ดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา เชียงราย ในหั ว ข้อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power BI
Desktop โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วย
วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจานวนไม่จากัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Excel File,
Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานและสามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างรายงานการปฏิบัติงานได้

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ)
คณะบริ ห ารธุร กิจ และศิล ปศาสตร์ จัดโครงการพัฒ นาบุคลากรสายวิช าการเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างสิ่งใหม่ๆ นาเอา
ศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายงานประจาปี 2562
คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ผศ.ธนากร
นางรัญชนา
ผศ.สิทธิชัย
ผศ.วิเชษฐ
ผศ.ราเชนทร์
นายสุวิชช์

สร้อยสุวรรณ
นาอิน
จีนะวงษ์
ทิพย์ประเสริฐ
ชูศรี
ธนะศานวรคุณ

รองอธิการบดีบดีฝ่านนโยบายและพัฒนาระบบ
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูล
1. รายงานประจาปี พ.ศ.2561
2. รายงานแผนปฏิบัติราชการ
3. ฐ านข้ อ มู ล : งานท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ , งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา , งานคลั ง และพั ส ดุ ,
งานบริหาร, งานยุทธศาสตร์และแผน, งานวิทยบริการและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ, งานบริการ, งานวิจัย
และบริการวิชาการ, งานทะเบียนและงานวิชาการ, ศูนย์ภาษา,
4. สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์และจัดทาข้อมูล
นางสาวรสสุคนธ์
พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผน
ตรวจ แก้ไขคาผิด
นางสาวสายสมร

ติ๊บมา

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน

ผู้รับผิดชอบ
หน่ ว ยติ ด ตามและประเมิ น ผล งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผน กองบริ ห ารทรั พ ยากรเชี ย งราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย 57120

