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สารจากผู้บริหาร

ผ่านมาแล้ว 1 ปีเตม็ หลงัจากจดหมายข่าว “ราชมงคลตาก ฉบบั

ปฐมฤกษ์” ได้เผยแพร่และสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ถึงชาวราช

มงคลตากทุกท่าน ในช่วงปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่า

จะเป็นกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันทางวิชาการ งาน

วันวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมของท้ังนักศึกษา คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ อันจะน�าไปสู่การ

พัฒนาตนเองและองค์กร กิจกรรมด้านสังคม เช่น การออกค่าย

อาสาฯ การจัดท�าฝายเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ การให้บริการวิชาการแก่

ชมุชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในช่วงเดอืนมกราคม 2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคม

ศิษย์เก่าราชมงคลตาก ได้จัดงานเดินวิ่งเพื่อการกุศล “81 ปี วิ่ง

เพื่อราชมงคลตาก (Run for RMUTL Tak 2020)” ซึ่งนอกจาก

จะเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 81 ปี ของราชมงคลตากแล้ว 

ยงัเป็นการจดัหารายได้เพือ่เป็นทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาของ

มหาวิทยาลัยและน�าไปช่วยเหลือสังคมอีกด้วย ในงานนี้มีผู้เข้า

ร่วมเดนิ-วิง่กว่า 2,000 คน และประสบความส�าเรจ็อย่างงดงาม 

หลังจากนั้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 หลังการสอบปลายภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้น ประเทศไทยได้เผชิญกับ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จนท�าให้ต้องมีการประกาศพระราชก�าหนดบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน และมีมาตรการของภาครัฐประกาศออกมา

ตามล�าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการห้ามการใช้อาคารสถานที่

ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน 

การปิดห้างสรรพสินค้า ห้างร้านและสถานบันเทิง จากการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ชาวราชมงคล

ตากได้ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ร่วมแรง ร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ นานัปการ จน

ราชมงคลตากสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ อีกท้ังยังมีส่วนใน

การช่วยเหลอืสงัคมในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนือ่ง 

ต่างใช้ความรู้ ความสามารถช่วยเหลือสังคมในด้านที่ถนัด ไม่ว่า

จะเป็นการจัดท�าหน้ากากผ้า การผลิตเจลแอลกอฮอล์ การท�า

หน้ากาก ส�าหรับแจกจ่ายให้ชาวราชมงคลตาก รวมถึงแจกจ่าย

ให้บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ไป  การจดัท�าตูค้วาม

ดันลบและฉากกั้นตรวจเสมหะ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลใน

จังหวัดตาก การบริจาคน�้าดื่มตรา “ราชมงคลตาก” ถวายพระ

ภกิษสุงฆ์ตามวัดในอ�าเภอเมอืงตาก การจัดกจิกรรมแบ่งปันน�า้ใจ 

มอบอาหารและสิ่งของให้แก่ชาวจังหวัดตาก เป็นต้น

ในปีการศกึษา 2563 แม้จะยงัมอีปุสรรคในการเรียนการสอน ที่

สืบเนื่องจาก COVID-19 จนท�าให้ต้องมีการเลื่อนการเปิดภาค

เรียน มีการปฐมนิเทศออนไลน์ และมีการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ เป็นเวลากว่า 2 เดือน ของนักศึกษาในระดับปริญญา

ตร ีรวมถึงยกเลกิการจดักิจกรรมทีมี่การรวมกลุม่คนจ�านวนมาก 

อกีท้ังยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าสถานการณ์ COVID-19 ในระดบัโลก

จะคลี่คลายลงเมื่อใด แต่หากชาวราชมงคลตากยังคงมีความรัก 

ความสามคัคแีละมีใจเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ราชมงคลตากของ

เรา จะยงัคงเป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาเยาวชน และ

เป็นแหล่งภูมิปัญญาให้กับสังคมต่อไปอีกนานเท่านาน.  

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
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ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม

มาสูก่ารเรยีนการสอนออนไลน์เรว็ขึน้กว่า

ที่คาดการณ์ไว้ คณาจารย์ทุกท่านได้เข้า

สู่กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

เรยีนรูด้้วยตนเองเพ่ีือทีจ่ะให้คณุภาพการ

สอนมีประสิทธิภาพและคงไว้ตามเกณฑ์

ของประกันคุณภาพการศึกษา ถึงแม้จะ

อยู่ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมท่ีจ�ากัด

ในบางประการ คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ ขอขอบพระคุณในความร่วม

มือของคณาจารย์ทุกท่านในคณะฯ และ

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เป็นอย่างยิง่ และขอขอบคณุนกัศกึษาทกุ

คนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือมาตลอด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

จากบริบทการเปลี่ยนแปลง

ของการศึกษาภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่

ระบุถึงสถานการณ์ แนวโน้ม 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายใน

การพัฒนาประเทศ ประเด็น

การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ก ารพัฒนาศั กยภาพคน

ตลอดช ่วงชี วิต และการ

ปฏิ บั ติ รู ป ก ร ะบวนก า ร

เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 นั้น คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ ตาก จึง

มีความจ�าเป็นต้องเตรียม

การในการปรับบทบาทของตนเองด้วย

เช่นกัน โดยได้เร่ิมด�าเนินการต่าง ๆ 

อาทิ การจัดท�าหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-degree) หลักสูตรการสร้างนัก

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ Reskill 

or Upskill ให้กับก�าลังคนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดการศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการ (WiL-CP 

All) ความร่วมมือจัดท�าหลักสูตรการ

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Degree) กับ

คณะบริหารธุ ร กิจและศิลปศาสตร ์ 

ล�าปาง พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

(พ.ศ. 2564) จ�านวน 4 หลักสูตร ให้

มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความ

ต้องการ ในการนี้ได้เตรียมความพร้อม

บุคลากรในคณะด้วยการปรับกระบวน

ทัศน์และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่าน

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ 

เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาก�าลงั

คนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรองรับ

และสนับสนุนความต้องการบุคลากรใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) อย่าง

ทันต่อสถานการณ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 

ได้วางแผนโครงการการพฒันาผลงานทาง

วิชาการในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคง

ให้กับบุคลากรในคณะเพิ่มมากขึ้น อีก

ท้ังจะพัฒนาและก้าวต่อไปพร้อมกันกับ

ทุกหน่วยในพื้นที่ตากและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหวังเป็น

อย่างยิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายแห่งความ

ส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ

บุคลากรที่ทรงคุณค่าทุกท่านในองค์กร

ของเรา.

ผศ.ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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ภายใต้สถานการณ์ทีโ่หดร้าย

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตรตาก ยั ง เดิน

หน้าท�างานการอย่างต ่อ

เนื่องในการที่จะพยายาม

รับนักศึกษาภายใต้กองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา ปีที่ 2  (กสศ.) ซึ่ง

เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 

5 ปี (ระดับ ปวช. 3 ปี และ 

ปวส. 2 ปี) ในสาขาเมค

คาทรอนิกส ์ร ่วมกับคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตรเชียงราย และ

ในท้ายท่ีสุดทางคณะก็ได้รับอนุมัติให้รับ

นกัศกึษาภายใต้กองทนุนีใ้นเขตพืน้ทีต่าก 

แต่เน่ืองจากขณะท่ีได้รับการอนุมัติให้รับ

นกัศกึษานัน้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ยังไม่ได้รับอนุมัติหลักสูตร

เมคคาทรอนิกส์ (ปัจจุบนัได้รบัอนมุตัแิล้ว) 

ดังนั้น ในระดับ ปวช. จึงจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

และระดับ ปวส. จะจัดการเรียนการสอน

ในสาขาเมคคาทรอนิกส์ต่อไป ในการ

จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ทางคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรขอ

ขอบคณุรองคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์

และรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ที่ได้อนุเคราะห์บุคลากรใน

การช่วยสอน ปัจจบุนัทางคณะมนัีกศกึษา 

ปวช. จ�านวน 32 คน นอกจากการจดัการ

เรียนการสอนให้กับนักศึกษาแล้ว ทาง

คณะจะได้จดักจิกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการ

เสริมทักษะให้แก่นักศึกษา ปัจจุบันมี

บริษัท Thai Agri Intergroup Co., Ltd. 

ฝึกอบรมให้นกัศกึษาเรียนรูเ้รือ่งการตลาด

และการด�าเนินธรุกจิ Start up ในอนาคต

อันใกล้นี้ นักศึกษาเหล่านี้จะมีบริษัทของ

ตัวเองภายใต้ชื่อ THE NEV COMPANY 

XV  ถ้าเป็นไปตามแผนน่าจะเปิดด�าเนิน

การได้ภายในเดือนกันยายนนี้ อย่าลืม

สนับสนุนเด็ก ๆด้วยนะครับ

ในส่วนของการด�าเนินโครงการหรือ

กจิกรรมอืน่ ๆ  ภายใต้การท�างานของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook 

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ทุกข่าวสาร 

ทกุความเคลือ่นไหว ทกุกจิกรรมของคณะ 

และอย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ด้วยนะครับ

#สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

ขอแจ้งข่าวครับ สัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่ง

ชาติ ปี พ.ศ. 2563 ทางคณะจะด�าเนิน

กจิกรรมต่าง ๆ  ในวนัที ่22-23 กุมภาพนัธ์ 

2564 ครับ เนื่อง่จากสถานการณ์ระบาด

ของโรค COVID-19 อย่าลืมร่วมชม ร่วม

เชียร์ ร่วมจัดกิจกรรม และให้ก�าลังใจ 

นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันด้วย

นะครับ.

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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นายขวัญชัย  เทศฉาย
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สวัสดีนักศึกษาทุกคน ครั้งนี้เป็นการ

พูดคุยในจดหมายข่าวเป็นครั้งที่ 2 ใน

ฐานะรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่

ก็ยังไม่เคยได้พูดคุยกันเลย ในขณะที่

เขยีนจดหมายฉบับนีส้ถานการณ์ของการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เริ่มจะดีขึ้น แต่ยังไม่

น่าไว้วางใจได้ เพราะประเทศเมียนมายัง

มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ด้านการเรียน

การสอนในช่วงทีผ่่านมากม็ปัีญหาเกดิขึน้

มากมาย การเรียนในชั้นเรียน (Onsite) 

ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ต้องตรวจ

วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

ทุกครั้งหลังสัมผัสกับสิ่งของจากผู้อื่น (ณ 

เวลานี้ก็ยังคงต้องปฏิบัติอยู่นะครับ) ส่วน

การเรียนนอกห้องเรียน (Online) ส่วน

ใหญ่ปัญหาท่ีพบเป็นเร่ือง

ของสัญญาณ Wi-Fi ท�าให้

การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่

ต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัย

พยายามหาทางทีด่ทีีส่ดุเพือ่

ให้นักศึกษาได้เรียน และ

ส�าเร็จการศึกษาตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด  ขอให้เราคิด

แบบ New Normal แล้ว

เราจะเดินไปด้วยกัน (ขอยืม

วลีจากแฟนสโมสรฟุตบอล

ลิเวอร์พูล “You’ll never 

walk alone”) ครูกับศิษย์ 

มีความรักความผูกพันที่ดี

ต่อกัน เคารพ ให้เกียรติ ให้

โอกาส (ครูได้สอนได้ส่ัง) 

แล้วเราจะไปถึงจุดหมาย และประสบ

ความส�าเร็จ

ในการเรียนภาคเรียนที่  1 นี้  ขอให้

นักศึกษาอ่านหนังสือ ทบทวนการเรียน

ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พ่อแม่สั่งมา 

งดเท่ียวกลางคืน ไม่ดื่มสุราหรือเสพยา

เสพติด และสุดท้ายนี้ครูขอให้การเรียน 

การสอบในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน

ต่อ ๆ ไปของนักศึกษาทุกคนสัมฤทธิ์ผล

ดังตั้งใจ สวัสดีครับ. 
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ก อ ง บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร

ตาก ประกอบด้วย งาน 

4 งาน ได้แก่ งานบริหาร

งานทั่วไป (บริหารท่ัวไป 

สารบรรณ, เลขานุการผู ้

บริหาร ประชาสัมพันธ์) งาน

ยุทธศาสตร ์และบุคลากร 

(ยุทธศาสตร์และทรัพยากร

มนุษย์) งานคลังและพัสดุ 

(การเงิน บัญชี พัสดุ และ

สิทธิประโยชน์) งานบริการ 

(อาคารสถานที่ รักษาความ

ปลอดภัยและจราจร ยาน

พาหนะ สาธารณูปโภค 

เอกสารการพิมพ ์  และ

อนุรักษ์พลังงาน) บุคลากร

กองบริหารทรัพยากรตาก ประกอบด้วย 

ข้าราชการ พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้าง

ชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 

รวม 105 คน

ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ด�ารง

ต�าแหน ่งผู ้อ� านวยการ กองบริหาร

ทรัพยากรตาก เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 

2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาการท�างานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้าได้รับ

การสนบัสนนุจากทมีงานคุณภาพของกอง

บริหารทรัพยากรตากทุกท่านที่ร่วมแรง 

ร่วมใจท�างานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ เพื่อ

ให้ภารกิจของกองบริหารทรัพยากรตาก

มีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรของกองบริหาร

ทรัพยากรตาก มีการพัฒนาทักษะและ

สร้างสรรค์ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติ

งานอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาตนเอง

และพัฒนางานของหน ่วยงานให ้มี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

อย่างดีที่สุด

ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคลากรของกอง

บริหารทรัพยากรตากทุกท่านที่มีส่วน

ร่วมในการปฏบิติังานตามภารกิจของกอง 

อย ่างดียิ่ ง  และหวังเป ็นอย ่างยิ่ งว ่า 

บุคลากรทุกคนของกองบริหารทรัพยากร

ตาก จะเป็นก�าลังส�าคญัของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต่อไป.

นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ
ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากร
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มทร.ล้านนา ตาก น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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24 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา

วชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์

และการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จ�านวน 9 รูป 

จากนั้นเข้าสู ่พิธีการโดยผู ้ช่วยอธิการบดีกล่าวถวายพระพร

ชัยมงคล และน�าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการท่ีดีและพลัง

ของแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วม

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ร่วมถวาย

สัตย์ปฏิญาณด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา

ที่สุดมิได้ จากนั้นเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมคณะผู้

บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมท�ากิจกรรรมจิตอาสาด้วย

การปลูกต้นไม้จ�านวน 69 ต้น ณ บริเวณหอพักนักศึกษา โดยมี

การด�าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
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วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ที่ร้านอาหาร

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง อ�าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ได้รบัเกยีรตใิห้ร่วมจดัอาหาร

เล้ียงต้อนรับคณะผู้ร่วมงานถวายเลี้ยง

พระกระยาหารค�่า สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด

ตาก โดยอาหารทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมประกอบแก่

คณะผู้ร่วมงานมีท้ังอาหารประเภทคาว

และหวาน ประกอบด้วย กระเพาะปลา 

หมสูะเต๊ะ ลูห่มเูมอืงตาก ย�าข้าวเกรยีบ ไก่

ทอดข้าวเหนียว ทบัทมิกรอบ ขนมช่อม่วง 

ไอศกรีม และน�้าสมุนไพร เป็นต้น

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมจัดอาหารงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค�่า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มทร.ล้านนา ตาก รว่มรบัเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกัญญา สิรวิฒันาพรรณวดี

ในโอกาสทรงติดตามผลการด�าเนินการโครงการ
TO BE NUMBER ONE

วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมเฝ้า

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรง

เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการด�าเนิน

งานโครงการ To be number one และ

ศูนย์เพื่อนใจ To be number one ของ

จังหวัดตาก พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธาน

ในการแสดงคอนเสิร์ต To be number 

one โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ            

To be number one ภายใต้ค�าขวัญ 

“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” นอกจาก

น้ีมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ตาก ร่วมเฝ้ารับเสด็จในการ

พระราชทานก�าลงัใจและให้ค�าแนะน�าในการ

เลกิเสพยาเสพตดิได้อย่างถาวรแก่สมาชกิใคร

ติดยายกมือขึ้น และพระราชทานค�าปรึกษา

แก่สมาชิกชมรม To be number one จาก

สถานศึกษาในจังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการ

ประพฤติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
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เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง

ชาต ิส่วนภมูภิาค ประจ�าปี 2562 “สงิหาคม 

เดอืนแห่งการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์” ซ่ึงปีนี้

มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในหัวข้อหลัก 

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย

วทิยาศาสตร์ เสรมิสร้างชาตด้ิวยเทคโนโลยี 

สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 

18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง

ชาติเริ่มต้นด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่4 “พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย” 

เพือ่เป็นการส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอแผ่นดินไทย โดย

มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายราช

สดุดีฯ แล้วต่อด้วยพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่ง

เป็นไปด้วยความคกึคกั มนีกัเรยีนและนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษา

ต่าง ๆ  เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก พร้อมการบรรยายพเิศษในหวัข้อ 

“เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับนวัตกรรมในยุคดิจิทัล” โดย     

คุณร่มฉัตร ชูโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Urban Data Thailand 

จ�ากัด ผู้เชี่ยวชาญการท�าแผนที่ทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับ

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การแข่งขันสร้างผู้น�านวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(Young Inventors)

2. การแข่งขันการประกอบอาหารโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

(Food Innovation)

3. การแข่งขันการสร้างระบบควบคุมหุ ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ (RMUTL-STEAM3)

4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

6. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

7. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ

8. การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 

9. นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฯลฯ
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วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ เพ่ือเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

ไทย” เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

ของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และ

เพ่ือให้เยาวชนท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน

บคุลากรและประชาชนทัว่ไปในจงัหวัดตากและจังหวดั

ใกล้เคียงได้เห็นความส�าคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษา

ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทรงปฏิบัติการทดลอง ทรงสังเกตด้วยความวิริยะ

อตุสาหะ และทรงรวบรวมข้อมลูด้วยพระองค์เอง โดยพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้า

ถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และเห็นได้ชัดเจนใน

ประเทศไทยที่ต�าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของ

พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก เมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์

ทรงพยากรณ์ไว้ ด้วยพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ ในปี  พ.ศ. 2525 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่ง

วทิยาศาสตร์ไทย” และได้ก�าหนดให้วนัที ่18 สงิหาคมของทกุปี เป็น “วนัวทิยาศาสตร์

แห่งชาติ” จึงเป็นพลังบันดาลให้เยาวชนไทยมีใจรักและศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อ

เจริญรอยตามพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้น

จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วย “วิทยาศาสตร์”

“เทคโนโลยี”
“นวัตกรรม”

เสริมสร้างชาติด้วย
สู่วิถีแห่ง
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สมัมนาจดัท�าหลกัสตูร ปวส.
คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามฝ่ายเลขานกุาร

คณะกรรมการด�าเนินโครงการพฒันาหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการ

บรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและโครงการ

หลักสูตร รวมทั้งการคิดหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

โดยวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญจากส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง

การจดัโครงการครัง้น้ีมคีณะท�างานโครงการฯ คณะวศิวกรรมศาสตร์

จากพื้นที่ตาก เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง พิษณุโลก น่าน คณาจารย์

ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะคณะท�างาน

ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน

สูง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562” เพ่ือ

ก�าหนดกรอบแนวทางและกรอบแนวคิดการจัดท�าหลักสูตร ส�าหรับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัยต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการการเรียนการสอนในยุค

ประเทศ 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2562 การสัมมนา

ประกอบด้วยการบรรยายแนวทางการพฒันาและปรับปรงุหลกัสตูรระดบั

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคณุวฒุิ

และโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยวิทยากรส�านักงานจากคณะ

กรรมการการอาชวีศกึษา (คณุณฐัพงศ์ แดงหล้า) และการระดมสมองเพือ่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท�าหลักสูตรต่าง ๆ จ�านวน 4 กลุ่ม ประกอบ

ด้วย กลุม่ที ่1 หลกัสตูร ปวส.ช่างไฟฟ้า ปวส.ช่างอเิลก็ทรอนกิส์ และ ปวส.

เทคนคิคอมพิวเตอร์ กลุม่ที ่2 ประกอบด้วย หลักสตูร ปวส.ช่างกลโรงงาน 

ปวส.ช่างโลหะ และ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 

หลกัสตูร ปวส.ช่างยนต์ และ ปวส.ช่างจกัรกลหนกั กลุม่ที ่4 ประกอบด้วย 

หลักสูตร ปวส.ช่างก่อสร้าง ปวส.ช่างโยธา และ ปวส.ช่างส�ารวจ

เดนิหนา้ยกรา่งหลกัหลกัสตูร ปวส. คณะวศิวกรรมศาสตร์
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มอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน

วันที่ 2 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธี

มอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายใต้

โครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์

และงานวิจัยเพื่อยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และ

ชมุชน โดยได้รับเกยีรติจากนายเจริญฤทธิ์    

สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็น

ประธานมอบสิ่งประดิษฐ์ฯ แก่ผู้ประกอบ

การ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

จ�านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังนี้

1. เครือ่งพ่นทรายป้ายหนิแกรนติ มอบแก่

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหินศิลาทิพย์ โดยผู้รับ

ผดิชอบโครงการ ได้แก่ ผศ.จ�ารสั ทาค�าวงั  

มทร.ล้านนา ตาก

2.เครื่องผ ่าไม ้ ไผ ่ส�าหรับท�าไพขอบ

กระด้ง มอบแก่กลุ่มจักสานบ้านลานตาก

เกลี้ยง โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่             

นายชยันต์  ค�าบรรลือ มทร.ล้านนา ตาก

3. เคร่ืองอบแห้งเห็ด มอบแก่ กลุ่มบ้าน

เห็ดมังกร ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่  

นายภาคภูมิ  ใจชมภู มทร.ล้านนนา ตาก

4. เคร่ืองคั่วพริก มอบให้แก่ กลุ ่มน�้า

พริกเกษตรบ้านแม ่ไข ผู ้รับผิดชอบ

โครงการ ได้แก่ นายธวัชชัย ชัยลังการ                    

มทร.ล้านนา ตาก 

5. เครื่อง CNC เลเซอร์สลักลงหนัง มอบ

แก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดย่อม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นายนรุตม์      

คล้ายเคลื่อน มทร.ล้านนา ตาก

6. เครื่องกระเทาะเปลือกดาวอินคา มอบ

แก่สมาชิกกลุ่ม K.K.ดาวอินคา ผู้รับชอบ

โครงการ ได้แก่ นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี

มทร.ล้านนา ตาก

7. ตู้อบกล้วยไฟฟ้า มอบแก่กลุ่มวิสาหกิจ

กาละแมแม่พะยอม โดยผู ้รับผิดชอบ

โครงการ ได้แก่ นางอรวรรณ  เอกสนิเสรมิ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก
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8. ตู้ตากกกพลังงานแสงอาทิตย์ มอบแก่ กลุ่มทอเสื่อกกบ้าน

หนองนกปีกกา ผู ้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นายอิทธิเดช    

ไทยด�ารงค์ วิทยาลัยเทคนิคตาก

9. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มอบแก่ กลุ่มแปรรูปปลา 

(ปลาส้ม) ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นายพงศธร  ด่านตระกูล 

วิทยาลัยเทคนิคตาก

10. การพฒันาเครือ่งพ่นทรายป้ายหนิแกรนติ มอบแก่ ประสทิธิ์

ศิลา ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก

11. เครือ่งท�ากล้วยกวน มอบแก่ กลุม่แม่ละออ แม่กาษา ผู้รบัผิด

ชอบโครงการ ได้แก่ นายชัยกร  สุขค�า วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

12. เครื่องคั่วงาส�าหรับผลิตภัณฑ์กระยาสารท มอบแก่ กลุ่ม

กระยาสารทวาสนา ผู้รับผิดชอบโครงการ ไก้แก่ นายเด่นศักดิ์     

หอมหวล วิทยาลัยชุมชนตาก

13. เครื่องอบหนังหมู มอบแก่ กลุ่มแคบหมูทัดญา ผู้รับผิด

ชอบโครงการ ได้แก่ นายอนุวัฒน์  สิทธิกัน วิทยาลัยการอาชีพ

บ้านตาก

ตามที่จังหวัดตากได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลล้านนา ตาก ด�าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่ง

ประดษิฐ์ทีก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อชมุชน และเชญิชวนให้สถาบนั

อดุมศกึษาในจงัหวดัตากเข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการวจิยั ซึง่เป็น

การบูรณาการงานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และ

กลุ่มอาชีพของชุมชน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก

และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้อยู่ดีกินดีขึ้นอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดตากที่ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการพัฒนา        

ส่งเสริมความเข้มแข็งและการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 

และการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามกลยุทธ์และการพัฒนา

ระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ของครอบครัว ชุมชน และ

เข้าถึงบริการภาครัฐ โดยน�าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและการ

พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยอาศัยสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

ตาก

ในการด�าเนินโครงการฯ คณะกรรมการได้คัดกรองโครงการที่

ได้รับการสนับสนุนจ�านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ มีหน่วยงานเข้า

ร่วมด�าเนนิโครงการจ�านวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย วทิยาลยั

เทคนิคตาก วทิยาลยัเทคนคิแม่สอด วทิยาลยัการอาชพีบ้านตาก 

และวิทยาลัยชุมชนตาก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากเป็นหน่วยงานภาคีร่วมใน

การด�าเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่าง

ดีจนท�าให้การด�าเนินโครงการประสบความส�าเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้วยดี
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เครื่องคัดแยกเสารส
ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่เกษตรกร

โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ

มหาชน) มภีารกิจทีส่�าคญัในการสนบัสนนุ

การวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง 

โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุม

ท้ังด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยี           

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีเป้าหมายการด�าเนิน

งานเพื่อให ้ชุมชนเป ้าหมายบนพ้ืนที่

สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี              

มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ที่เพียง

พอต่อการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีเป ็นมิตรกับ       

สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่

สูงได้จัดท�าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 6 

และหมูท่ี ่11 ต�าบลเชยีงทอง อ�าเภอวงัเจ้า 

จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการปลูกเสาวรส

ทดแทนการบกุรุกป่าเพือ่ปลกูข้าวโพด  ซึง่

ปัจจุบนัการคดัแยกเสาวรสยงัเป็นการคัด

ด้วยมอื ท�าให้ต้องใช้เวลาและแรงงานเป็น

จ�านวนมาก และมกัเกดิความผดิพลาดใน

การคัดแยกอยู่บ่อยครั้ง
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ซึ่งจังหวัดตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด

ตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในขณะ

นัน้ มอบหมายให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ประกอบด้วย 

อาจารย์ไกรสร  วงษ์ปู่ อาจารย์ชยันต์  

ค�าบรรลือ อาจารย์นรุตม์ คล้ายเคลื่อน  

พร้อมน�านักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัย

เพ่ือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับ

ฐานรากและยกระดับความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชนให้อยู ่ดีกินดีขึ้นอย่างเป็น

ระบบ ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นแนวคิด

จากผูว่้าราชการจงัหวดัตากทีไ่ด้ตระหนกั

และให้ความส�าคัญในการพัฒนาส่งเสริม

ความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน และการแก้ไขปัญหา

ความยากจนตามกลยุทธ์และการพัฒนา

ระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู ้

ของครอบครัว ชุมชน และเข้าถึงบริการ  

ภาครัฐ โดยน�าองค์ความรู ้จากผลงาน

วิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ โดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ได้ด�าเนินการประดษิฐ์เครือ่งคดัแยก

เสาวรสเพื่อส่งมอบให้ประชาชนน�าไปใช้

ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ

หลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

จากการลงพื้นที่วิจัยพบว่าปัจจุบันกลุ่ม

เกษตรกรบ้านศรีคีรีรักษ์ได้เข้าโครงการ

พัฒนาเกษตรที่สูง จากเดิมปลูกข้าวโพด

และท�าไร่เลื่อนลอยเป็นส่วนมาก โดยพืช

ที่เกษตรเข้าร่วมโครงการการปลูกคือพืช

ไม้ผล เสาวรส โดยเร่ิมปลูกตั้งแต่เดือน

กมุภาพนัธ์ 2560 มีพืน้ทีป่ลกู 32 ไร่ และมี

แผนขยายลูกไร่ให้ได้ 50 ไร่ ในปี 2561 ปี

ท่ีผ่านมาได้ผลผลติเฉลีย่ประมาณ 30,000 

กิโลกรัมต่อเดือน  ผลผลิตที่ได้ส่งเข้าสู่

พ่อค้าคนกลางในเขตกรุงเทพและในพ้ืนท่ี

บางส่วนซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของตลาด ในกระบวนการคัดแยกขนาด

ก็จะแบ่งตามขนาดความโตและน�้าหนัก 

และสีของผลเสาวรส

ซึ่งจากการเก็บข ้อมูลการคัดแยกใช ้

แรงงานคนในกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมีคนงาน 5 

คน  หนึ่งคนคัดแยกได้  30 กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง วันที่มีผลผลิตมากก็จะคัดแยก

ไม่ทนัท�าให้ผลผลติเสยีหายและเสยีโอกาส

ต้องรอคัดในวันถัดไป ปัญหาคือการคัด

แยกล่าช้าและมีความผิดพลาด ท�าให้    

ถูกกดราคาสินค้าและคนงานเกิดความ

เมื่อยล้า คณะด�าเนินงานวิจัยจึงมีแนวคิด

ในการพัฒนาและจัดสร้างเครื่องคัดแยก

ผลเสาวรสเพื่อให้ทันต่อความต้องการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก และลด

ความเมื่อยล้าของคนงานคัดแยก

     

ขอบเขตโครงการวิจัย คณะวิจัยได้ผลิต

เครื่องคัดแยกผลเสาวรส ซึ่งมีขนาด 

100 x 200 x 80 เซนติเมตร และใช้

มอเตอร์เกียร์แบบกระแสตรงขนาด 12V 

DC250W เป็นต้นก�าลัง รับพลังจากโซล่า

เซลล์ขนาด 250W สามารถคัดแยกขนาด

ผลเสาวรสได้ 6 ขนาด ที ่200 กโิลกรัมต่อ

ช่ัวโมง โดยออกแบบและจัดสร้างเครื่อง

คัดแยกเสาวรสนี้ ใช้วัสดุโครงสร้างเป็น

เหล็กกล้าคาร์บอนเชื่อมประกอบตามที่

ออกแบบ และมจีานหมนุเทเปอร์ซึง่บดุ้วย

ฟองน�า้แผ่นกนัผวิของผลเสาวรสเป็นรอย 

จากนัน้จานหมนุกห็มนุพาผลเสาวรสกล้ิง

หนีศูนย์กลางผ่านรั้วกั้นซึ่งบุด้วยฟองน�้า

และตั้งระยะตามขนาดที่ต้องการเพื่อให้

ตกลงไปยงัช่องล�าเลียง ในส่วนทีสั่มผัสกบั

ผลเสาวรสจะบุด้วยฟองน�้าแผ่นทั้งหมด 

และในการออกแบบเคร่ืองนี้ คณะนัก

วิจัยออกแบบให้มีหลักการท�างานง่าย 

สามารถใช้ได้ทัง้สองระบบ คอืโซล่าร์เซลล์

เป็นพลังงานขับมอเตอร์ และมีหลักการ

กลไกในการท�างานเพื่อให้กลุ่มเกษตรกร

บ้านศรีครีีรักษ์ดูแลรักษาได้ง่าย ซึง่คาดว่า

กลุ่มเกษตรกรสามารถคัดแยกผลเสาวรส

ได้มาตรฐาน ช่วยอ�านวยความสะดวกและ

รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ ลดการใช้

แรงงานคน ลดความเมื่อยล้าและความ

ผิดพลาดที่ส�าคัญ ช่วยลดเวลาในการคัด

แยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตใน

ปริมาณเพิ่มขึ้น 
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กลองอืด
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
มทร.ล้านนา ตาก รับรางวัลผู้จัดเก็บข้อมูล

“กลองอดื” หรอื “กลองแอว” เป็นกลอง

ที่มีลักษณะที่ใหญ่และยาว กลองอืดหรือ

กลองแอวนี้จะใช้ต้นไม้ทั้งต้นตัดให้ยาว

ประมาณ 5-6 เมตร โดยเจาะทะลุล�าต้น

ต้ังแต่หัวถึงท้ายให้เป็นรูหรือช่องโหว่ 

ตอนบนหรือตอนหัวจะขุดให้เป็นโพรง 

และหงายซองเพื่อท�าเป็นที่ขึงหนังกลอง

ส�าหรบัต ีหน้ากลองเมือ่ตอนจะตีจะใช้ข้าว

สุกผสมขีเ้ถ้าบดให้ละเอยีดและเหนยีวตดิ

หน้ากลอง เพื่อให้การตีนั้นมีเสียงกังวาน 

ทุ้ม และดังไปในระยะไกล
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การตีกลองอืดของภาคเหนือจะตีคู ่กับ

กลองตะโล้ดโป๊ด ซึ่งเป็นกลองสองหน้า 

จะใช้ตีขัดกับกลองอืด นอกจากนี้มีเครื่อง

ดนตรีประเภทฆ้องโหม่งคู ่กับฉาบใหญ่ 

และที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรเลง 

เป็นการน�าบุคคลที่มีอารมณ์สุนทรีย์ใน

การสร้างความสุขสนุกสนาน เพราะผู้ที่

จะตีกลองอืดนั้นต้องใช้ความพยายาม

และความอดทนมาก เนื่องจากกลองมี

ขนาดใหญ่และขบวนแห่มีความยาว ผู้ตี

กลองอืดต้องใช้ก�าลังและใช้เวลานานใน

การตี ในจังหวัดตากพบการละเล่นกลอง

อืดในขบวนกฐิน ผ้าป่า หรือขบวนแห่ใน

เทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตอ�าเภอ

แม่สอด (ข้อมูลอ้างอิง: อาจารย์ส�าราญ 

แดงประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย)

เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติ  กรมส ่ ง เ ส ริิ ม วัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้

จังหวัดตาก  คัดเลือกพร้อมจัดเก็บข้อมูล

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�า

ปี 2561 เสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือขึ้นทะเบียน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ในการนี้จังหวัดตากได้คัดเลือกและน�า

เสนอข้อมูล “กลองอืด” โดยคณาจารย์

และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ประกอบด้วย             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม อาจารย์

วันชนะ จูบรรจง และนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้จัดท�า

ข้อมูลกลองอืดดังกล่าว บัดนี้กรมส่งเสริม

วัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของชาต ิจ�านวน 

18 รายการ ซ่ึงกลองอืดเป็นหนึง่ในจ�านวน 

18 รายการนัน้ทีไ่ด้รับการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประจ�าปี 2561 ประเภทรายการตัวแทน

มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมด้านศลิปะ

การแสดง ซ่ึงเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 

2562 ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบเกียรติ

บัตรและเชิญคณะศิลปินกลองอืดไป

แสดง ณ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร แล้ว เพื่อเป็นเกียรติแก่

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ผู้ซึ่งมีความส�าคัญ

ในฐานะที่เป็นผู้จัดท�าข้อมูลได้อย่างครบ

ถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดจน

ท�าให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดตาก คือ “กลองอืด” ได้รับการ

ประกาศขึ้นบัญชีมรกดภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

อนุรักษ์ สืบสาน ฟื ้นฟู และปกป้อง

คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ของท้องถ่ินและของชาติให้เกิดความ

ยั่งยืน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้น

บัญชีแล้วจ�านวน 336 รายการ รวมปีนี้ 

18 รายการ รวมเป็น 354 รายการ
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของการอยู่

รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิง่ ทรงแนะน�าอปุกรณ์อนัเป็นเคร่ืองมือ

ที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง โดย

เฉพาะ “น�้า” ปัญหาส�าคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของ

ป่าไม้ น�้าคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ พระองค์ทรงแนะน�าให้ใช้ฝายกั้นน�้า  

ซึ่งให้ประโยชน์ในการเก็บกักน�้า ลดความรุนแรงของการเกิดไฟ

ป่า  ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของ

กระแสน�้าในล�าห้วย ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่าง ๆ ที่ไหล

ลงมากับน�้าในล�าห้วย ช่วยเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า และใช้เป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค

บริโภคของชุมชน

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2521 ณ อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“...ส�าหรับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณสองข้างล�าห้วยนั้น จ�าเป็นจะต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วย
เก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ ส่วนตามร่องน�้าและบริเวณที่มีน�้าซับก็ควรสร้างฝายเล็ก ๆ กั้น
น�้าไว้ในลักษณะฝายชุ่มชื้น แม้จะมีน�้าจ�านวนน้อยก็ตาม ส�าหรับแหล่งน�้าที่มีปริมาณน�้ามาก  

จึงสร้างฝายเพื่อผันน�้าลงมาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก...”
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“ป่าชุมชน” เป็นป่าที่มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันของชุมชน 

เพือ่การอนรุกัษ์และให้ชมุชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื ปัจจบุนั

มีป่าชุมชนในจังหวัดตากท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมป่าไม้รวมทั้งสิ้น 

146 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 293,745 ไร่ (อ้างอิงข้อมูลปี 

2543-2562: เว็บไซต์กรมป่าไม้) แต่ก็ยังมีป่าอีกจ�านวนมากที่

ถูกท�าลาย ด้วยความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภาครัฐและ

เอกชน รวมท้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก    

ทีเ่หน็ความส�าคญัของการกักเก็บน�า้และช่วยดแูลผนืป่าชุมชน ได้

ร่วมกนัสร้างฝายชะลอน�า้เพือ่สร้างความชุ่มชืน้ให้กบัป่าตามแนว

วถิพีอเพียง ณ บรเิวณป่าชมุชนไม้งาม ป่าชมุชนคลองสกั ซ่ึงการ

สร้างฝายเป็นแนวคิดการพื้นฟูผืนป่า ตามแนวพระราชด�าริของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดการฟื้นฟูผืนป่าโดยการเพิ่มความ

ชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า และชะลอการไหลของน�้าให้ไหลช้าลง ลด

การสูญเสียชะล้างพังทลายของหน้าดิน อกีท้ังสร้างความสามคัคี

และปลกูจติส�านกึเรือ่งความเสยีสละ และการเป็นจติอาสาให้กับ

นักศึกษา แทนที่จะใช้เวลาไปเพื่อความสนุกสนาน เป็นตัวอย่าง

ทีน่่าชืน่ชมอกีตัวอย่างหนึง่ของเด็กไทยในยคุปัจจุบนั ฝายชะลอ

น�า้ทีพ่วกเขาสร้างขึน้ สร้างความภาคภมูใิจให้กบัพวกเขา และที่

ส�าคัญไปกว่านั้น สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนพื้นที่ต่อไป
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ข้าวแต๋น เป็นขนมพื้นบ้านขนมโบราณ

ของชาวเหนือ ท�ามาจากข้าวเหนียวขาว

หรือข้าวเหนียวด�าตากแห้ง และน�ามา 

ทอดกรอบ ราดด้วยน�้าอ้อย ซ่ึงจากสมัย

อดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรการ

ท�าข้าวแต๋นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ความอร่อย ปัจจบุนัสตูรทีไ่ด้รบัความนยิม

คือ ข้าวแต๋นน�้าแตงโม โดยมีการน�าเนื้อ

แตงโมงมาปั่นและกรองเอาแต่น�้ามาผสม

กับข้าวเหนียว

วันที่ 17 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ราชมงคลล ้ านนา ตาก 

โดย สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

คอมพวิเตอร์ น�านกัศกึษาเข้าร่วมน�าเสนอ

ผลงานโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์

ถิ่น ปี 2562” ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน 

ร่วมกบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล                                                       

ล ้านนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา อ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการน�าเสนอ ทีม CIS TAK-

002 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ตาก สามารถคว้ารางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรมส่ง

เสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มข้าวแต๋นน�้าแตง

โมกันตพัฒน์ บ้านกอเปา ต�าบลป่าสัก 

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน ประกอบด้วย

1. อาจารย์จักรพันธ์  วงศ์ฤกษ์ดี 

2. ผศ.ดร.พรรณธิภา  เพชรบุญมี

3. นางสาวธีรารัตน์  เอมอยู่            

4. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ข�า            

5. นางสาววาซาอุ             

6. นางสาวชนมน  พงษ์นุช         

7. นางสาวกานต์ธิดา  หมูอยู่            

8. นางสาวสุธิดาวรรณ  เมฆอินทร์        

9. นายอัฐพงษ์  กาวิลตา 

ซึ่ งข ้าวแต ๋นน�้าแตงโมท่ีได ้รับรางวัล 

เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะตัว

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเก็บ

รักษาข้าวแต๋นให้คงความสดใหม่ได้นาน

ขึ้น พร้อมสร้างแผนธุรกิจโดยแนะน�าช่อง

ทางออนไลน์โดยจดัโปรโมชัน่เพือ่เป็นการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ ๆ และน�าช่อง

ทางออนไลน์ให้ผู ้บริโภคได้รู ้จักมากขึ้น 

และเพิ่มโอกาสในการขาย เช่น การ Live 

สดช่วงการจัดโปรโมชั่น การสั่งซื้อสินค้า

และการช�าระสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ

ข้าวแต๋นน�้าแตงโมกันตพัฒน์
คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
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การแข่งขนัทกัษะภาษาอังกฤษมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 6 เขตพืน้ที ่จดัขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าในทกุปีโดยสลบั

เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส�าหรับปี 2562 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นเจ้าภาพจัด

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล  (English Language Skill Competition 2019) ในวันที่ 2 สิงหาคม 

2562 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง น่าน พิษณุโลก และตาก ซึ่งรายการแข่งขันต่าง ๆ ประกอบด้วย

English Major 6 รายการ

การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report) - ประเภทเดี่ยว

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) - ประเภทเดี่ยว

การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) - ประเภทเดี่ยว

การแข่งขัน Crossword Game - ประเภทคู่

การแข่งขันการสะกดค�าภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) - ประเภทเดี่ยว

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) - ประเภททีม (3 คน)

Non-English Major 5 รายการ

การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report) – ประเภทเดี่ยว 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest)– ประเภทเดี่ยว

การแข่งขัน Crossword Game – ประเภทคู่

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Speedy Quiz)– ประเภทคู่

การแข่งขันการสะกดค�าภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) – ประเภทเดี่ยว

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล จัดข้ึนโดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัว สร้างแรง

จงูใจ และเสรมิสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาให้กบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั ศนูย์ภาษา คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์   จงึ

ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากลขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา มทร. ล้านนา ทุกพื้นที่เกิด

แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง อีก

ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น

English Language
Skill Competition 

2019
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษสู่สากล



ENGLISH CAMP
ค่ายสร้างประสบการณ์ฐานความรูภ้าษาองักฤษ

วนัท่ี 21 สงิหาคม 2562 ศนูย์ภาษา ร่วมกับ หลักสตูรภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารสากล และแผนกภาษาตะวันตก จัดโครงการค่าย

ภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 4 

ฐานความรู้หมุนเวียนในแต่ละฐาน โดยแต่ละฐานจะให้ความรู้

เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ อาทิ การเปรียบเทียบค�าคุณศัพท์ การ

ใช้บพุบท การอ่านสญัลกัษณ์ป้ายจราจร และความรูเ้ก่ียวกบัศพัท์

ต่าง ๆ  เป็นต้น ซึง่รปูแบบกจิกรรมทีจ่ดัขึน้มุง่เน้นวตัถปุระสงค์เพ่ือ

เปิดโอกาสให้นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 สาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร

สากล ได้ถ่ายทอดเทคนิคและการเรียนรู้ภาษาผ่านสื่อเทคโนโลยี

ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้

ภาษาอังกฤษและประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษในชั้น

เรียนสู่สถานการณ์จริงของนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน
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นอกกรอบ
ฟังแนวคิดความส�าเร็จของ Youtuber:

ไม่นอกเกณฑ์
EVE Siri

จิรายุ ศิริ หรือ อีฟ เจ้าของช่อง Youtube: Eve Siri สายกินแนว Street food  ทั้ง

ตอนกลางวันและยามค�่าคืนที่มาพร้อมกับความฮา และท�าคอนเท้นต์กวน ๆ โดย

สรรหาเมนูอาหารได้แปลกไม่เหมือนใครมารีวิวให้ได้ชมกัน แม้ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อช่อง

เป็น Bangkokciaga แล้วก็ตาม 

ด้วยเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร เป็นทีส่นใจของผูช้มโดยเฉพาะกลุม่วยัรุน่ นกัศกึษาสาขา

ออกแบบอตุสาหกรรม คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา “นอก

กรอบไม่นอกเกณฑ์” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยวิทยากรคุณจิรายุ ศิริ (อีฟ) และ

คุณธีระพงษ์ จันทรภักดี (อ้น) ยูทูปเบอร์ชื่อดังจากช่อง “Eve Siri” มีนักศึกษาและ

นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดตากให้ความสนใจเข้าชมจ�านวนมาก โดยสัมมนา

พดูคยุบอกเล่าประสบการณ์และแนวคดิเกีย่วกบัความส�าเรจ็ทีม่าพร้อมกับความเกรียน

และความฮาของพี่อีฟและพี่อ้นในการท�าช่องยูทูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนท�าให้มี

ผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จดัโครงการบรกิาร

ฝึกใช้เครือ่งมือฟิสิกส์เบือ้งต้นส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอน

ปลาย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 มีครูและ

นกัเรียนจากโรงเรยีนสรรพวทิยาคม โดยเน้ือหาการอบรมประกอบ

ด้วยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบตักิาร พร้อมชดุทดลองสาธิต Smart Sense 

และให้นักเรียนได้ฝึกและทดลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ เพ่ือ

เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเนือ้หาทางทฏษฎทีีน่กัศกึษาได้เรยีน

รู้มา ตลอดจนพัฒนาทักษะความช�านาญในการใช้เคร่ืองมือวัด

ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน�าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ

ทดลองได้ ประกอบด้วย การทดลองการใช้เคร่ืองมือวัดเบื้องต้น 

การทดลองหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก การหาค่า

คงทีข่องสปรงิ หาคลืน่นิง่ในเส้นเชอืก การใช้เครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้า 

ทดลองตัวต้านทานในวงจรอนุกรม-วงจรขนาน 

พัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนด้วยบริการ
เครื่องมือทดลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการ

เตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการใน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21th Century Skills) มีคณาจารย์ นักศึกษา 

ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก สถานประกอบการ ร่วมท�ากจิกรรมและส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้กับนกัเรยีน

นักศึกษา โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความส�าคัญของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก ความส�าคัญของการพัฒนาก�าลังแรงงานให้มีฝีมือตามมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ ฯลฯ

ทัง้นีโ้ครงการดังกล่าว จัดขึน้เตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน

ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ พัฒนาความต้องการของทักษะ

ในยุคปัจจุบัน พัฒนามาตรฐานทักษะทางด้านอาชีพ และเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

จัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ให้สอดคล้องกบัการพฒันาก�าลงัคนของประเทศ เตรยีมความพร้อมเข้าสู่

สถาบันอดุมศกึษาเพือ่เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และผูใ้ช้งานบณัฑิตในอนาคต รวมท้ังพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนในสถานศกึษาเครอืข่าย

ให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการเตรยีมความ
พรอ้มพฒันารปูแบบ
สมรรถนะวชิาชพีใน

ศตวรรษที ่21
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“ยาเสพติด” ล้วนก่อให้เกิดโทษต่อชีวิต

ผู้เสพด้วยกันทั้งสิ้น การใช้ยาเสพติดใน

วัยรุ่นเป็นปัญหาที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรมอง

ข้าม เพราะยาเสพติดอาจน�าไปสู่ปัญหา

อื่น ๆ ได้มากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ตัวผู้เสพ

หรือครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ

จากยาเสพติด แต่รวมถึงคนในสังคมและ

ประเทศชาติด้วย

การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษา เน้นมาตรการท่ี

เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อ

เนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-อุดมศึกษา 

ภายใต้กรอบการด�าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา 

ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหาร

จัดการ เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาท่ีเป็น

ระบบครบวงจร (อ้างอิง: ส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด (ป.ป.ส.))

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการประกวดสื่อ

ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมป้องกันและแก้ไขร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมป้องกันและแก้ไข
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วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

เห็นความส�าคัญของปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม

การประกวดส่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมป้องกันและแก้ไข” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน

ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพ

ติด มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประเภทโปสเตอร์ จ�านวน 

10 ทีม ซึ่งผลการประกวดสื่อได้ผู้ชนะการประกวด ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย

 - นางสาวสิริประภา เสนแก้ว

 - นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์อ�าไพ

 - นายกฤษฎา ลาสนธิ

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ Popular vote ประกอบด้วย

 - นายไวภพ วงค์จ�านงค์

 - นายกิตณรงค์ ทิอ้าย

 - นายภวินท์ อธิสุมงคล

 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกอบด้วย

 - นางสาวพัชรมัย ธงชัย

 - นายมรกต เที่ยงศรี

 - นางสาวณัฑธิดา บุญมาก

 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. รางวัลชมเชย

 - นายวิสิทธิ์ ท้าววัฒนกุล

 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. รางวัลชมเชย ประกอบด้วย

 - นายพงษ์ศักดิ์ เอมอยู่

 - นายธนกฤต สายทอง

 - นายบวร จัทร์ลา

 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

6. รางวัลชมเชย

 - นายอภิสิทธิ์ เกิดเกตุ

 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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CONTEST 2019
เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย

หากพูดถึงเรื่องราวระหว่างอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ตอนเป็นน้องใหม่คงจะต้องพบเจอกิจกรรมสนุก ๆ หลายอย่าง และหนึ่งใน

กจิกรรมทีนั่กศึกษาทกุคนจะต้องเข้าร่วมกนัอย่างแน่นอนกค็อื การประกวดดาว-เดอืน ซึง่ปัจจบัุนการประกวดดาว-เดอืน นอกจาก

เป็นการเฟ้นหาหนุ่มสาวหน้าตาดี บุคลิกดีแล้ว ยังต้องวัดกันที่ความสามารถและกล้าแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย คอยประชาสัมพันธ์และอ�านวยประโยชน์แก่สาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในการด�าเนิน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ส�าหรบัการคัดเลอืกดาว-เดอืนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก เริม่ต้นจากการโหวตของรุน่พีห่รอืเพือ่นนกัศึกษา

ในแต่ละสาขาเพือ่เข้าร่วมการประกวด โดยนกัศกึษาจะต้องฝึกซ้อมภารกจิและการแสดงความสามารถต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการซ้อม

ตอบค�าถามจากกรรมการ การซ้อมแสดงความสามารถพิเศษ รวมไปถึงการฝึกบุคลลิกท่าทางต่าง ๆ ให้ดูสง่างาม เพื่อเป็นตัวแทน

มหาวทิยาลยัไปสานต่อภารกจิด้านต่าง ๆ  เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมตามทีไ่ด้รับมอบหมายในอนาคต ซ่ึงปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ก็ได้จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ภายใต้ชื่อ RMUTL TAK 

STARS CONTEST 2019 ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
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1. รางวัล Mr. RMUTL Tak 2019 ได้แก่ นายนครินทร์ อู่ทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี 

2. รางวัลรอง Mr. RMUTL ได้แก่ นายธนโชติ ปัญญาชัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี

3. รางวัล Miss RMUTL Tak 2019 ได้แก่ นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ เทียบโอน 

4. รางวัลรอง Miss. RMUTL Tak ได้แก่ นางสาวพันธ์พัชศร อินทรฉิม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี

5. รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ อภิศรา มานัต 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

6. รางวัล People Choice RMUTL Tak ได้แก่ นางสาวชญาภา จงนิมิตรสถาพร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด

7. รางวัลขวัญใจสปอนเซอร์ ได้แก่ นายธนโชติ ปัญญาชัย 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี

8. รางวัล Mr. I am Siam Thai Perfume ได้แก่ นายพัชรเชษฐ์ ทองข่าย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน

9. รางวัล Miss I am Siam Thai Perfume ได้แก่ นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ เทียบโอน 

10. รางวัล Miss Queen RMUTL Tak ได้แก่ กชมลพรรณ แก้วภักดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี 

11. รางวัล Miss Conginiality RMUTL Tak 2019 ได้แก่

วราพร สุทา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัด

ท�าแผ่นยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัและแผนปฏบิตัริาชการ ประจ�า

ปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ซ่ึงก่อนหน้านี้

มหาวทิยาลยัได้จดัท�าแบบสอบถามการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

องค์กรจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสถานประกอบการ

ผู้ใช้บัณฑิต โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ต้องการเห็น

ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัย โดยจะได้น�า

ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงลึก ซึ่งการ

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย ได้รับความ

รู้ความเข้าใจบริบท ส่ิงแวดล้อม ปัจจัยและเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มี

การเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนิน

งานของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้วางเป้าหมายในการขับเคล่ือน

มหาวทิยาลยั นอกจากนีจ้ะได้ศกึษา ทบทวน และวเิคราะห์ข้อมูล

จากอดตีถงึปัจจบุนั พร้อมทัง้หาแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง

ในการบริหารจัดการให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

จดัท�าแผนยทุธศาสตร ์เพือ่พฒันามหาวทิยาลยั

วันที่ 27 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน

นา ตาก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 

ประจ�าปี 2562 ซ่ึงมีบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการจ�านวน 8 

ท่าน ประกอบด้วย

1. อาจารย์จุฑามาศ  พ่ึงอ่อน คณะบริหารธรุกจิและศลิปศาสตร์

2. ดร.พิศมัย  สุภัทรานนท์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3. ผศ.สุพรรัตน์ วัชระนฤมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร

4. ผศ.อุทิน  คุณาแจ่มจรัส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร

5. ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. ผศ.ไพฑูรย์  อุดมเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. นายค�ารณ  แก้วบุญช่วย กองบริหารทรัพยากร

8. นายเลิศ  ปั้นรูป กองบริหารทรัพยากร

เกษยีณ เกษมสขุ
แสดงมทุติาจติแดผู่เ้กษยีณอายรุาชการ ป ี2562
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วันที่ 13 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่บุคลากร

ในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพร่างกายและเพื่อให้บุคลากร

ตระหนักถึบงการตรวจสุขภาพและดูแลตนเองเพื่อป้องกัน

และดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้ต้ังแต่เน่ิน ๆ เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาให้บริการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น เช่น การตรวจร่างกายเพื่อหาความสมบูรณ์

ของเม็ดเลือด การตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือด ตรวจวัดไขมัน

ในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ ตรวจไวรัสตับอักเสบ รวมถึงการตรวจ

สุขภาพเฉพาะทาง เช่น การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งชนิดต่าง ๆ

ตรวจสขุภาพประจ�าป ี
ปอ้งกนัไว ้หา่งไกลโรค

18 พฤศจิกายน 2562 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ตาก จดักจิกรรมบรจิาคโลหติเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและช่วย

ชวีติเพ่ือนมนษุย์ โดยได้รับอนเุคราะห์จากส�านกังานเหล่ากาชาด 

และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาให้บริการแก่

บุคลากรและนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก

Give Blood, Give Life
บรจิาคโลหติ ตอ่ชวีติเพือ่นมนษุย์
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มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน

วนัที ่25 ตลุาคม 2562 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก น�านกัศกึษาเข้า

ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2562 ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรธรณี โดยอธิบดี

กรมทรัพยากรธรณี (นายสมหมาย เตชวาล) น�าไปถวายพระสงฆ์ที่จ�าพรรษาถ้วน

ไตรมาส ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

วันท่ี 10 ตุลาคม 2562 สาขาบัญชี 

คณะบริหารธุ ร กิจและศิลปศาสตร ์ 

มหา วิทยา ลัย เทคโนโลยี ราชมงคล        

ล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเรื่อง AI 

กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการท�างานให้กบันกับัญชี 

4.0 โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญและท่ีปรกึษา

การออกแบบระบบบญัชแีละการวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ผศ.ดร.อุเทน 

เลาน�าทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์บัญชี ได้แก่ 

เทคโนโลยปัีจจุบนัทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว การปรับตัวและการเตรียมความ

พร้อม การบัญชีดิจิทัล หุ ่นยนต์บัญชี  

หุ่นยนต์บัญชีกับกระบวนการท�างานทาง

ธรุกจิ การควบคมุและสัง่การหุน่ยนต์ และ

กรณศีกึษาแนวทางการประยกุต์ใช้ในงาน

บัญชีและสอบบัญชี

AI กับนักบัญชี หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้กับนักบัญชี 4.0
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เปิดโรงฝึกงานพัฒนาก�าลังคนด้านยานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคณะ

อาจารย์และนกัวจิยัสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ในการเข้าชมอาคารและโรงฝึกงานแผนกวชิาช่างยนต์ทีไ่ด้

รับการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีตากมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยี

วิศวกรรม ส�าหรับการพัฒนาก�าลังคนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 

และยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ช่างหล่อโลหะ หล่อ

พระพุทธรูปและศิลปกรรม อุตสาหกรรมอัติโนมัติ (Automation) หุ่น

ยนต์ (Robotic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบ

ควบคุม PLC ไฟฟ้าก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง เครื่องจักรกลหนักและ

ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง โยธา อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น โจทย์วิจัยเด่น 

ได้แก่ การพฒันาก�าลงัและสถาบนัความรูส้�าหรบัอตุสาหกรรมสมัยใหม่ 

4.0 และยานยนต์สมยัใหม่ในพืน้ทีร่ะเบยีงเขตเศรษฐกจิตะวนัตก (WEC 

:West Economic Corridor) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

โครงการอบรมนวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคา
PEROVSKITEPEROVSKITE

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการ

อบรมเชงิปฏบัิตกิารการพฒันานวัตกรรมการสร้างกระเบือ้งมงุหลงัคาเซลล์แสงอาทติย์

เพอร์โรฟสไกต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการสร้าง

กระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์โรฟสไกต์ (Innovation of Perovskite 

Solar Cell Coated on Roof Tile)” ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.)  กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยด�าเนินการวิจัยตั้งแต่

เดอืนมถินุายน 2561 ถงึ ธนัวาคม 2562 โดยมีคณะท�างานจากทัง้สองฝ่ายประกอบด้วย 

ดร.เฉลา วงศ์แสง หวัหน้าคณะท�างาน อาจารย์รุง่โรจน์ ขะมนัจา รศ.ดร.พศิษิฐ์  สงิห์ใจ 

ดร.สมอ บุญพันธ์ อาจารย์ณฐกมล  คุณทะสิงห์ นายพงษ์เทพ   จันทร์ปุ่ม  นายรักชาติ    

เหล็กบุญเพชร  ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ เขิมสูงเนิน นายนรเมตร   ตันติสุขุมาล  นายส่งแสง 

วฒันายัง่ยนื และนายสนัตกิรณ์ อปุระวรรณ โดยเนือ้หาการฝึกอบรมประกอบด้วยการ

บรรยายเรือ่งการด�าเนินงานเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทติย์กบัชมุชน เทคนคิ

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสร้างกระเบื้อง  มุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์

โรฟสไกต์ พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติ.

เซลล์แสงอาทิตย์
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ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุน

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อให้แก่นักศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ราชมงคลล ้ านนา ตาก               

น�านักศึกษาทุนมูลนิธิทิสโก ้ เพื่อการ

กุศลให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิ          

ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาทุน 

โดยมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศลได้ให้ค�า

แนะน�าในการน�าเงินทุนการศึกษาไป

ใช้ พร้อมทั้งซักถามความเป็นอยู ่ของ

นักศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ตาก มีนักศึกษาทุนมูลนิธิ

ทิสโก้เพ่ือการกุศลจ�านวน 11 คน ส่วน

ใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิล�าเนาห่างไกล

และขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณสทาวีร์       

เจิดรังษี เข้าพบผู ้บริหารและมอบทุน

การศึกษาจ�านวน 20,000 บาท เพื่อ

เป็นทุนมอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมี

ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ซึ่งคุณสทาวีร์ เจิดรังษี เป็นทายาทของ

ครูถาด ค�าพุฒ อดีตครูใหญ่โรงเรียน

ประถมอาชีพช่างไม้ ก ่อนจะมาเป็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ตาก ในปัจจุบัน ในการนี้มหาวิทยาลัยขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความยินดีกับนายชิษณุพงศ์    

อ้นเกต ุและนายณฐัวร โกอินต๊ะ นักศกึษา

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล       

ล้านนา ตาก ที่ได้รับทุนการศึกษาใน

โครงการ “Lucky Draw ลุ้นรับทุนการ

ศึกษา” จากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าว

ให้นักศึกษาทั่วประเทศช�าระเงินค่าลง

ทะเบียนเรียนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์

เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ทุกสาขา 

และผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น Counter 

Service Pay ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 7 

ธนัวาคม 2561-31 มกราคม 2562 มสีทิธ์ิ

ลุ้นรับทุนการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนิน

การจับรางวัลและได้รายชื่อนักศึกษา       

ผู้โชคดี ได้แก่ นายณัฐวร  โกอินต๊ะ ได้รับ

ทุนการศึกษา จ�านวน 5,000 บาท และ

นายชษิณุพงศ์ อ้นเกตุ ได้รบัทนุการศกึษา

จ�านวน 3,000 บาท  โอกาสนี้ ดร.สนธยา 

ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับ

มอบเช็คเงินสดทุนการศึกษาพร้อมส่ง

มอบให้แก่นักศึกษาผู้โชคดีดังกล่าว

Lucky Draw ลงทะเบียนเรียนผ่านเซเว่น ลุ้นทุนการศึกษา
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มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมี

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษา

จ�านวน 4 ทุน ประกอบด้วย

1. นายภาณุพงศ์  สุกน่วม

2. นางสาวสิริประภา  เสนแก้ว

3. นางสาวณัฑธิดา  บุญมาก

4. นางสาวพัชรมัย  ธงชัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอขอบคุณชมรมธนาคาร

ภาคเหนือ จังหวัดตาก ท่ีให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา

ในครั้งนี้

รับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก ในนาม

คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับหน้าที่

ด�าเนินการในพิธีเปิดประกอบด้วยการออกแบบเวทีการแสดง

และฉากประกอบ การจุดกระถางคบเพลิง พลุ ดอกไม้เพลิง 

การแสดงแสง สี เสียง การจัดสถานที่พร้อมยานพาหนะรับ-ส่ง 

การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยอาหารและเคร่ืองดื่ม พร้อมทั้ง

พิธีการและล�าดับการแสดงต่าง ๆ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ

เป็นสถานที่จัดการแข่งขันในบางชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล ฟุต

ซอล วอลเล่ย์บอล วูซู คาราเต้โด หมากล้อม เป็นต้น นอกจาก

นี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ล้านนา ตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาและเจ้า

หน้าที่ประจ�าสนามด้วย

โดยจังหวัดตากได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 

2562    มี 15 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ก�าแพงเพชร 

เชยีงราย เชยีงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พจิติร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ 

แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพนู สโุขทยั และอตุรดติถ์ มนีกักฬีา

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน 7,266 คน ชิงชัย 

294 เหรียญทอง จากการแข่งขัน 49 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อคัด

เลือกตัวแทนนักกีฬา ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 

19-29 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดตราด

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
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กฬีาสี เป็นกจิกรรมหรือการเล่นเพ่ือความสนกุเพลดิเพลนิหรือ

เพือ่ผ่อนคลายความเคร่งเครยีด รวมไปถงึกจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้

กติกาซึ่งถูกก�าหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความส�าเร็จ 

การพัฒนาของทักษะ กฬีาเป็นกจิกรรมท่ีควบคูก่บัการแข่งขนั

และระบบคะแนนมากกว่ากีฬาสี คือ การสร้างทีมแบบเร่งรัด 

เพราะว่าทมีทีดี่ไม่ใช่การมคีนเก่งมารวมตัวกนัอยูม่าก ๆ  แต่ทมี

ที่ดี คือ ทีมที่เข้าใจซึ่งกันและกัน การวางหน้าที่ให้เหมาะสม

กับความสามารถ ท�างานช่วยเหลือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 

เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมแพ้ ร่วมชนะไปด้วยกัน

(อ้างอิง: ณฐพงษ์  เลิศศรี

www.medium.com)

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจ�าปีการศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี                    

ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดและปิดการแข่งขัน 

ซ่ึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย 

สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีการแข่งขันในแต่ละชนิด

กีฬา ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง 

วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เป็นต้น โดยการ

แข่งขนักฬีาสจีดัขึน้เพือ่คดัเลอืกตวัแทนนกักีฬาไปแข่งขันกฬีา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดี

เกมส์” ระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย                 
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   มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงาน  
 ตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจ�าปี 2562-2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชา       

นุสรณ์ ประจ�าปี 2562-2563 เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ต่าง ๆ ที่ต่างเคลื่อนเข้าสู่

บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย

ขบวนที่ 1 ขบวนเทิดพระเกียรติ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขบวนที่ 2 ขบวนหลวงยกกระบัตรรั้งราชการเมืองตาก โดย โรงเรียนผดุงปัญญา

ขบวนที่ 3 ขบวนพระยาตากรวมพลผู้กล้ากู้ชาติคืนถิ่น โดย โรงเรียนตากพิทยาคม

และขบวนที ่4 ขบวนจอมภมูนิทร์แห่งแผ่นดนิกรงุธนบุร ีโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก

การจดังานตากสนิมหาราชานสุรณ์ปีนี ้นบัเป็นครัง้ที ่70 มกี�าหนดการจดังานระหว่าง

วันท่ี 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการหา

รายได้ส�าหรับใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของจังหวัดตาก ภายในงานมี

กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
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กิจกรรมความรูคู้่ความสนุก
บูธ มทร.ล้านนา ตาก

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจ�าปี 2562-2563
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ล้าน

นา ตาก ร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงาน

ได้ร่วมสนุกเป็นประจ�าทุกวัน ประกอบ

ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น 

กิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้า กิจกรรม

การเรยีนรู้เทคโนโลยอีจัฉรยิะ  Internet 

of Things กิจกรรมการบงัคบัโดรนด้วย

มอื กจิกรรมการท�าเทยีนหอมจากไขถัว่

เหลอืง กจิกรรมการละเล่น และเกม 50 

ค�าถาม พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์

การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ประจ�าปีการ

ศึกษา 2563 
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LC CHRISTMAS PARTY 2019LC CHRISTMAS PARTY 2019LC CHRISTMAS PARTY 2019
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรม LC Christmas 

Party 2019 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการแต่ง

กายชุดแฟนซีคริสต์มาส การประกวดส่ิงประดิษฐ์ D.I.Y. คริสต์มาส นอกจากนี้ยังมี

กจิกรรมให้นกัศกึษาได้ร่วมสนกุและลุน้ของรางวลัมากมาย อาท ิการประกวดร้องเพลง

ภาษาอังกฤษ การประกวดวาดภาพคริสต์มาส นิทรรศการเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดย

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ฯลฯ

เข้าพบประธานมูลนิธิ
ตันติสุนทรเพื่อการ
ศึกษาเนื่องในโอกาสขึ้น
ปีใหม่พร้อมรายงานผล
การใช้จ่ายทุนการศึกษา

ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี          

เข้าพบคณุอดุร ตนัตสินุทร ประธานมลูนธิิ

ตันติสุนทรเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาส

สวัสดีปีใหม่ พร้อมรายงานผลการด�าเนิน

งานการใช้จ่ายทุนการศึกษาที่มูลนิธิตันติ

สุนทรเพื่อการศึกษา มอบให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน

นา ตาก

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
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เพชรราชมงคลล้านนา ประจ�าปี 2562

คนดีศรรีาชมงคลตาก
เชดิชนัูกศึกษาดีเด่น ประจ�าปี 2562

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จดัพธิน้ีอมส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร และถวายราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15

โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        

ล้านนา ตาก ทีไ่ด้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรต ิ“ราชมงคลสรรเสริญ” ประจ�าปีการศกึษา 

2562 ประกอบด้วย

1. นายกรวิชญ์  ใยส�าลี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นายพีระพงษ์  คุปตัษเฐียร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คัดเลือกผู้เข้า

ประกวดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น “คนดีศรีราชมงคลตาก” 

ประจ�าปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่มีผลงานด้านต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 17 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาปัจจุบันที่มี

ความประพฤติดี มีผลงานดีเด่น หรือท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือสร้างช่ือ

เสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผู้น�านักศึกษา ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาหรือนันทนาการ ด้านจิตอาสาบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ ด้านวิชาการ และด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบ

อย่างทีด่ใีห้แก่นกัศกึษารุ่นต่อไป เพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่นกัศกึษาปัจจุบนั

ในการประพฤตดิ ีมวีนิยั และอทุศิตนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม ส�าหรับนักศกึษาผู้ที่

ได้รบัการคดัเลอืกรางวลั “คนดศีรรีาชมงคลตาก” จะได้รับโล่ประกาศเกยีรติคุณ

พร้อมทุนการศึกษาจ�านวน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลและใบประกาศ

เกียรติคุณด้านต่าง ๆ อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์

เก่าราชมงคลตาก จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “81 ปี วิ่งเพื่อราช

มงคลตาก (RUN FOR RMUTL TAK 2020)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 

มกราคม 2562 ได้รบัเกียรตจิากนายอรรษษิฐ์  สมัพนัธรตัน์ ผูว่้าราชการ

จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ดร.สนธยา ทองอรุณศรี 

ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  พร้อม

ด้วย พลตรีพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก  

หัวหน้าส่วนราชการ และนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมการแข่งขัน 

ประมาณ 2,000  คน  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
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ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส ่งเสริมและ

สนับสนุนการออกก�าลังกาย เชื่อมความ

สมัพนัธ์ระหว่างศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนั 

ส�าหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าไป

ใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เป็นทุน

ในการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ของนักศึกษา จัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ให้

แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช สนบัสนนุทหารผ่านศกึและกอง

หนุนจังหวัดตาก นอกจากนี้สนับสนุน

การด�าเนินกิจการของสมาคมศิษย์เก่า        

ราชมงคลตาก

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
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ส�าหรับเส้นทางการวิ่ง แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภท Fancy Run: 2.5 กิโลเมตร 

จะวิ่งเส้นทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Start) - สะพานตากสินมหาราช - แขวงการทางตากที่ 1 - วิทยาลัยเทคนิค

ตาก - สถานีกาชาดเทพรัตน์ - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัดตาก และกลับตัวเพ่ือวิ่งเส้นทางเดิมไปส้ินสุดที่ศาลสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Finish)

ประเภท Fun Run: 5 กิโลเมตร

จะวิ่งเส้นทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Start) - สะพานตากสินมหาราช - แขวงการทางตากที่ 1 - วิทยาลัยเทคนิค

ตาก - สถานีกาชาดเทพรัตน์ - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัดตาก - ร้านอาหารบ้านปีกไม้ - สหกรณ์ชุมชนป่ามะม่วงมั่นคง 

และกลับตัวเพื่อวิ่งเส้นทางเดิมไปสิ้นสุดที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Finish)

ประเภท Mini Marathon: 10.5 กิโลเมตร

จะวิ่งเส้นทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Start) - สะพานตากสินมหาราช - แขวงการทางตากที่ 1 - วิทยาลัยเทคนิค

ตาก - สถานีกาชาดเทพรัตน์ - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัดตาก - ร้านอาหารบ้านปีกไม้ - สหกรณ์ชุมชนป่ามะม่วงมั่นคง - 

โรงเรียนบ้านชะลาด และกลับตัวเพื่อวิ่งเส้นทางเดิมไปสิ้นสุดที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Finish)

ประเภท Half Marathon: 21 กิโลเมตร

จะวิ่งเส้นทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Start) - สะพานตากสินมหาราช - แขวงการทางตากที่ 1 - วิทยาลัยเทคนิค

ตาก - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัดตาก - ร้านอาหารบ้านปีกไม้ - สหกรณ์ชุมชนป่ามะม่วงมั่นคง - โรงเรียนบ้านชะลาด - 

อ่างเก็บน�้าห้วยแม่ท้อ และกลับตัวเพื่อวิ่งเส้นทางเดิมไปสิ้นสุดที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จุด Finish)
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โดยแยกประเภทรุ่นอายเุป็น 6 กลุม่ ได้แก่

1. กลุ่มอายุต�่ากว่า ≤ 19 ปี  

2. กลุ่มอายุ 20-29 ปี

3. กลุ่มอายุ 30-39 ปี   

4. กลุ่มอายุ 40-49 ปี

5. กลุ่มอายุ 50-59 ปี   

6. กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ส�าหรับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 

1-5 ในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล

ในทุกกลุ่มอายุ กว่า 190 รางวัล ดังนี้

1. ประเภท Half Marathon: 21 Km 

ถ้วยรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

2. ประเภท Mini Marathon: 10.5 Km 

ถ้วยรางวัล คุณอุดร  ตันติสุนทร 

3. ประเภท Fun Run: 5 Km

ถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

4. ประเภท Fancy Run: 2.5 Km

ถ้วยรางวัล นายกสมาคมศิษย์เก่าราช

มงคลตาก
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 STEAM3

แลกเปล่ียนเรยีนรู้
สรุปโครงการ RMUTL-STEAM3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการสรุปและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสรา้งสรรค์ เสริมสรา้งเทคโนโลยี (RMUTL-

STEAM3) ส�าหรับสถานศึกษาเครือข่ายใหม่ ประจ�าปี 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนนา

โบสถ์พิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม และโรงเรียน

บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” และโรงเรียนเครือข่ายเก่า ประกอบด้วยโรงเรียนวัง

ประจบวิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการล้าน

นาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ซึ่งใน

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ได้ด�าเนนิโครงการ

โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้แก่ กจิกรรมพัฒนาครเูพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพในการสอน และกจิกรรมพฒันานกัเรยีน

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านจริยธรรม ผ่านกระบวน 

กระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM3 ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักดังนี้
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กจิกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารครูพีเ่ลีย้งส�าหรบัอาจารย์ใน 

มทร.ล้านนา ตาก มีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้า

ร่วมกิจกรรม 

กจิกรรมที ่2 ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารให้แก่ครใูนสถานศกึษาเครอื

ข่ายใหม่ 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม โรงเรียน

ยกกระบตัรวทิยาคม โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวทิยาคาร” และ

โรงเรยีนนาโบสถ์พทิยาคม เพ่ือให้เรยีนรูแ้ละส่งเสรมิศกัยภาพใน

การสอนให้เป็นพี่เลี้ยงผ่านการเรียนรู้แบบ STEAM3 นอกจากนี้

มีนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ตาก เข้า

ร่วมโครงการด้วย 

กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมการใช้ระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แก่สถานศึกษาเครือข่ายเก่า 10 แห่ง 

กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขันและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้

  - การแข่งขนัการควบคมุหุน่ยนต์ด้วยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ 

รอบแรก จดัขึน้ภายในงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิเมือ่วนั

ที่ 18-19 สิงหาคม ณ มทร.ล้านนา ตาก และจัดการแข่งขันใน

รอบชิงชนะเลิศณ โรงเรียนตากพิทยาคม 

 - การน�าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถ

ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบบ STEAM3 โดยมีคณาจารย์ที่

เป็นคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และ

น�าโครงงานไปสร้างสรรค์แล้วน�าผลงานเข้าร่วมการประกวดผล

งานภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18-19 

สิงหาคม 2562 ซึ่งได้คัดเลือกทีมที่ชนะเลิศการประกวดได้แก่ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในผลงานที่ชื่อ

ว่า “ราวตากผ้าอัจฉริยะ IOT” รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได้แก่

โรงเรียนตากพิทยาคม ชื่อผลงาน “เครื่องให้อาหารและน�้าแก่

สัตว์เล้ียงด้วยระบบแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ” รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา ขื่อผลงาน 

“อุปกรณ์ควบคมุการเติมน�า้และสารละลายแก่ผกัสลดั (เรดโอ๊ค) 

โดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิก”

กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM3 ในสถาน

ศึกษาเครือข่ายใหม่ โดยให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายใหม่ที่ผ่าน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการครพูีเ่ลีย้งจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ 

STEAM3 ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาตนเอง โดยครูจะต้อง

ด�าเนินการตามกระบวนการด้วยตนเองตั้งแต่การก�าหนดโจทย์ 

วัสดุอุปกรณ์ กติกา และหลักเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสถาน

ศึกษาเครือข่ายใหม่ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย และรายงาน

ผลการด�าเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปัญหา

อุปสรรคที่พบเจอในการจัดกิจกรรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับน�าไปปรับใช้

นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ยังมี

การมอบรางวัลต่าง ๆ  ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายเก่าและเครือข่าย

ใหม่ ประกอบด้วย

1. รางวัลการแข่งขันการควบคุมหุ ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา

- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ โรงเรยีนวงัประจบวิทยาคม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนตากพิทยาคม

2. รางวัลสถานศึกษาที่่น�าเสนอผลงานได้ดีเด่น ได้แก่

- โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม และ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

ทั้งนี้ การด�าเนินโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ 

เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) มหาวิทยาลัยเล็งเห็น

ถึงความมุ่งมั่นท่ีจะน�าวิธีการสอนไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

นักศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM3 

ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

ระดับต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

จะได้น�าทรัพยากรตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถาน

ศกึษาเครอืข่าย เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายด้านการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 STEAM3



52 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรรหาผู้น�า

นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อค้นหาผู้น�านักศึกษาเป็นแกน

น�าในการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา พัฒนาทักษะ 

ความรู้ความสามารถ เพื่อน�าไปสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ของมหาวิทยาลัย

อบรมผูน้�านกัศกึษา คน้หาผูน้�าจดักจิกรรม
มหาวทิยาลยัในเชงิสรา้งสรรค์

25 กุมภาพันธ์ 2563 แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก น�าโดย นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง หัวหน้าสาขา

วิชาช่างจักรกลหนัก และอาจารย์ชาตรี ศรีถาวร หัวหน้าสาขา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์จาก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด โดยนายเจริญชัย 

ยิ่งจรูญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนส่งมอบให้

แก่มหาวทิยาลยัเพือ่ใช้ประโยชน์ทางการศกึษาส�าหรบันกัศึกษา

สาขาวิชาช่างจักรกลหนกั สาขาวชิาช่างยนต์ และสาขาครศุาสตร์

อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ลา้นนา ตาก รบัมอบเครือ่งยนตโ์ตโยตา้
ส�าหรบัเปน็สือ่การศกึษาวศิวกรรมเครือ่งกล
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วันท่ี 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ล้านนา ตาก จัดโครงการถ่ายภาพแก่นักศึกษาที่ส�าเร็จการ

ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ�าปีการ

ศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี                   

น�าผู้บริหารและคณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมถ่ายภาพ

กับนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย สาขาไฟฟ้า สาขา

ช่างกลโรงงาน สาขาช่างจักรกลหนัก สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขา

เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างโลหะ และสาขา

ช่างก่อสร้าง

ถา่ยภาพหมูผู่ส้�าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. 
ปกีารศกึษา 2562 

24 มีนาคม 2563 มทร.ล้านนา ตาก มอบกังหันบ�าบัดน�้าเสีย

เติมออกซิเจนในน�้าให้แก่วัด เพ่ือรักษาความสมดุลและสร้าง

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่วัด ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาช่างกล

โรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยนางสาวเบญจรัตน์  

เอี่ยมสงคราม นายวศิน กลิ่นหอม และนายปิยวัฒน์ พึ่งอ่อน 

โดยน�าความรู้ในการเรียนวิชางานเฉพาะพิเศษช่างกลโรงงาน 

มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน�้าเสียในสระหอไตรปิฏก วัดมณี

บรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) โดยจัดสร้างกังหันบ�าบัดน�้าเสีย

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีหลักการท�างานใช้แผงโซล่าเซลล์

ขนาด 350 W ส่งผลิตกระแสไฟให้มอเตอร์ ชนิด BLDC 350W 

24V ขับเคลื่อนใบพัด จ�านวน 2 ชุด ในการท�างานบ�าบัดน�้าเสีย

มทร.ลา้นนา ตาก มอบกงัหนับ�าบดัน�า้เสยีเตมิ
ออกซเิจนในน�า้แกว่ดัมณบีรรพตวรวหิาร
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วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จดัการประชมุการจัดการความ

รู้ “เทคนิคการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อปรับปรุง

พฒันางานตามหน้าทีข่องบคุลากรมหาวทิยาลยั โดยอาศัยความ

ร่วมมือกันที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 ทีห้่องประชมุทองกวาว มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จดัการประชมุการจัดการความ

รู ้“การท�างานเป็นทีม ท�าอย่างเป็นสขุ” บรรยายโดยอาจารย์ชล

ธร  บญุศร ีวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญด้านพฤตกิรรมการสือ่และท�างาน

เป็นทีม เนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการเสริมสร้างพลังทีม 

การพัฒนาคุณภาพการบริการ คนส�าราญงานส�าเร็จ และการ

เปลี่ยนแปลงจากความคิดเล็กๆ เพื่อไปสู่ความส�าเร็จของงาน

ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากร   

สายสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ

การจดัการความรู ้เทคนคิการท�างานเปน็ทมีทีม่ี
ประสทิธภิาพ

โครงการท�างานเปน็ทมี ท�างานอยา่งเปน็สขุ
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วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการ

ศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการ

ลดการแออัดและป้องกันการเสี่ยงการติดเชื้อของนักศึกษา โดย

เนื้อหาการปฐมนิเทศประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับและให้

โอวาทแก่นักศึกษาของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย การแนะน�า

ความรูท้ีจ่�าเป็นและเกีย่วข้องกบันกัศึกษาใหม่ ได้แก่ การแนะน�า

ข้อมลูด้านงานทะเบยีน การวัดผล กจิการนกัศกึษา และตอบข้อ

ซักถามของนักศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

ล้านนา ตาก จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพชั้นสูง ภายใต้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการ

ศกึษา (กสศ.) โดยปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลยัได้รบันกัศกึษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ�านวน 32 คน หลักสูตร

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่

มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก 

โดยมีการให้ค�าแนะน�านักศึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน ค่าใช้

จ่าย เครื่องแต่งกายนักศึกษา รวมถึงประโยชน์จากกิจกรรเสริม

สมรรถนะที่นักศึกษาจะได้รับตลอดปีการศึกษา หลังจากนั้นน�า

นักศึกษาวัดตัวเพ่ือตัดชุดนักศึกษาและชุดกิจกรรมส�าหรับภาค

การศึกษา 2563

มทร.ลา้นนา ตาก จดัปฐมนเิทศออนไลน ์หา่งไกล 
COVID-19

ปฐมนเิทศนกัศกึษาโครงการทนุนวตักรรมสาย
อาชพีชัน้สงู ระดบั ปวช. ประจ�าปกีารศกึษา 2563
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มทร.ลา้นนา ตาก เปดิศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (AIC)
ผลกัดนังานเทคโนโลยแีละนวตักรรมผา่นการวจิยั การพฒันา 

การลงทนุ การแปรรปู และการบรหิารจดัการเชงิพาณชิย์

25 มิถุนายน 2563 ที่คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วม

กับ ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิด

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

(Agritech and Innovation Center: 

AIC) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์                

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานใน

พธิ ีพร้อมด้วยนางจิณณารชัช์ สมัพนัธรตัน์ 

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวดัตาก น�า

คณะผู้ร่วมงานเยี่ยมชมผลงานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร มีหน่วยงานใน

สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวดั

ตาก ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ร่วมงาน 

ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. คณะท�างาน

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

(AIC) ได้ร่วมประชุมหารือการด�าเนินงาน

ของศูนย์ฯ 

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

(AIC) เป ็นแหล่งบริการเกษตรกรที่

รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเกษตรสามารถน�า

องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอด

การผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิต

สินค้าเกษตรและให้สินค้ามีคุณภาพและ

มาตรฐาน เน้นการท�างานแบบบูรณาการ

ร่วมกันใน 6 ภาคี เพื่อเป็นศูนย์อบรมบ่ม

เพาะเกษตรกร โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 1 

จังหวดั 1 ศนูย์ ซ่ึงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนาตากได้รับเลือกให้เป็น

ศูนย์ AIC ประจ�าจังหวัดตาก โดยเน้นการ

พัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัภาค

การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร

สิง่ประดษิฐ์นวตักรรมรวมทัง้เครือ่งจกัรกล

เกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร

ผู้น�าสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, 

Young Smart Farmer, Start Up เกษตร 

และ SME เกษตร ภายในจงัหวดัตาก ผลกั

ดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการ

วิจัยการพัฒนาการลงทุนการแปรรูป 

และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์รวมถึง

มาตรการกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

ด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรไทยมี

องค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่

ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร
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วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ

ฝึกอบรมคณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับทราบ

วัตถุประสงค์โครงการครูเครือข่ายสเต็มศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคตาก 

และในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้จัดกิจกรรมให้แก่ครูจากสถานศึกษาในเขตจังหวัด

ตาก ประกอบด้วย โรงเรยีนวงัเจ้าวทิยาคม วทิยาลยัเทคนคิตาก โรงเรียนตากพทิยาคม 

โรงเรยีนวงัประจบวทิยาคม โรงเรยีนบ้านตาก “ประชาวทิยาคาร” โรงเรยีนวงัหนิกิตติ

วทิยาคม โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 55 โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนพลหูลวง

วิทยา โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นพี่เลี้ยง ซึ่ง

กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมทฤษฏีการเกิดเจล การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแปร    

รูปกัมมีและแปรรูปเยลลี่พร้อมดื่ม หลังจากนั้นเป็นการน�าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM ประกอบด้วย S=Science, T=Technology, 

E=Engineering, A=Art และ M=Mathematics ซึง่ภายหลงัจากทีผู้่เข้าร่วมโครงการได้

ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สถานศกึษาจะได้น�าการจดัการเรยีนรูแ้บบ STEAM ไปประยกุต์

ใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาของตนเองต่อไป

โครงการอบรมครเูครอืข่ายสเตม็ศกึษา
ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายอดุมศกึษาพีเ่ลีย้ง

“แปรรปู Gummy และ Jelly พรอ้มดืม่”
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มหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี ราชมงคล        

ล้านนา ตาก พร้อมปรับตัวสู้โรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการ

สอนออนไลน์ โดยคณาจารย์สาขาวิชา

ต่าง ๆ  เข้ารบัการอบรมการใช้ Microsoft 

Teams ส�าหรับใช้สอนนักศึกษาในภาค

ฤดูร้อน ประจ�าปีการศึกษา 2562 ซึ่งเริ่ม

ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ภาคการศึกษา

ที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี        

1 กรกฎาคม 2563

มทร.ลา้นนา ตาก ปรบัตวัสู้ C O V I D - 1 9
พรอ้มจดัการเรยีนการสอนผา่น Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิด Line Official ส�าหรับ

ติดตามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งจุด

คัดกรองการเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 23 มีนาคม 

2563 เป็นต้นมา โดยการเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ให้ใช้

ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตั้ง

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) เพื่อสแกนตรวจ

วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนท่ีจะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 

ติดตั้งไว้บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยดูแล กรณีผู้ใดมีอุณหภูมิในร่างกายเกิน 37.5 องศา

เซลเซียส จะต้องพักรอ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิใหม่อีกครั้ง 

และถ้าอุณหภูมิยังสูงอยู่ มหาวิทยาลัยจะประสานให้โรง

พยาบาลมารับเพื่อรับการตรวจตามมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

มทร.ลา้นนา ตาก ตัง้จดุคดักรอง
เขา้-ออก ปอ้งกนัตดิเชือ้ COVID-19
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผลิตอ่างล้างมือ

และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ โดยจัดวางไว้

ให้บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้บริการ จ�านวน 140 ชุด ประกอบ

ด้วยชุดอ่างล้างมือ 70 ชุด และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ 70 ชุด 

ติดต้ังภายในบรเิวณมหาวทิยาลยัเพือ่ให้บคุคลากรและนกัศกึษา

ได้ใช้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการ

สอนภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 เมษายน 2563 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

มอบชุดอุปกรณ์ Face shield และฉากกั้นตรวจเสมหะผู้ป่วย

แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซ่ึงผลติโดยสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นฉากกั้น

ระหว่างแพทย์ผู้ตรวจหรือบคุลากรทางการแพทย์กบัผูป่้วย เพือ่

ป้องกนัการตดิเชือ้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019

อา่งลา้งมอืและเครือ่งกดเจลแอลกอฮอลแ์บบใช้
เทา้เหยยีบ ลดความเสีย่ง COVID-19

มอบฉากกัน้ตรวจเสมหะผูป้ว่ยและชดุอปุกรณ์
ปอ้งกนัการฟุง้กระจายใหแ้กโ่รงพยาบาล
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบตู้ความดัน

ลบ (Negative Pressure Cabinet) ส�าหรับ 1 เตียง ให้แก่โรง

พยาบาลในจังหวัดตาก โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้ส่ง

มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช โดยมนีาย

แพทย์มาโนช อู่วฒิุพงษ์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล และบคุลากร

ทางการแพทย์ร่วมรับมอบ และวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้มอบ

ให้แก่โรงพยาบาลแม่ระมาด ซึง่มนีายแพทย์สธุา ภัทรกจิรุง่เรอืง 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด เป็นผู้รับมอบ เพ่ือใช้เป็น

ห้องอเนกประสงค์ เช่น การคัดกรองผู้ป่วย การแยกผู้ป่วยติด

เชื้อออกจากผู้ป่วยทั่วไป การแยกผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยออกจาก

กนั นอกจากนีย้งัสามารถใช้เตยีงให้เว้นระยะห่างจากกันได้โดย

ใช้ตู้ความดนัลบครอบไว้ บรรเทาความแออดัในโรงพยาบาลและ

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยตู้ความดันลบสร้างจากต้นแบบของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ ใช้ท่อพีวีซีรัดด้วยสลิงและลวดสลิง มีน�้าหนัก

เบาสามารถเคลื่อนย้าย ถอด และประกอบใหม่ได้ ผนังและ

หลงัคาของห้องเลือกใช้แผ่นพลาสตกิมคีวามหนา 500 ไมครอน 

สามารถทนต่อรังสี UV และสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการความ

ปลอดภัยของโรงพยาบาล มีพัดลมดูดอากาศบนเพดาน ท�า

หน้าที่น�าอากาศจากภายนอกห้องไหลเข้ามาเจือจางอากาศท่ี

ปนเปื้อนภายในห้องในอัตราไม่น้อยกว่า 12 ครั้งต่อชั่วโมง เพื่อ

น�าอากาศที่เจือจางทั้งหมดไปปล่อยทิ้งนอกอาคาร โดยไม่น�า

อากาศที่เจือจางนี้กลับมาใช้ใหม่หรือไม่ให้อากาศที่เจือจางนี้

ไหลกลับเข้ามาในอาคารได้ ส�าหรบัความดนัห้องจะรกัษาระดบั

ความดนัลบภายในห้องไม่น้อยกว่า 2.5 ปาสกาล (Pa) เทยีบกบั

อากาศบริเวณโดยรอบ 

 

มทร.ลา้นนา ตาก มอบตู้
ความดนัลบใหโ้รงพยาบาล
ใชค้ดักรองและแยกผูป้ว่ย
ลดความเสีย่ง COVID-19



วันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมการอบรมการท�าเจล

แอลกอฮอล์ล้างมือ สนับสนุนโครงการโดยสมาคมศิษย์เก่าราช

มงคลตาก จากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่ก�าลงั

แพร่ระบาดในปัจจุบัน ท�าให้ประชาชนเกิดการต่ืนตัวและหาซื้อ

อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จนท�าให้สินค้าดังกล่าว

มีราคาสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวและเกิดสถานการณ์ขาดตลาด จึง

ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และ

ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปัจจัยที่มีอิทธิพลและการแพร่

กระจาย ผลกระทบต่อการติดเชื้อ การเตรียมตัวเฝ้าระวังป้องกัน 

และร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดและ

ป้องกนั ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการฝึกอบรม ได้น�าไปแจกจ่าย

ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อไว้ใช้ต่อไป

ผลติเจลแอลกอฮอลส์�าหรบัลา้งมอื รบัวกิฤต 
COVID-19
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12 มนีาคม 2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

ผลติเจลแอลกอฮอล์ส�าหรบัล้างมอืเพ่ือให้บคุลากรและนกัศกึษา

ได้ใช้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 โดยใช้สูตรคาร์โบพอล

ทีม่เีอทลิแอลกอฮอล์ 96%โดยคลนิกิเทคโนโลย ีและงานวิจัยและ

บริการวิชาการ กองการศึกษาตาก ได้ร่วมกันผลิตเพ่ือเป็นการ

ป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของโรค

ผลติเจลแอลกอฮอล ์รบัมอืวกิฤต COVID-19
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17 เมษายน 2563 ทีโ่รงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม

ด้วยคณาจารย์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ส่ง

มอบตู้ครอบส�าหรับใช้ในการปรุงยาเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาล

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ

เชื้อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

17 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก มอบอปุกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) ให้แก่ส�านกังาน

สาธารณสขุจังหวดัตาก จ�านวน 90 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้แก่บคุลากร

ที่ท่�าหน้าทีค่ดักรองการเข้า-ออกจังหวดัตาก บรเิวณจดุคัดกรอง

วงัประจบ อ�าเภอเมอืงตาก จุดคดักรองวงัเจ้า อ�าเภอวงัเจ้า และ

จุดคัดกรองแม่สลิด อ�าเภอบ้านตาก

สง่มอบตูค้รอบปรงุยาส�าหรบัเภสชักรโรงพยาบาล
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช

มอบ Face shield ใหแ้กบ่คุลากรทางการแพทย ์ณ 
จดุคดักรองเขา้จงัหวดัตาก



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยกลุ่มวิชา

สงัคมศาสตร์ สาขาศลิปศาสตร์ คณะบรหิารธรุกิจและศลิปศาสตร์ 

และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมด้วย

บคุลากร ร่วมกนัจัดท�าข้าวกล่อง (ข้าวไข่เจียวไก่ทอด) ขนม น�า้ดืม่ 

ผลไม้ และหน้ากากอนามัย ตามโครงการปันน�้าใจเพื่อผู้ประสบ

ภัยโควิด-19 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ มอบให้แก่ประชาชน

ชาวจังหวัดตาก เพ่ือต่อกับวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

มทร.ลา้นนา ตาก สูว้กิฤต COVID-19 แบง่ปนัน�า้ใจ
มอบอาหารและสิง่ของใหแ้กช่าวจงัหวดัตาก
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บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ร่วม

แรงร่วมใจกันบริจาคน�้าด่ืมไปถวายแด่วัดต่างๆ ภายในอ�าเภอ

เมอืงตาก เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของพระภกิษสุงฆ์ โดยเมือ่

วนัที ่15 เมษายน ได้บรจิาคจ�านวน 1,920 ขวด ประกอบด้วยวดั

ต่างๆ จ�านวน 19 แห่ง บริเวณต�าบลน�า้รึม ต�าบลวงัประจบ ต�าบล

หนองบัวเหนือ ต�าบลวังหิน ต่อมาวันที่ 21 เมษายน ได้บริจาค

จ�านวน 1,824 ขวด ประกอบด้วยวดั 19 แห่งบรเิวณต�าบลตลกุก

ลางทุ่ง ต�าบลโป่งแดง แม่ท้อ ต�าบลหนองบัวใต้ และล่าสุดวันนี้ 

(22 เม.ย. 63) ได้น�าไปถวายวัดบริเวณต�าบลหนองหลวง ได้แก่ 

วดัโคกพล ูวดับรเิวณต�าบลไม้งาม ได้แก่ วดัหนองกระโห้ และวดั

เขาถ�้า รวม 3 แห่ง จ�านวน 1,200 ขวด รวมวัดที่ได้บริจาคทั้งสิ้น 

42 แห่ง จ�านวน 4,944 ขวด ในการนี้ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้ร่วม

บริจาคทุกท่าน ขอจงมีแต่ความสวัสดีโดยทั่วกัน

บคุลากร มทร.ลา้นนา ตาก รว่มใจบรจิาคน�า้ดืม่
ถวายวดั บรรเทาความเดอืดรอ้นจาก COVID-19
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14 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ตาก (ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน) ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแบบ 3 มิติ 

จ�านวนเงิน 40,000 บาท บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ผลิตหน้ากาก

อนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ�านวน 1,000 ชิ้น จึงได้ท�าการส่ง

มอบให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากส�าหรับน�าไปแจกจ่ายให้

แก่สมาชิกสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากได้มอบ

หน้ากากอนามยัจ�านวนหนึง่ให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยัด้วย

ดร.สนธยา ทองอรณุศร ีผูช่้วยอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยผู ้อ�านวยการกองบริหาร

ทรพัยากรตาก (นางองัคณา สขุเกษม มเีกษ) เป็นผูแ้ทนบุคลากร

มหาวทิยาลยัรบัมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืซึง่สนบัสนนุและผลิต

โดยสมาคมศษิย์เก่าราชมงคลตาก โดยนายกสมาคม พล.ต.พรชยั 

เอี่ยมสนิทอมร และคณะ จ�านวน 356 ชิ้น จะได้น�าไปแจกจ่าย

ให้แก่บุคลากรต่อไป

มอบหนา้กากอนามยัแกส่หกรณอ์อมทรพัยค์รตูาก

สมาคมศษิยเ์กา่มอบเจลแอลกอฮอลแ์กบ่คุลากร 
มทร.ลา้นนา ตาก
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พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิฺธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 ประจ�าปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562
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“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�าปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

และบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ

ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย 

ให้เหมาะสมกับศักยภาพ และครั้งหนึ่งได้ขยายความว่า คนเราไม่ควรตั้งเป้าหมาย 

ให้สูงเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่ ต่อเมื่อใดได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น

แล้ว จึงค่อยตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเป็นล�าดับไป ข้อนี้ข้าพเจ้าใคร่จะอธิบายเพิ่มเติมใน  

2 ประการ ประการแรก ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่า เป้าหมายเป็นสิ่งที่สามารถปรับให้    

สงูขึน้ได้ตามล�าดบัขัน้ ประการทีส่อง ศกัยภาพเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้

ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นพื้นฐานและปัจจัยให้แต่ละคนสามารถ

ตัง้เป้าหมายทีส่งูขึน้ได้ตามล�าดบั จงึขอให้บณัฑติพจิารณาการตัง้เป้าหมายทัง้ในชวีติ

และในการงานของตนให้ทราบชดัตามเป็นจรงิ ผูใ้ดยังไม่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ กค็วรจะได้

เริ่มตั้งให้เหมาะสม ผู้ใดต้ังเป้าหมายไว้สูงเกินไปหรือต�่าเกินไปก็ปรับเสียให้พอดี ข้อ

ส�าคญั จะต้องหมัน่สร้างเสรมิพฒันาศกัยภาพของตนให้เพิม่พนูขึน้อยูเ่สมอ แต่ละคน

ก็จะมีชีวิตและกิจการงานที่ดีขึ้น เจริญขึ้น อันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่าง

ถูกต้องไว้ และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุก

ท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี และความส�าเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน”
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพบัณฑิตประมวลภาพบัณฑิตประมวลภาพบัณฑิตประมวลภาพบัณฑิต

Congratulations

on
your Graduation!
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ตดิตามข่าวสารไดท้ี่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก
โทรศพัท ์055-515900 โทรสาร 055-511833
www.facebook.com/rmutltakofficial
www.tak.rmutl.ac.th


