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สารจากผู้ช่วยอธิการบดี
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้นาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณา
การระหว่างศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย
ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา และมีพันธกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และ
เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่า งศาสตร์ นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
4. ทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562-2563) เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ การให้ความสาคัญกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการดาเนินงานใน
รายงานประจาปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเกิดขึ้นมิได้หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากร และนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในนามของคณะผู้บริหารฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน และ
นักศึกษาทุกคนที่ทาให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุภารกิจ
ตามเป้ าประสงค์ และหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่ารายงาน
ประจาปีฉบับนี้จะเป็นเครื่องยืนยันความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทที่ 1

บริบททัว่ ไป

1.1 ประวัติ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล (อั ง กฤษ:
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
เป็ น ระบบมหาวิทยาลั ย ของรั ฐ ในประเทศไทย สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบันมีอยู่ 9
แห่งทั่วประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 ในชื่อ วิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2531
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล ยเดชฯ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และได้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนห้ว ยแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเขตพื้นที่ในจังหวัด
ต่างๆ อีก 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เชียงราย พื้นที่ล าปาง
พื้นที่ตาก พื้นที่น่าน และพื้นที่พิษณุโลก โดยแต่ละพื้นที่
จะมี ลั ก ษณะเป็ น ส านั ก งานบริ หารเขตพื้ น ที่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนสนับสนุน 2 กอง คือ กองการศึกษา
และกองบริ ห ารทรั พ ยากร ส่ ว นในด้ า นงานวิ ช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด ตั้ ง คณะขึ้ น 4 คณะ คื อ คณะ
บริห ารธุรกิจและศิล ปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เ มื่ อ วั น ที่ 8 ม ก ร า ค ม ปี พ . ศ . 2 5 4 8
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลขึ้ น 9 แห่ ง แทน
สถาบันเทคโนโลยีร าชมงคลเดิม โดยให้มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน
สั ง กั ด ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ล ง วั น ที่ 1 4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 4 9
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโล ยี ร าชมงคลล้ า นนา โดย

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก เดิมชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก"
สั ง กั ด กองโรงเรี ย นเกษตรกรรม กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ

บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในดงครอบ ท้องที่ตาบล
บ้านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ดินกว้าง
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ว่างเปล่า ทางการไม่ได้ประกาศหวงห้ามไว้แต่อย่างใด มี
คลองล้อมรอบอยู่ถึงสามด้าน จึงเรียกว่า “คลองครอบ”
มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมดประมาณ ๑๐๐ ไร่ เ ศษ เวลานี้ อ ยู่ ใ น
ระหว่างถือกรรมสิทธิ์

ยังเหมาะสมที่จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมได้ แม้จะมีเนื้อ
ที่เพียง ๑๑๒ ไร่ก็ตาม อาจขยายออกไปทางด้านหลังได้
อีกมิใช่น้อย จึงได้รายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
พิจารณาด่วนเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในดงครอบ ท้องที่ตาบล
บ้านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ดินกว้า ง
ว่างเปล่า ทางการไม่ได้ประกาศหวงห้ามไว้แต่อย่างใด มี
คลองล้อมรอบอยู่ถึงสามด้าน จึงเรียกว่า “คลองครอบ”
มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมดประมาณ ๑๐๐ ไร่ เ ศษ เวลานี้ อ ยู่ ใ น
ระหว่างถือกรรมสิทธิ์

วั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ นั้ น เอง
จังหวัดได้รับหนังสือของอธิบดีกรมอาชีวศึกษาความว่า
ตามบั น ทึ ก ตรวจราชการจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ข อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๔๙๒ มีความเห็นว่า บริเวณสนามบินเก่า ของ
จังหวัดพิษณุโลกซึ่งจังหวัดได้จัดหาเตรียมไว้สาหรับเป็น
แรกเริ่มวันที่เท่าใดไม่ปรากฏ พณ พล.ท. มังกร สถานที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น หากจั ด เป็ น โรงเรี ย น
เกษตรกรรมจะเหมาะสมกว่า
พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย
นั้นได้ให้ ร.ท. จงกล ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็น ส.ส. อยู่ ปรึกษา
จึงสั่ งให้ กรมอาชีวศึกษาดาเนินการติดต่อกับ
คณะกรรมการจังหวัดพิษณุโลก เลือกสถานที่เพื่อสร้าง จังหวัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป กรมอาชีวศึกษาจึงขอทราบ
มหาวิทยาลั ย ขึ้น ที่ จั งหวั ด พิ ษณุโ ลกสั ก แห่ งหนึ่ ง ร.ท. ว่าบริเวณสนามบินดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่เพียง ๑๑๒ ไร่นั้น
จงกล ไกรฤกษ์ จึงได้บันทึกความเห็นเสนอข้าหลวง จะสามารถขยายเนื้ อ ที่เป็น ๕๐๐-๖๐๐ ไร่ได้ห รื อ ไม่
ประจาจังหวัด ในสมัยนั้นเป็นเชิงปรึกษา โดยในที่สุ ด เพราะโดยปกติโรงเรียนเกษตรฯ ควรมีเนื้อที่เตรียมไว้
เห็นพ้องกับคณะกรรมการจังหวัด เลือกเอาที่สนามบิน ส าหรับเด็กฝึ กภาคปฏิบั ติ อัน เป็นหลั กส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
เก่าเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย ขอให้ข้าหลวงประจาจังหวัด ในทางวิชาการเกษตรกรรมให้ทางจังหวัดชี้แจงไปโดย
ทารายงานแจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วย เมื่อวันที่ ด่วน
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ข้าหลวงประจาจังหวัดได้
ทางจังหวัดได้ชี้แจงไปว่ าที่ ดินดั ง กล่ าวเป็ น ที่
รายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการตามความเห็ น ของ ของทางราชการได้สงวนไว้เป็นเขตยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจ
ร . ท . จ ง ก ล ไ ก ร ฤ ก ษ์ แ ส ด ง เ นื้ อ ที่ ไ ป ด้ ว ย
ขยายได้ อี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐๐ ไร่ และได้ ส่ ง แผนผั ง
กระทรวงศึกษาธิการตอบมาว่าสถานที่ยังไม่เหมาะที่จะ แสดงบริเวณและเขตติดต่อไปด้วยเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
พ . ศ . ๒ ๔ ๙ ๒ ใ น วั น ที่ ๒ ๗ เ ม ษ า ย น ๒ ๔ ๙ ๓
ต่อมาจังหวัดเห็นว่าที่ดินแปลงที่กล่าวนี้ แม้ไม่ กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงคณะกรรมการจังหวัด
เหมาะที่จะจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยก็จริง แต่ที่ดินแห่งนี้ ความว่า
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“ที่ ร.ท. จงกล ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโ ลก ได้
๓. ที่ ด งภู เ กิ ด มี เ นื้ อ ที่ ห ลายพั น ไร่ ซึ่ ง ทาง
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชการสงวนไว้แต่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เพื่อประโยชน์ในทาง
ขอให้กระทรวงศึกษาธิการฯ จัดตั้งโรงเรียนเกษตรฯ ขึ้น ยุทธศาสตร์
ทางจั ง หวั ด จึ ง ขอทราบรายละเอี ย ดของ
ที่จังหวัดนี้เพื่อความเหมาะสมแก่ท้องถิ่น และได้เสนอที่
สถานที่ตั้ง ๓ แห่งนี้ ทางจังหวัดได้ รับแจ้งโดยละเอียด
สาหรับจัดตั้งไปยังกระทรวงศึกษาด้วย ๒ แห่ง คือ
พร้อมด้วยแผนผังและในเวลาเดียวกันนั้น ร.ท. จงกล
๑. บริเวณสถานที่ทดลองเดิม หน้าสถานีรถไฟ
ไกรฤกษ์ ได้แจ้งเพิ่มเติมไปอีกแห่งหนึ่งเป็นแห่งที่ ๔ คือ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ตาบลบ้านป่า แต่นั้นมาเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่ง
๒. บริ เ วณน้ าตกวั ง นกแอ่ น อ าเภอวั ง ทอง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕ กรมอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการใคร่จะทราบโดยละเอียด จึงได้มีหนังสือมายังจังหวัดความว่ากระทรวงศึกษาดาริ
จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก จึง
พร้อมด้วยแผนผัง”
จังหวัดจึงได้แสดงเนื้อที่โดยละเอียดพร้อมด้วย ขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาหาที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ไม่น้อย
สาเนาหนังสือของนายอาเภอทั้ง ๒ อาเภอประกอบ ไป กว่า ๕๐๐ ไร่ เพื่อทาการจัดตั้งต่อไป
ยังกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.
จั ง หวั ด จึ ง ได้ พ ยายามเลื อ กที่ ดิ น ที่ เ ห็ น ว่ า
๒๔๙๓ ได้ ติ ด ต่ อ กั น ไปมาหลายครั้ ง จนถึ ง วั น ที่ ๒๓ เหมาะสมอี ก ครั้ ง หนึ่ ง คื อ ที่ ดิ น ในท้ อ งที่ อ าเภอพรหม
สิงหาคม ปีเดียวกัน จังหวัดได้รายงานไปยังกระทรวง พิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้สั่งให้ศึกษาธิการอาเภอ
ศึกษาว่า นอกจากสถานที่สนามบิ นเก่าดังกล่าวแล้ว ไม่ พรหมพิรามดาเนินงานต่อไปโต้ตอบกันไปมาจนในที่สุด
มีที่แห่งใดที่จะเหมาะสมเท่า และยังได้ส่งแผนผังไปเพื่อ เห็นว่าได้ที่เหมาะสมที่สุด จึงได้จัดทาแผนที่สังเขป และ
ประกอบการพิจารณาอีกด้วย
ท ารายงานส่ ง ไปกรมอาชีว ศึ ก ษาอี ก ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๕
วันที่ ๘ กันยายน ๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาแจ้ง กันยายน ๒๔๙๕ กรมอาชีวศึกษาได้ให้ นายพนม สมิตา
มายังจังหวัดว่าได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมจาก ร.ท. จงกล นนท์ และ ดร.แฟรงค์ คิกกินสัน มาตรวจสถานที่เพื่อ
จัดตั้งโรงเรียนเกษตร และต่อมาจังหวัดได้รับหนังสือ
ไกรฤกษ์ อีกว่า ยังมีที่ว่างอีก ๓ แห่ง คือ
ของกรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๔๙๕ ความว่าที่
๑. สนามบินเก่าเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่
จังหวัดเสนอที่ดิน ๑ รายพร้อมด้ว ยแผนที่สั งเขปนั้ น
๒. ที่ ดิ น สงวนไว้ เ พื่ อ จั ด สร้ า งโรงงานท า กรมได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรให้ ผู้ ช านาญด้ า นนี้
กระดาษ แต่โครงการได้เลิกล้มไปแล้ว
โดยเฉพาะมาตรวจสอบสถานที่ตั้งและความเหมาะสม
โดยทั่วไปเพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลังได้
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คณะผู้ตรวจสอบได้ทาการตรวจสอบที่ดินรวม
๘ แห่งด้วยกัน โดย ๗ แห่งแรกลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่
เหมาะสมที่ จ ะจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นเกษตรฯ ด้ ว ยสาเหตุ
นานาประการ คงเหลือแห่งสุดท้ายคือที่ “ดงครอบหรือ
คลองครอบ” ซึ่งตั้งอยู่ใน ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ทางไปตามถนนสิงหวัฒน์ มีระยะทาง
จากตัวเมือง หรือเริ่มต้นจากสะพานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชไปทางสุโขทัย ระยะทาง ๘ ก.ม. ๔๐๐ เมตร ก็
จะถึงสี่แยกบ้านกร่าง เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ อีก ๓ ก.ม. ก็จะถึงที่ “คลองครอบ” ซึ่งได้จัดสร้าง
เป็นโรงเรียนเกษตรกรรมในโอกาสต่อมา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้เปิดรับนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนต้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี
ในปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายจากมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม
(3 ปี)

ปี พ.ศ. 2535 จึงได้เปิดทาการสอนในระดับ
ปริญญาตรีเป็นครั้งแรก กระทั่งในปี พ.ศ. 2548 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะ
ดังเช่นปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 7 ตาบลบ้านกร่าง อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่
3 งาน 15 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2496
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก ให้ บริ ก ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน
3 ค ณ ะ ไ ด้ แ ก่ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีสายงานสนับสนุนบริหาร 2 กอง
และในปี พ.ศ. 2518 จึ ง ได้ ย้ า ยมาสั ง กั ด คือ กองบริหารทรัพยากร และกองการศึกษา ทาหน้าที่
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น วิ ท ยาเขต สนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้
เกษตรพิษณุโลก และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ตามพันธกิจหลักและเป้าประสงค์
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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1.2 ตราสัญลักษณ์ / สี / ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

สี เ ขี ย ว หมายถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ก าร
เจริญเติบโตงอกงาม ของพืชพันธุ์ และสติปัญญา
สี ข าว หมายถึ ง ความบริ สุ ท ธิ์ ความซื่ อ สั ตย์
จริงใจ
สีเหลือง หมายถึง รวงข้าว ที่มีความอ่อนน้อม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโ ลก ใช้ตราสั ญลั กษณ์เ ดีย วกัน กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเป็นผลิ ตผลหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นส่วนหนึ่ง มงคลล้านนา พิษณุโลก
ของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความถึง สถาบัน
อันเป็นมงคลแห่งพระราชา
มี ต ราประจ าเป็ น รู ป วงกลม ภายใต้ ม หาพิ ชัย
มงกุ ฎ ภายในวงกลมเป็ น รู ป ดอกบั ว บาน 8 กลี บ
ล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความสาเร็จ มรรค 8 และ
ความสดชื่น เบิ กบาน ก่อให้ เกิดปั ญญา แผ่ ขจรไปทั่ว
สารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่
หมายถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมายประจ าองค์
พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลม
ทาเป็นกรอบโค้งรองรั บชื่อ “มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา” คั่นปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลาย
ดอกไม้ ทิ พ ย์ ป ระจ ายามทั้ ง สองข้ า ง หมายถึ ง ความ
เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

“ดอกหิรัญญิการ์”
...ราชินีแห่งพันธุ์ไม้เลื้อย... ดอกหิรัญญิการ์มีขนาดใหญ่
สีขาว ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกเป็นช่อตามซอก
ใบและปลายกิ่ง ดอกมีลักษณะคล้ายถ้วย ตอนปลายของ
ดอกจะบานกว้ า งมี 5 กลี บ มีเกสรตัว ผู้ ติด อยู่ กั บ เนื้ อ
บริเวณโคนกลีบ มีลักษณะเป็นเส้นยาว แยกออกจากกัน
คือจะมีเกสรติดอยู่กลีบละ 1 อัน หนึ่งดอกมีเกสร ตัวผู้
อยู่ 5 อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นแท่งขนาด
เล็ กซ่อนอยู่ข้างในดอก ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมี ค วาม
กว้ า งประมาณ 8 เซนติ เ มตรและยายประมาณ 13
เซนติเมตร ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีดอกตั้งแต่ 6-15 ดอก
ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 ดอก
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1.3 วิสัยทัศน์
“มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้นาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา”
ผู้นา

เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนล่าง

บัณฑิตนักปฏิบัติ

มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 100% อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

บูรณาการระหว่างศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย
คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์

นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน นานวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร หรือโปรเจค/
งานวิจัย
ห่วงโซ่อุปทาน

บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น/วัตถุดิบ/แหล่งผลิต พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์จนถึงจัดจาหน่ายถึงมือผู้บริโภค

เกษตรปลอดภัย

"การได้รับการันตีคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต/แหล่งผลิต จนถึงมือผู้บริโภค
1. ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ
2. ปลอดภัยจากอันตรายทางเคมี
3. ปลอดภัยจากอันตรายทางชีวภาพ
4. ปลอดภัยจากอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้"
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1.4 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และ
เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรื อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มทร.ล้านนา
พิษณุโลก
4. ทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

1.5 เอกลักษณ์
"เกษตรปลอดภัย"

1.6 อัตลักษณ์
"บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน"
1. บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)
2. ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-Based Learning)
3. สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
(ทบทวนและปรับปรุง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2566 (ฉบับทบทวน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยงานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร ได้จัดโครงการ ประชุมทบทวน
และพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดย
มีวัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อทบทวนและพัฒ นาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมี
ส่วนร่วม) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน
เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒ นางานวิจั ย เชิงเทคโนโลยี ที่มีการบู รณาการระหว่างศาสตร์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและ
นานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม
4. ทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กลยุ ทธ์ที่ 2.1 ส่ งเสริ มศักยภาพนั กวิจั ย การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
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กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น
กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.
ล้านนา พิษณุโลก
กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่ที่ชาระค่าลงทะเบียน
2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ และ/หรือเป็นหลักสูตรใหม่
3. ร้อยละของหลักสูตรที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย/ การบริการวิชาการ/ ศิลปวัฒนธรรม
5. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ/หรือนามาประยุกต์ใช้ในรายวิชา
6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
7. จานวนผลงานวิจัยและ/หรือ นวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์
8. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
9. จานวนเครือข่ายแหล่งทุนที่สนับสนุนทางานวิจัยร่วมกัน
10. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือสนับสนุนในการบริหารงานวิจัย
11. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
12. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
13. ชุมชนที่เข้าไปวิเคราะห์ความต้องการและคัดเลือกเป็นชุมชนพัฒนา
14. จานวนชุมชนที่เข้มแข็งจากการดาเนินการของสถานศึกษา
15. มูลค่า/รายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
16. จ านวนกิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่มีการประเมินความสาเร็จของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
17. จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม
18. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการ
19. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
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20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร,บุคลากร,นักศึกษา) ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
21. ร้อยละความสาเร็จของการบริหารงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย(OKR)/นโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ (มทร.ล้านนา)
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1.8 โครงสร้างและการบริหารงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผศ.นพดล ตรีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก
นางศุภัคษา ศรีวิชัยลาพรรณ์
รกท.ผอ.กองบริหารทรัพยากร

นางสุทินา พึ่งทอง
ผอ.กองการศึกษา

กองบริหารทรัพยากร

กองการศึกษา

นางนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก

นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางจิณณ์ณิชา รอบคอบ
หัวหน้างานบริการ
นางศุภรากาญจน์ น้อยคง
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

หัวหน้างานส่งเสริมวิจยั และบริการวิชาการ

นางศิริลักษณ์ เสน่หา
หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพาฝัน ปิ่นทอง
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
นายอานาจ ชื่นแสงมอญ
หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ผศ.กานต์ธีรา โพธิ์ปาน
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ

ดร.โสภณา สาราญ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 นางสวรรยา หาญวงษา
รกท.หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ
หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ดร.กาญจนา ทวินันท์
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
 ว่าที่ ร.ต.ดร.นิพล โนนจุ้ย
หัวหน้าสาขาศิลปะศาสตร์
นางสาวต้องหทัย ทองงามขา
หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสากล
นางกรรณิการ์ ประทุมโทน
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ว่าที่ ร.ต.ดร.นิพล โนนจุ้ย
หัวหน้าแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
นางรัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์
หัวหน้าแผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
หัวหน้าหลักสูตร วทบ.เกษตรศาสตร์
(วิชาเอกสัตวศาสตร์)
นางจันทรา สโมสร
หัวหน้าหลักสูตร ปวส.สัตวศาสตร์
ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง
หัวหน้าหลักสูตร วทบ.เกษตรศาสตร์
(วิชาเอกประมง)
นายสุภภณ พลอยอิ่ม
หัวหน้าหลักสูตร ปวส.ประมง
 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ผศ.ประเทือง สง่าจิตร
หัวหน้าหลักสูตร วทบ.เกษตรศาสตร์
(วิชาเอกพืชศาสตร์)
ผศ.ประไพพร ศิริคติธรรม
หัวหน้าหลักสูตร ปวส.พืชศาสตร์

นายแมน ฟักทอง
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์
หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์
หัวหน้าหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร
 ผศ.ศศิธร ปรือทอง
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
นางสาวอมิตตา คล้ายทอง
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายคชรัตน์ ทองฟัก
หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 ดร.ประเทียบ พรมสีนอง
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นายนิติกร หลีชัย
หัวหน้าหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด
หัวหน้าหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ว่าที่ ร.ต.ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม
หัวหน้าหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
หัวหน้าหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์
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1.9 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 50,461,718.15 บาท และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน
14,653,700 บาท
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก งานบัญชี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
- ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรายได้

คิดเป็น ร้อยละ 89.94
คิดเป็น ร้อยละ 99.94
คิดเป็น ร้อยละ 68.24

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละแหล่ง และหมวดรายการ แสดงรายละเอียดในหน้าถัดไป
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1. งบประมาณแผ่นดิน
หมวดรายการ
งบบุคลากร

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

2563

2563

32,209,680.00 32,416,866.35

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา

29,173,700.00 29,893,756.35

1.1.1 เงินเดือน

28,019,200.00 28,778,244.68

1.1.1.1 อัตราเดิม

25,290,400.00

25,924,144.67

1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ

1,364,400.00

1,336,400.00

1.1.1.3 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

1,364,400.00

1,517,700.01

1.1.2 ค่าจ้างประจา

1,154,500.00

1,115,511.67

1.1.2.1 อัตราเดิม

1,154,500.00

1,115,511.67

550,780.00

518,630.00

550,780.00

518,630.00

2,485,200.00

2,004,480.00

2,485,200.00

2,004,480.00

301,354.50

545,933.96

211,354.50

473,093.96

211,354.50

456,993.20

211,354.50

456,993.20

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ 1 อัตรา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีม่ วี าระ
2.1.1.1 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีม่ วี าระ
2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการทีไ่ ด้รับเงินเดือนเต็มขั้น
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

-

16,100.76

90,000.00

72,840.00

90,000.00

72,840.00
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หมวดรายการ
งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

2563

2563

5,213,800.00

1,697,100.00

5,213,800.00

1,697,100.00

5,213,800.00

1,697,100.00

3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท

2,750,000.00

3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท

2,463,800.00

งบเงินอุดหนุน
4.1 ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน

1,697,100.00

44,357,942.40
9,944,231.00

9,762,363.39

734,360.00

580,255.00

734,360.00

580,255.00

3,224,557.00

2,726,813.90

990,500.00

266,627.50

56,693.00

56,267.50

4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

173,421.00

327,872.85

4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ

2,003,943.00

2,076,046.05

3,873,980.00

3,938,292.05

4.1.3.1 วัสดุสานักงาน

550,000.00

466,142.50

4.1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

210,000.00

178,240.00

4.1.3.3 วัสดุกอ่ สร้าง

40,000.00

146,851.00

4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว

54,952.00

84,150.00

4.1.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,267.00

128,116.91

2,446,061.00

2,440,497.94

457,700.00

457,424.10

4.1.3.8 วัสดุการเกษตร

50,000.00

25,349.50

4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

45,000.00

11,520.10

4.1.1 ค่าตอบแทน
4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
4.1.2 ค่าใช้สอย
4.1.2.1 ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
4.1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

4.1.3 ค่าวัสดุ

4.1.3.6 วัสดุการศึกษา (และเอกสารการพิมพ์)
4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
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งบประมาณ

การเบิกจ่าย

2563

2563

2,111,334.00

2,517,002.44

4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า

1,923,792.00

2,258,432.90

4.1.4.2 ค่าประปา

132,542.00

171,629.49

4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์

30,000.00

44,866.65

4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

25,000.00

42,073.40

หมวดรายการ
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค

4.6 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

34,413,711.40 34,335,099.65

4.7 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

115,000.00

115,000.00

4.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

204,000.00

204,000.00

4.12 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

225,000.00

219,793.00

4.15 โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

730,000.00

729,930.00

75,000.00

73,800.00

4.17 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กบั การ
ทางาน (Work-integrated Learning)
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2. งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ

หมวดงบประมาณรายจ่าย

2563

1. งบบุคลากร

เบิกจ่าย 2563

7,254,000

5,933,400

7,254,000

5,933,400

7,035,240

5,714,640

218,760

218,760

1,873,510

669,416

942,600

669,416

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ

405,000

233,339

2.1.2 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีม่ วี าระ

268,800

268,800

2.1.3 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีไ่ ม่มวี าระ

268,800

167,277

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.2 ค่าครองชีพ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

2.1.4 เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยทีเ่ กษียณอายุราชการ
2.1.5 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
2.2 ค่าใช้สอย

377,203

2.2.1 ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

100,000

13,646

259,740

227,040

17,463

12,744

2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5%)
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)
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งบประมาณ

หมวดงบประมาณรายจ่าย

2563

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

เบิกจ่าย 2563

553,707

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

553,707

4. งบเงินอุดหนุน

478,147.00

297,333

4.1 ทุนสนับสนุนกรศึกษานักศึกษาและบุคลากร

191,500.00

191,500.00

4.2 สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิชาการ

225,060.00

193,252.00

61,587.00

41,256.00

4.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนง.ม.)
5. งบรายจ่ายอืน่

10,025,032

5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย

159,000

8,999

5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา

346,000

24,770

5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา (ได้รับจัดสรรเพิม่ )

321,099

296,290.75

5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร
5.4 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน)
5.4.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา

3,666,080
96,000

5.4.2 ค่าอบรมจริยธรรม

192,000

5.4.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม

25,600

5.4.4 ค่าตรวจโรค
5.4.5 ค่าคูม่ อื นักศึกษาใหม่

123,670

128,000
64,000

5.4.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ

942,000

388,464

5.4.7 ค่าบารุงห้องสมุด

706,500

5.4.8 ค่าเบีย้ ประกันอุบัตเิ หตุ*

269,600

5.4.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ

134,800

38,785

5.4.10 ค่าบารุงกีฬา

404,400

283,500

5.4.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

404,400

283,500

5.4.12 ค่าจัดทาเสื้อกิจกรรม

202,200

150,600
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งบประมาณ

หมวดงบประมาณรายจ่าย

2563

5.4.13 ค่าจัดทาสมุดกิจกรรม*

เบิกจ่าย 2563

53,920

5.4.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)*

7,110

5.4.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย)

35,550

58,201

5.5 พัฒนากาลังคนนักวิชาชีพทีเ่ น้นปฏิบัตกิ าร (สหกิจ)

678,628

585,910

5.6 ปรับพืน้ ฐานความรู้นักศึกษาใหม่

640,000

342,000

5.7 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ

359,125

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
5.7.6 Michelin Talent Academy

359,125

1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

110,500

2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

99,450

63,304

3) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

55,250

46,898

4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

93,925

74,614

5.8 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่

-

5.9 แผนงานฟาร์มเพือ่ การเรียนรู้

2,055,100

5.10 รายจ่ายงานหอพัก

2,066,143

-

5.11 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม

1,800,000

5.12 แผนงานค่าใช้จ่ายขายสินค้า

-

5.13 แผนงานค่าใช้จ่ายเช่าอสังหาฯ

-

5.14 แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน

-

5.15 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา

-

5.16 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต

-

รวมรายจ่าย

1,628,706

19,630,689

แผนงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)

1,425,000.00
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3. รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
รายการ
1. ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ตาบลบ้านกร่าง อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3. ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
(Spectrophotometer) ตาบลบ้านกร่าง อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
4. ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ตาบลบ้านกร่าง อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รวมทั้งสิ้น

วงเงินงบประมาณ
2,750,000

การเบิกจ่าย
-

923,800

357,000.00

730,000

727,600.00

810,000

612,500.00

5,213,800.00

1,697,100.00
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ตารางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการ

งบประมาณ

วิธีการ
จัดซื้อ จัด
จ้าง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบตั ิการ
มัลติมีเดีย
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตาบลบ้านกร่าง
อาเภอเมือง
พิษณุโลก
จังหวัด
พิษณุโลก 1 ชุด
2. ครุภัณฑ์
เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง
(Spectro
photometer)
ตาบลบ้านกร่าง
อาเภอเมือง
พิษณุโลก
จังหวัด
พิษณุโลก
จานวน 1
เครื่อง

923,800.-

ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิ
กส์ (ebidding)

730,000.-

ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิ
กส์ (ebidding)

ประกาศ TOR /
รับฟังคาวิจารณ์
3 วันทาการ
(ปฏิบัติงานใน
ระบบ)
23,24,27,28
ม.ค.63

23,24,27,28
ม.ค.63

เผยแพร่
ประกาศ/
คานวณราคา
5 วันทาการ
(ปฏิบัติงานใน
ระบบ)
31 ม.ค.
3,4,5,6,7,11
ก.พ.63
(4 สอบถาม)
(5 ชี้แจง)

31 ม.ค.
3,4,5,6,7,11
ก.พ.63
(4 สอบถาม)
(5 ชี้แจง)

วัน
เสนอ
ราคา
1 วัน
ทาการ

คณะกรรมการพิจารณาผล
/ ดาวน์โหลดเอกสาร/
ตรวจสอบเอกสาร

เสนอผู้มีอานาจ
สั่งซื้อสั่งจ้าง

3 วันทาการ

3 วันทาการ

12
ก.พ.63

13 ก.พ.- 9 มี.ค.63

10,11,12 ก.พ.
63

12
ก.พ.63

13,14,17,18 ก.พ.63

19,20,21 ก.พ.
63

ประกาศผู้
ระยะเวลาการ
ชนะการ
อุทธรณ์(ตาม
เสนอราคา
มาตรา 117)
1 วันทาการ 7 วันทาการ
(ปฏิบัติงาน
ในระบบ)
16 มี.ค.63 17-25 มี.ค.63

21 ก.พ.63

24 ก.พ.- 13
มี.ค.63

ทาสัญญา

วันที่
เบิกจ่าย

31 มี.ค.63
จัดทา PO
แล้ว
ราคา
357,000
บาท

29 มิย.63

1 เม.ย.63
จัดทา PO
แล้ว ราคา
727,600
บาท

16 กค.63
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รายการ

งบประมาณ

3. ครุภัณฑ์
รถบรรทุก
(ดีเซล) ตาบล
บ้านกร่าง
อาเภอเมือง
จังหวัด
พิษณุโลก
จานวน 1 คัน
4. ครุภัณฑ์ชดุ
เครื่องมือ
ปฏิบตั ิการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ผลิตครูช่าง
อุตสาหกรรม
ตาบลบ้านกร่าง
อาเภอเมือง
จังหวัด
พิษณุโลก
จานวน 1 ชุด

810,000.-

2,750,000.
-

วิธีการ
จัดซื้อ จัด
จ้าง
ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิ
กส์ (ebidding)
(ครั้งที่ 3)

ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิ
กส์ (ebidding)
(ครั้งที่ 5)

ประกาศ TOR /
รับฟังคาวิจารณ์
17-22 เม.ย.
2563

12-17 มิ.ย.2563

เผยแพร่
ประกาศ/
คานวณราคา
23-30 เม.ย.
2563
(24 สอบถาม)
(27 ชี้แจง)

วัน
เสนอ
ราคา
1 พ.ค.
2563

คณะกรรมการพิจารณาผล
/ ดาวน์โหลดเอกสาร/
ตรวจสอบเอกสาร

5-8 พ.ค.2563

18-25 มิ.ย.
2563

26
มิ.ย.
2563

29-1 ก.ค.2563

12-13 พ.ค.
2563

ประกาศผู้
ชนะการ
เสนอราคา
13 พ.ค.
2563

ระยะเวลาการ
อุทธรณ์(ตาม
มาตรา 117)
14-22 พ.ค.
2563

2-3 มิ.ย.2563

8 ก.ค.2563

8-16 มิ.ย.2563

เสนอผู้มีอานาจ
สั่งซื้อสั่งจ้าง

ทาสัญญา

วันที่
เบิกจ่าย

27 พ.ค.63
จัดทา PO
แล้ว ราคา
612,500 บาท

23 กค.63

อยู่ระหว่างรอ
ผลการอุทธรณ์
จากคณะกรรม
การพิจารณา
อุทธรณ์และ
ข้อร้องเรียน

28 ส.ค.
2563
งานพัสดุส่ง
เอกสารขอ
กันเงินไว้
เบิกเหลื่อม
ปีให้กับ
อธิการบดี
มทร.ล้านนา
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บทที่ 2

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนิ น งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก ประกอบด้วย
2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่ มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม
- ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ท านุ บ ารุ ง สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
- แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และที่ได้รับโอนจัดสรร
งบประมาณในภายหลัง
2.3 ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 25

2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
จานวนตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รวม P ร้อยละ O ร้อยละ  ร้อยละ n/a ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
1
6
7 4 57.14 2 28.57 0 0.00 1 14.29
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

1

6

7

6 85.71 1 14.29 0

0.00

0 0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

1

3

4

4 100.00 0

0

0

0.00

0 0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

1

2

3

3 100.00 0

0

0

0.00

0 0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

1

4

5

5 100.00 0

0

0

0.00

0 0.00

ภาพรวม

5

21

26 22 84.62 3 11.54 0

0.00

1 3.85

สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การดาเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 84.62
2. การดาเนินงานที่ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 11.54
3. อยู่ในระหว่างดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 4. ไม่รายงานผลการดาเนินงาน / ไม่ทราบสถานะการดาเนินงานที่ชัดเจน คิดเป็น ร้อยละ 3.85

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 26

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ มี่ ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
เป้าประสงค์ บัณฑิตนักปฏิบตั ทิ มี่ ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน
ผูร้ ับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผูอ้ านวยการกองการศึกษา/รองคณบดี 3 คณะ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

หน่วยนับ

ร้อยละบัณฑิตนักปฏิบัตทิ มี่ กี ารบูรณาการระหว่าง

ย.1/kpiเป้า ร้อยละ

ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชน เป็น

ประสงค์,ก.

ค่าเป้าหมาย

ผล

2563

2563

70

55.48

การบรรลุ
O

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ใช้ข้อมูลบัณฑิตสาเร็จปีการศึกษา 2561 (เนื่องจากปีการศึกษา 2562 รองคณบดี/ผอ.
เลื่อนรับปริญญา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน

ฐาน มีงานทาตรงสาขาวิชาชีพ และประกอบอาชีพอิสระ 1.2/KPI 3-7

ผูร้ ับผิดชอบ

กองการศึกษา

92 ราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จานวน 74 ราย และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์จานวน 6 ราย รวมทัง้ สิ้น 172 ราย จากบัณฑิต
ทีส่ าเร็จ 310 ราย อ้างอิงจากระบบสารสนเทศ
https://ejobs.rmutl.ac.th/quality_assurance

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่ทชี่ าระค่าลงทะเบียน

ย.1/ก.
1.1/kpi 1

ร้อยละ

70

63.84

O

- จานวนแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 จานวนรวม 600 คน

หัวหน้างาน

- จานวนรับสมัครศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 จานวนรวม 587 คน

ส่งเสริมวิชาการ

- จานวนนักศึกษาใหม่ที่ชาระค่าลงทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน
รวม 383 คน สรุปเป็นร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่ที่ชาระค่าลงทะเบียน
จากจานวน 383 คน ของแผนรับ 600 คิดเป็นร้อยละ 63.84
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผล

2563

2563

10

n/a

การบรรลุ

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ กี ารบูรณาการ และ/หรือ
เป็นหลักสูตรใหม่

ย.1/ก.

ร้อยละ

n/a

1.2/kpi 4

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

3 คณะ

ปวส. จานวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับปวส. พัฒนาหลักสูตรใหม่
จานวน 2 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรเดิม 1 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปวส. ปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร
และปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร

3. ร้อยละของหลักสูตรทีน่ านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาพัฒนาการเรียนการสอน

ย.1/ก.

ร้อยละ

80

100

P

ดาเนินการทัง้ 13 หลักสูตร

3 คณะ

ร้อยละ

80

100

P

ดาเนินการทัง้ 13 หลักสูตร

3 คณะ

1.2/kpi 3,56

4. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ กี ารบูรณาการการเรียนการ

ย.1/ก.

สอนกับงานวิจัย/ การบริการวิชาการ/ ศิลปวัฒนธรรม

1.2/kpi4
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผล

2563

2563

80

100

การบรรลุ

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผลลัพธ์การเรียนรู้
5. ร้อยละของอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
และ/หรือนามาประยุกต์ใช้ในรายวิชา

ย.1/ก.

ร้อยละ

P

1.3/kpi 8

มีการอบรมอาจารย์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Team เพือ่ การ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

หัวหน้าหลักสูตร
,หัวหน้ากลุ่ม
วิชาภาษาและ
การสื่อสาร,
หัวหน้ากลุ่ม
วิทยาศาสตร์
พืน้ ฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
6. ร้อยละของนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์

ย.1/ก.

ร้อยละ

80

86.95



ดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

งานส่งเสริม

ปีงบประมาณ 2563 จานวนทั้งหมด 23 โครงการดาเนินโครงการบรรลุตามค่า กิจกรรมนักศึกษา

1.4/kpi 12-

เป้าหมายจานวน 20 โครงการ และ ไม่บรรลุ จานวน 3 โครงการเนื่องจากมี

14

การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม/งาน เพือ่ ให้เป็นไปตามหนังสือ จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง การบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และการปรับแผนยกเลิกโครงการเพือ่ ให้สอดคล้องการ
ดาเนินโครงการ (20*100/23=86.95)

สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
(P) การบรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
(O) การไม่บรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
(O) อยู่ในระหว่างดาเนินการ
(n/a) ตัวชี้วัดที่ไม่ทราบค่าผลการดาเนินงาน/หลักฐานไม่เพียงพอ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
2
0
1

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

57.14
28.57
0.00
14.29
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจยั เชิงเทคโนโลยีทมี่ ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจยั เชิงเทคโนโลยีและสิทธิบตั ร นาไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
ผูร้ ับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผูอ้ านวยการกองการศึกษา/หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจยั และบริการวิชาการ/รองคณบดี 3 คณะ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์
จานวนผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตร

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

ย.2/ก.

หรือลิขสิทธิ์ หรือนาไปใช้ประโยชน์ หรือตีพมิ พ์

2.1/kpi 15-

ระดับชาติ /หรือ นานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา

16

หน่วยนับ
ผลงาน

ค่าเป้าหมาย ผล
2563

2563

30

39

การบรรลุ
P

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 12 ผลงาน คณะ

หัวหน้างาน

วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ส่งเสริมวิจัยฯ,

ศาสตร์จานวน 9 ผลงาน รวมทัง้ สิ้น 39 ผลงาน

หัวหน้าหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจยั การนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. จานวนผลงานวิจัยและ/หรือ นวัตกรรมทีน่ ักศึกษามี
ส่วนร่วม หรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์

ย.2/ก.

ผลงาน

20

39



2.1/kpi 15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 12 ผลงาน คณะ

หัวหน้างาน

วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ส่งเสริมวิจัยฯ,

ศาสตร์จานวน 9 ผลงาน รวมทัง้ สิ้น 39 ผลงาน
8. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย

ย.2/ก.

ร้อยละ

70

78.29



2.1/kpi 18

หัวหน้าหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 50 คน คณะ

หัวหน้างาน

วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 19 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ส่งเสริมวิจัยฯ,

จานวน 29 คน กองการศึกษาจานวน 3 คน รวมจานวน 101 คน

หัวหน้าหลักสูตร

จากจานวนบุคลากรทัง้ หมด 129 คน ของมทร.ล้านนา พิษณุโลก
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั สร้างเครือข่ายการวิจยั และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยั
9. จานวนเครือข่ายแหล่งทุนทีส่ นับสนุนทางานวิจัย

เครือข่าย

1

2



ร่วมกัน

1) เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวหน้างาน

2) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

ส่งเสริมวิจัยฯ,
หัวหน้าหลักสูตร

10. งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร หรือสนับสนุนใน
การบริหารงานวิจัย

ย.2/kpi
เป้าประสงค์

ล้านบาท

1

3.239



งบประมาณประจาปี 2563 ได้แก่

หัวหน้างาน

1) งบประมาณแผ่นดิน 1,214,000 บาท

ส่งเสริมวิจัยฯ,

2) งบประมาณรายได้ 105,000 บาท

หัวหน้าหลักสูตร

3) งบประมาณหน่วยงานภายนอก (สกว.) 1,920,000 บาท
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย ผล
2563

2563

30

39

การบรรลุ

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั
11. จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์และเผยแพร่

ย.2/ก.

ผลงาน



2.3/KPI 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 12 ผลงาน คณะ

หัวหน้างาน

วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 19 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ส่งเสริมวิจัยฯ,

ศาสตร์จานวน 8 ผลงาน รวมทัง้ สิน้ 39 ผลงาน
12. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์

ย.2/ก.

ร้อยละ

70

2.3/KPI 22

นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ

53.33

O

หัวหน้าหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 30 คน คณะ

หัวหน้างาน

วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 12 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ส่งเสริมวิจัยฯ,

จานวน 14 คน รวมทัง้ สิน้ 56 คน จากจานวน 105 คน(สายวิชาการ) หัวหน้าหลักสูตร

สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
(P) การบรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
(O) การไม่บรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
(O) อยู่ในระหว่างดาเนินการ
(n/a) ตัวชี้วัดที่ไม่ทราบค่าผลการดาเนินงาน/หลักฐานไม่เพียงพอ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
1
0
0

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85.71
14.28
0.00
0.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และสังคม
เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการทีม่ ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา
ผูร้ ับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผูอ้ านวยการกองการศึกษา/หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจยั และบริการวิชาการ/รองคณบดี 3 คณะ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์
จานวนชุมชนทีเ่ ข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการ
ทีม่ กี ารบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

ย.3/ก.

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย ผล

ชุมชน

2563

2563

1

2

การบรรลุ
P

3.3/kpi 2728

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบ่ ้าน กรณี บ้านรักไทย หมูท่ ี่ 7

หัวหน้างาน

ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ส่งเสริมวิจัยฯ,

2) หมูบ่ ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์บ้านหัวแท ต. หัวหน้าหลักสูตร
บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนทีม่ ีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
13. ชุมชนทีเ่ ข้าไปวิเคราะห์ความต้องการและคัดเลือก

ชุมชน

2

2



เป็นชุมชนพัฒนา

1. บ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

หัวหน้างาน

2. บ้านแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ส่งเสริมวิจัยฯ,
หัวหน้าหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนัน้
14. จานวนชุมชนทีเ่ ข้มแข็งจากการดาเนินการของ
สถานศึกษา

ย.3/ก.
3.3/kpi 2728

ชุมชน

1

2



1. บ้านรักไทย ต.ชุมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
2. บ้านหัวแท ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หัวหน้างาน
ส่งเสริมวิจัยฯ,
หัวหน้าหลักสูตร
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย ผล
2563

2563

การบรรลุ

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการทีส่ ร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กบั มทร.ล้านนา พิษณุโลก
15. มูลค่า/รายได้ทเี่ กิดจากการบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก

ย.2/ก

ล้านบาท

1.1

2.2/KPI 20

1.6

P

1. โครงการการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน

หัวหน้างาน

งบประมาณ 260,500 บาท

ส่งเสริมวิจัยฯ,

2. หมูบ่ ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์บ้านหัวแท

หัวหน้าหลักสูตร

งบประมาณ 150,000 บาท
3. โครงการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
V-Net 1,238,544.45 บาท

สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
(P) การบรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
(O) การไม่บรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
(O) อยู่ในระหว่างดาเนินการ
(n/a) ตัวชี้วัดที่ไม่ทราบค่าผลการดาเนินงาน/หลักฐานไม่เพียงพอ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
0
0
0

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าประสงค์ นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ผูร้ ับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มี

ย.3/ก.

ความเข้าใจในการทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม

3.1/kpi23

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

ผล

2563

2563

80

90

การบรรลุ


รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมโครงการสืบทอดองค์ความรู้ภูมปิ ัญญาไทย โครงการตลาด

หัวหน้าศูนย์

ย้อนยุควัฒนธรรม 2563 โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทาง

วัฒนธรรม /

ไทย ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

วัฒนธรรมในเทศกาลงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบ

ผู้รับผิดชอบ

และสิ่งแวดล้อม

น้าฝน

โครงการ(คณะ)

กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้กบั บุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ
16. จานวนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยภูมิ

จานวน

3

3



โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพนในท้องถิ่นมทร.

หัวหน้าศูนย์

ปัญญาท้องถิ่น หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ล้านนา พิษณุโลก โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทาง

วัฒนธรรม /

สิ่งแวดล้อมทีม่ กี ารประเมินความสาเร็จของกิจกรรมที่

วัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมโครงการสืบทอดองค์ความรู้ภูมปิ ัญญา

ผู้รับผิดชอบ

เป็นรูปธรรม

ไทย

17. จานวนองค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมไทย/
ท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการเผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้กบั

ย.3/ก.

องค์

3.2/kpi25

ความรู้

1

ชุมชน สังคม

3



โครงการ(คณะ)

1.โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมทร.

หัวหน้าศูนย์

ล้านนา พิษณุโลก 2.องค์ความรู้ในการถ่ายทอดด้านถวายเทียนและผ้า

วัฒนธรรม /

อาบน้าฝน 3.องค์ความรู้ดา้ นการจักสาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ(คณะ)

สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
(P) การบรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
(O) การไม่บรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
(O) อยู่ในระหว่างดาเนินการ
(n/a) ตัวชี้วัดที่ไม่ทราบค่าผลการดาเนินงาน/หลักฐานไม่เพียงพอ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
0
0
0

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กบั สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ผลการประเมินการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทนี่ าสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ผูร้ ับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

ร้อยละของผลการประเมินการดาเนินการตามแผน

ย.4/ก.

ยุทธศาสตร์ทนี่ าไปสู่แผนการปฏิบัตริ าชการประจาปี

4.2/kpi32

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

ผล

2563

2563

80

84.62

การบรรลุ
P

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

(P) การบรรลุผลการดาเนินงาน ร้อยละ 84.62

หัวหน้างาน

(O) การไม่บรรลุผลการดาเนินงาน ร้อยละ 11.54

ยุทธศาสตร์

(O) อยู่ในระหว่างดาเนินการ ร้อยละ (n/a) ตัวชี้วดั ที่ไม่ทราบค่าผลการดาเนินงาน/หลักฐานไม่เพียงพอ ร้อยละ 3.85

และแผน

กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
18. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ทีม่ ตี อ่ การบริหารจัดการ

kpi

ร้อยละ

80

88.94

P

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดทาหนังสือ

เป้าประสงค์

(ผลการ

เชิญ ผูอ้ านวยการกอง รองคณบดี และผูร้ บั ผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงาน

ย.4

ประเมิน

ของหน่วยงานประชุมดาเนินการแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงาน

สานักงาน
บริหาร มทร.

จาก

ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชีว้ ดั ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในวันที่

ล้านนา

มทร.

7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพือ่

พิษณุโลก

ล้านนา)

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพือ่ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบั ทราบ ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน เพือ่ ให้การ
ดาเนินงานของมทร.ล้านนา พิษณุโลก สอดคล้องกับแผนดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ความสอดคล้อง
กับ มทร.ล้านนา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผล

2563

2563

การบรรลุ

รายละเอียด/เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ



บุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ล้านนา พิษณุโลกได้รบั การพัฒนาทักษะ และ

หัวหน้างาน

กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
19. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบ

ย.1/ก.

ร้อยละ

80

94.53

สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ที่รบั ผิดขอบ โดยบุคลากรจาก คณะวิทยาศาสตร์และ

1.3/kpi8,

เทคโนโลยีการเกษตร จานวน 57 ราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จานวน 22

ย.2/ก.
2.1/kpi18

บริหาร

ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 ราย รวม 97 ราย สายสนับสนุน จานวน 31 ราย

ทรัพยากรบุคคล

รวมเป็น 128 ราย สายวิชาการได้รบั การพัฒนาทักษะ จานวน 95 ราย และสายสนับสนุน

, หัวหน้า

ได้รบั การพัฒนาทักษะ จานวน 26 ราย รวมเป็น 121 ราย ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การ

หลักสูตร

แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการพัฒนาทักษะออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft
Team ผ่านทางคณะ และมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละรายในระบบบริหารงานบุคคล
https://hr.rmutl.ac.th/login/employee

20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร,

ย.4/ก.

ร้อยละ

80

82



บุคลากร,นักศึกษา) ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 4.2/kpi33

21. ร้อยละความสาเร็จของการบริหารงบประมาณ/

ร้อยละ

80

89.94



แบบประเมินผลออนไลน์ https://forms.gle/9nu6aMjFoZ8UxeTe8 2.

หัวหน้างาน

ผลความพึงพอใจ การใช้บริการสนสนเทศประจาปี 2563 ตอนที่ 1 ข้อมูล

ส่งเสริมวิทย

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 82

บริการฯ

ร้อยละภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ 89.94

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย

1. รายรับ รวม 81,860,163.10 บาท

โครงการ/

(OKR)/นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ (มทร.ล้านนา)

1.1 งบประมาณแผ่นดิน จานวน 56,035,248.82 บาท

กิจกรรม , งาน

1.2 งบประมาณเงินรายได้ จานวน 25,824,914.28 บาท

ยุทธศาสตร์

2. รายจ่าย รวม 73,628,504.39 บาท

และแผน

2.1 งบประมาณแผ่นดิน จานวน 56,005,685.19 บาท
2.2 งบประมาณเงินรายได้ จานวน 17,622,819.20 บาท
(ข้อมูลรายงานรายรับ - รายจ่าย งานบัญชี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ณ
วันที่ 30 กันยายน 2563)
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สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
(P) การบรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
(O) การไม่บรรลุผลการดาเนินงานตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
(O) อยู่ในระหว่างดาเนินการ
(n/a) ตัวชี้วัดที่ไม่ทราบค่าผลการดาเนินงาน/หลักฐานไม่เพียงพอ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
0
0
0

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00
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2.2 ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
- แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และที่ได้รับโอนจัดสรร
งบประมาณในภายหลัง
ที่
1
2
3
4
5

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองการศึกษา
กองบริหารทรัพยากร/อืน่ ๆ
รวมทัง้ สิน้

จานวน

ผลการดาเนินงาน

โครงการ

P



O

X

21
72
36
48
2
179

20
72
34
47
2
175

1
0
2
1
0
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และที่ได้รับ
โอนจัดสรรงบประมาณในภายหลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.3 ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2563
ปัจจัยความเสี่ ยง(P)
ความเสี่ ยง

1. ข้อเสนอ

ประเภท
ความเสี่ ยง

ความ

โครงการวิจัยไม่ เสี่ยง

ปัจจัยทีท่ าให้เกิดความเสี่ ยง

ประเภท
ปัจจัยเสี่ ยง

1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย ความเสี่ยง
ไม่ตอบสนองต่อ

ด้านการ

Program

ons :

Management Unit)

แนวทางการจัดการความเสี่ ยง(เดิม)

ผลการดาเนินงาน

เสี่ ยง

สูงมาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์ จาการดาเนินโครงการฯ ทาให้เกิดแผนงานวิจัย
ด้านงานวิจัยและข้อมูลหน้าทีก่ ารให้ทุน จากการให้ความรู้ เกิดแผนงานวิจัยจานวน 2

หน่วยงาน

งานส่งเสริมวิจัย
และบริการวิชาการ

โอกาส

2

ผลกระทบ

5

(โอกาสX

(เพิ่มชึ้น/คงเดิม/

ผลกระทบ)

ลดลง)

10

แนวทางการดาเนินงาน
เพิ่มเติม

ค่าคะแนนโอกาส ยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่
ลดลงจาก 5

ยังต้องมีการควบคุม/

แผนงานวิจัย ภายใต้การเสนอของบประมาณ

เหลือ 2 ระดับ

ลดระดับความเสี่ยง

โปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย

สนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 1)

ความเสี่ยงลดลง

เนื่องจากมีผลกระทบที่

s : O1)

(PMU : Program Management Unit) แผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่

จาก 25 (สูง)

สูงอยู่ เพราะหาก

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

เหลือ 10 ปาน

หน่วยงาน PMU

ในระบบเกษตรปลอดภัยเชิงพาณิชย์ สาหรับ

กลาง)

ประเมินแผนงานวิจัย

ปฏิบัตงิ า บริหารจัดการโปรแกรม

ทุนวิจัย (PMU : (Operati วิจัย (PMU : Program

P

ความ

เปรียบเทียบ

ระดับความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยง

ของแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการ

ด้านการ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปฏิบัตงิ าน

พิจารณาจาก

หรือหน่วยสนับสนุนทุน

ภายนอก

ผู้รบั ผิดชอบ/

(Operation

ผ่านการ

หน่วยสนับสนุน น

ภายใน

การประเมินความเสี่ ยงทีค่ งเหลือ

ระดับ

Management O1)

เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ โดย

วิจัยไม่ผ่านส่งผลพืน้ ที่

Unit)

มี นายอรรถพล ตันไสว เป็นผู้อานวยการแผน

ไม่มงี านวิจัย จึงยังคง

งานวิจัย และ 2) แผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและ

ผลกระทบทีส่ ูงไว้

สร้างนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับการผลิตและแปรรูป
ด้านเกษตรและอาหารเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก
โดยทัง้ สองแผนงานวิจัยได้ส่งเข้าระบบ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศข้อลู วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
NRIIS ภายใต้หน่วย ผ่านหน่วยงาน PMU วช.
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ปัจจัยความเสี่ ยง(P)
ความเสี่ ยง

ประเภท
ความเสี่ ยง

ปัจจัยทีท่ าให้เกิดความเสี่ ยง

ประเภท
ปัจจัยเสี่ ยง

2. การสร้างการ ความ

ผู้เข้าร่วมโครงการ/

รับรู้ดา้ นการ

เสี่ยง

กิจกรรม ขาดความรู้ความ ด้านการ

ทานุบารุง

ด้านการ เข้าใจในการทานุบารุง

ความเสี่ยง

ภายใน

P

ปฏิบัตงิ าน

ภายนอก

การประเมินความเสี่ ยงทีค่ งเหลือ

ระดับ
ความ

แนวทางการจัดการความเสี่ ยง(เดิม)

ผลการดาเนินงาน

เสี่ ยง

สูง

ผู้รบั ผิดชอบ/
หน่วยงาน

เปรียบเทียบ

ระดับความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยง
โอกาส

ผลกระทบ

3

3

(โอกาสX

(เพิ่มชึ้น/คงเดิม/

ผลกระทบ)

การออกแบบกิจกรรมของโครงการให้

การออกแบบกิจกรรมของโครงการให้เกิด

ศูนย์วฒ
ั นธรรม

9

แนวทางการดาเนินงาน
เพิ่มเติม

ลดลง)

ค่าคะแนนโอกาส ยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่

เกิดความน่าสนใจและสามารถสร้างการ ความน่าสนใจและให้ผู้เข้าร่วมรับสามารถรับรู้

ลดลงจาก 4

ยังต้องมีการควบคุม/

รับรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้

ได้ โดยในการทากิจกรรมมีการทดสอบ

เหลือ 3 ระดับ

ลดระดับความเสี่ยง

ศิลปวัฒนธรรมฯ ปฏิบัตงิ า ศิลปะและวัฒนธรรมฯ

(Operation

คะแนน Pretest และPost test และมีการ

ความเสี่ยงลดลง

ร้อยละผลการประเมิน

ไม่เป็นไปตามค่า น

s : O1)

ออกแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลายในผู้เข้าร่วม

จาก 16 (สูง)

การดาเนินการตาม

กิจกรรม มีความสนใจมากขึ้น

เหลือ 9 ปาน

แผนฯ ร้อยละ 90 (ค่า

กลาง)

เป้าหมาย ร้อยละ 80)

เป้าหมายของ

(Operati

แผนยุทธศาสตร์ ons :
มทร.ล้านนา

O1)

บรรลุคา่ เป้าหมาย

พิษณุโลก
3. ผลการ

ความ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ทีไ่ ด้จาก

ความเสี่ยง

ประเมินการ

เสี่ยง

การดาเนินโครงการ/

P

สูงมาก - จัดโครงการประชุมทบทวนและ

จากการจัดโครงการฯ และจัดทาแบบ

งานยุทธศาสตร์

รายงานผลการดาเนินงานฯ / แบบรายงาน

และแผน

3

5

15

ค่าคะแนนโอกาส ยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่

ด้านการ

พัฒนาการบริหารจัดการมุง่ สู่การเป็น

ลดลงจาก 4

ยังต้องมีการควบคุม/

ดาเนินการตาม ด้านการ กิจกรรมตามแผน

ปฏิบัตงิ าน

มหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม ประจาปี ความก้าวหน้า ช่วยให้สามารถสรุปข้อมูล

เหลือ 3

ลดระดับความเสี่ยง

แผน

ปฏิบัตงิ า ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

(Operation

งบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/

น

แผนปฏิบัติ

(Operati ตามตัวชี้วดั /วัตถุประสงค์

ราชการประจาปี ons :

ราชการประจาปี ไม่บรรลุ s : O1)
ของโครงการ/กิจกรรม

ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และทราบ

ระดับความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

'- จัดทาแบบรายงานความก้าวหน้า/ผล ถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานทีอ่ าจ

ลดลง จาก 20

ร้อยละ 84.62 (ค่า

การดาเนินงานตัวชี้วดั ตามแผน

ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

(สูง) เหลือ 15 (สูง) เป้าหมายร้อยละ 80)

ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

คาดการณ์ได้วา่ เมือ่ สิ้นปีงบประมาณ

ไม่บรรลุตามค่า O1)

2563 เพือ่ ใช้ในการกากับ ติดตามผล

ผู้รับผิดชอบโครงการจะสามารถดาเนินงาน

เป้าหมาย (ร้อย

การดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการ โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และค่า

ละ 80)

ดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ

บรรลุคา่ เป้าหมาย

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

- จัดทาแบบรายงานความก้าวหน้า/ผล ราชการประจาปีได้ (เมือ่ เทียบกับผลการ
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ประเมินการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ /
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
เพือ่ ใช้ในการกากับ ติดตามผลการ

2562)

ดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ
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บทที่ 3

ประมวลภาพ
กิจกรรมภายใน
และภายนอก

การอบรมให้ความรู้ เรือ่ ง “ยุติธรรมอุปถัมถ์ และความรู้ผลกระทบจากการต้องโทษ”
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 อาจารย์รชั
ดาภรณ์ แสนประสิทธิ์ อาจารย์ประจาแผนก
สั งค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก จั ด
โครงการเสริมสร้างปรัชญาในการปฏิ บั ติ ต น
เป็ น คนดี เป็ น กิ จ กรรมส่ว นหนึ่ ง ในการเรียน
การสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม โดยการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง
“ยุติธรรมอุปถัมถ์ และความรู้ผลกระทบจาก
การต้องโทษ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาววราลักษณ์ มะปะรัง ตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ นายภาคภูมิ ประดับมุข
ตาแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ และ นายวรชัย เทพพรมวงค์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เรือนจากลาง พิษณุโลก
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่1 และ ปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา จานวน 100 คน
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการลงโทษผู้กระทาความผิดและผลกระทบจากการต้องโทษ
เป็นการปลูกฝังสร้างจิตสานึกให้นักศึกษารู้ถึงแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุขในครอบครัวและสังคม ต่อไป
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โครงการ “ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้าใจ”
ในการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการใช้
ชี วิ ต โดยอาจารย์ ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก จัดโครงการ “ราชมงคลบ้านกร่าง ปัน
น้าใจ” วันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
โดยให้ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน
รายวิช า ทุกสาขาวิช า เข้าร่ ว มทากิจ กรรมนาสิ่ งของเหลื อ ใช้มาประดิ ษฐ์ เครื่ องใช้และอุป กรณ์ที่ช่ว ยใ นการ
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน ซึ่งจะนาไปมอบให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ตลอดจนความ
ร่วมมือ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่
ทอดทิ้งกัน ซึ่งจะทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและน่าอยู่ ต่อไป
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โครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการ
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ประจาภาคเรียน
ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 10
ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง
50 ปี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
พิษณุโลก โดยรองคณบดีคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ อ.
แมน ฟักทอง เป็นประธานในงาน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมดาเนินงาน เพื่อสรุปผลการฝึกปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอม 1/2562 และสร้างองค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอม
2/2562 ต่อไป
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ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบเงิน
ช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย
คณาจารย์ ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมราลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร
พระสงฆ์ จานวน 89 รูป ณ บริเวณด้านหน้า ห้องคอนเวนชั่น
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธี
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจ้าปี 2562

วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2562 ที่ ห้ อ งประชุ ม 1 อาคาร
อานวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
มอบทุ น สนั บ สนุ น จากการบริ จ าคของคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
ให้กับ นางสาวสุธาลินี ศรีนวลกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
สั ต ว ศ า ส ต ร์ ( ว ท . บ . 1. 2A) ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย เป็นเงิน จานวน
5,360.-บาท (ห้ า พั น สามร้ อ ยหกสิ บ บาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ขวั ญ
กาลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับนักศึกษาและครอบครัว

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบเงิน
ช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย

วั น ที่ 23 ตุ ล าคม 2562 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น พดล
ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก นาคณะผู้บริหารกองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร
คณาจารย์ และพนักงาน ร่วมพิ ธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อม
ราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เริ่มด้วยพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
จ านวน 57 รู ป จากนั้ น ประธาน น าส่ ว นราชการ องค์ ก ร
ภาคเอกชนและประชาชนวางพวงมาลาเบื้องหน้า พระบรมราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายบังคม
พร้ อ มกั น ณ พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 ตุล าคม 2562 เวลา 07.00 น. ดร.โสภณา
สาราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการ GSB Innovation Club
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจ้าเดือนกันยายน 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิ ษ ณุ โ ลก พร้ อ มด้ ว ย คณาจารย์ ค ณะกรรมการด าเนิ น งาน ร่ ว มแสดงความยิ น ดีกั บ นั กศึ ก ษาที่ ได้รั บรางวั ล โครงการ GSB
Innovation Club กิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจาเดือนกันยายน 2562
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม กระป๋องพร้อมปลูก โดย นางสาวศิริลักษณ์ ปานพุด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Common mushroom โดย นางสาววิยะดา พรหมทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทีม nature bucket โดย นายพัลลภ ศรีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม Prudsapak โดย นาย พฤศภักร์ แก้วเหล็ก คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม โต้รุ่ง โดย นางสาววิภาดา คาแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
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สวพ.ลงพืนที่ประชุมยุทธศาสตร์การวิจัย ณ มทร.
ล้านนา พิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้าใจแผนการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ก๊าซชีวภาพหมู่บ้านทุ่งยาว หมู่ ๗ ตาบลศรีบัวบาน จังหวัด
ลาพูน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีเนอร์จี้ โซลูชั่นส์ บริษัทจาก
สหรัฐอเมริกา ในการประยุคต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการนาก๊าซชีวภาพ
ที่ได้จากฟาร์มหมูของหมู่บ้านผ่านระบบลาเลียงก๊าซชีวภาพให้แต่ละ
ครัวเรือนใช้เป็นก๊าซหุงต้มราคาต่าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
รวมถึงการศึกษาระบบและกระบวนการบรรจุก๊าซชีวภาพเพื่อลด
ต้นทุน

นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ศึกษาดูงานเตรียม
ความพร้อมก่อนในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ
พร พัชรประกิติ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกล
ยุ ท ธ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย มทร.ล้ า นนา และลงพื้ น ที่ ส ารวจ
ห้องปฏิบัติการงานวิจัย ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตร
ปลอดภัย

การศึกษาดูงานระบบส่งก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสู่ชุมชน
ณ ศูนย์การเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ บ้านทุ่งยาว จ.ล้าพูน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตรมหาวิ ท ยาลั ย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพรหม
พิรามวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จานวน 139 คน ในการ
เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมงานกองการศึกษา จัด
กิจกรรมแนะนาให้ความรู้ และต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับ นัก เรี ย น
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
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มทร.ล้านนา พิษณุโลก คว้า อันดับ 2 ประกวดท้ากระทงฝีมือ งานลอยกระทงสองแควแลอดีต 2562

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วม
การประกวดกระทงฝีมือ ประเภททั่วไป (กติกาทาในเวลา 5 ชั่วโมง ผู้เข้า
แข่งขันทีมละ 5 คน) เป็นตัวแทนในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก" ภายในงานลอยกระทงสองแควแลอดี ต
ประจาปี 2562 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยจะจัดตั้งแสดง
ผลงานไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 10 11 พฤศจิกายน 2562

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 47

คณะวิทย์ฯ จัดงานราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ้าปี 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก จัดงาน "ราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ อาคารปฏิบัติการความ
เชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประเภท “ความคิดสร้างสรรค์” และ กิจกรรม
รับของรางวัล

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์สาขาศิ ลปศาสตร์ และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรม “สูงวัยอย่างมีคุณค่า” ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ รร.ผู้สูงอายุ อบต.วัดพริก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างการพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
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มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธี
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ้าปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งใน “วั น พระบิ ด าแห่ งฝนหลวง”
ประจาปี 2562 เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลา
ประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วอลเลย์บอล-เปตอง คว้าอันดับ 1 ในกีฬาอุดมศึกษา
สัมพันธ์ ครังที่ 26

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก มีทีมงานผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันจานวน 75 คน กีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7
คน ฟุตซอลหญิง เปตอง วอลเลย์บอล และ เทเบิลเทนนิส
ผลการแข่งขันทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กีฬาเปตองทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

มอบความรู้เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนโรงเรียนพุทธ
ชินราชพิทยา

วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะ
บริ ก ารวิ ชาการ ให้ ค วามรู้ ด้ า นเคมี ฟิ สิ ก ส์ ชี ว วิ ท ยา ภาษาไทย
ภาษาอั งกฤษ ภาษาจี น และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ กั บ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนพุทธชินราช
พิทยา

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจ้าปี 2562 มอบ
ทุนการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ
โตเลียม จากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “ปตท.สผ.
โครงการเอส 1 ประจาปี 2562” ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน จานวน 20 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 100,000 บาท
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 49

มอบรางวัลคลิปวีดีโอการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup
ประจ้าเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart
Start Idea by GSB Startup ประจาเดือนตุลาคม 2562 จากจานวนผลงานทั้งหมด 8 ผลงาน
โดยที ม ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ ที ม Wiyada นางสาววิ ย ะดา พรหมทอง สาขาพื ช ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 10,000
บาท
รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 1 ได้แก่ ทีม ภัทรนันท์ โดย นายภัทรนันท์ เขียวแก้ว สาขาพืช ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 5,000
บาท
รางวัล รองชนะเลิ ศอัน ดับ 2 ได้แก่ ทีม Pallop นายพัล ลภ ศรีส ะอาด สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 3,000
บาท
รางวัล ชมเชย ได้แก่ ทีม Prudsapak นายพฤศภักร์ แก้ว เหล็ ก สาขาพืช ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม New Boon นายบุญญฤทธิ์ คาหมอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและรถไฟฟ้านิสสัน

เมื่อวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี อาจารย์กมลศักดิ์
รัตนวงษ์, อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม, อาจารย์ปรีดา เสมา และอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด ได้เข้า
ร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและรถไฟฟ้านิสสัน" ณ บริษัทนิส สัน
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve ที่เป็นการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์ไฮบริด และรถพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่อไป
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กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จานวน 89 รูป ณ ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก จากนั้น เวลา 09.30 น. ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และ
ถวายบังคม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม

วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
ประจาปี 2562

การประกวด RMUTL PLC STAR AWARDS
CONTEST 2019

วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2562 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
ประธานเปิ ด กิ จ กรรม โครงการ RMUTL PLC STAR AWARDS
CONTEST 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี คณะผู้ บ ริ หาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก

นักเรียนศึกษาดูงานด้านเกษตรและเทคโนโลยี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ
ไทย) โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
พร้ อ มด้ ว ย ส่ ว นราชการ สื่ อ มวลชน และประชาชนชาวจั ง หวั ด
พิษณุโลก ร่วมประกาศต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วั น ที่ 11 – 12 ธั น วาคม 2562 คณะครู แ ละนั ก เรี ย น
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน
703 คน โรงเรียนห้วยทรายวิทยา และ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ระดับ
มัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 3 จานวน 40 คน ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
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ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2562 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
ประธานเปิดงาน ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019
โดยการบูรณาการของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล วั ด เหล่ า ขวั ญ (จ่ า งอนุ เ คราะห์ ) โรงเรี ย นบ้ า นแก่ งบ้ า นยางป่ า คาย
และรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึ กษาทั่ ว ไป จั ด ขึ้ น ณ บริ เวณ โรงเรี ย นวั ด นาขาม โรงเรี ย นวั ด น้าคบ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 3
ด้านหน้าอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน 58 คน เข้ า ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ จ ากสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิชาชีพด้านการเกษตร

IT Camp เพื่อน้อง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2562 คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัด
กิ จ กรรม IT Camp เพื่ อ น้ อ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ณ โรงเรี ย นบาง
กระทุ่มพิทยาคม ทั้งนี้ เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและทักษะ
ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น ตรวจเช็ ค ซ่ อ มแซม บ ารุ งอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งมอบความรู้และสร้างความ
สนุ ก สนานในด้ า นภาษาอั งกฤษให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรีย นบางกระทุ่ม
พิทยาคม
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจาปี 2563 ตาบลบ้านกร่าง

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจาปี 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วั น ที่ 8 มกราคม 2563 เข้ า ร่ ว มงานพิ ธี ถ วายเครื่ อ งราช
ล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง สักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจาปี 2563
เนื่องใน “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจาปี
2563” ณ ศาลสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช พระราชวั ง จั น ทน์
พิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้า
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ตากสินมหาราช ประจาปี 2562

วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2562 กองบริ ห ารทรั พ ยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวง
ถวายเครื่ อ งราชสั ก การะ และพิ ธี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ระทาน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง
ผู้ ว่ า ราชการจังหวัด พิษ ณุโลก เป็ น ประธานในการประกอบพิธี ณ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิงตะวันตก ต.งิ้วงาม
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ฝึกปฏิบัติการนาเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขา พร้อม
ด้ ว ยอาจารย์ น ฤภร ปาลวั ฒ น์ วิ ไ ชย น าที ม นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปฝึกปฏิบัติการ
นาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคาแหง จังหวัดสุโขทัย
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ประชุมคณะกรรมการการดาเนินงานการจัดการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปี
การศึกษา 2562

จิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 22 มกราคม 2563 วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิต
อาสา 904 "หลักสูตรหลักประจา” รุ่น 4/62 " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
ในหัวข้อ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและ
การช่วยเหลือประชาชน และ สอนการทา CPR และการใช้เครื่อง AED
วั น ที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ว ย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการดาเนินงานการจัดการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 และ
ระดับ ปวส.2 ประจาปีการศึกษา 2562

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม "สร้างสุข สูงวัย"

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมใจทาบุญปีใหม่ 2563

วั น ที่ 24 มกราคม 2563 แผนกสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บริการวิชาการให้กับ
ผู้สูงอายุตาบลวัดพริก ในหัวข้อ "สร้างสุข สูงวัย" โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างวัย อันเป็นการสร้าง
วันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ความเข้าใจระหว่างวัยรุ่นและวัยชรา กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือด้วย
ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ล้านนา พล. เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะ การพับดอกไม้จากใบเตย โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างนักศึกษา
ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มพิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ ผู้สูงอายุ
พระสงฆ์จานวน 9 รูป เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอานวยการ
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กิจกรรมแนะนาการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ภายใน
งาน มหกรรมวิชาการต้นกล้าสังคม เตรียมอุดมศึกษา
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม
การใช้ภาษาจีน เพื่อผู้สูงวัย
วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขา
ศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นาโดย อ.ศิริภรณ์ บุญ
ประกอบ อ.กรรณิ ก าร์ ประทุ ม โทน อ.อุ่ น อารี ตลาดเงิ น อ.นฤภร
ปาลวัฒนวิไชย และนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล ชั้นปี 2 ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษาจีน ในหัวข้อ
"การใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น " ให้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความสุขและสร้างคุณค่าของผู้สูง
วัยในชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต.วัดพริก ต.วัดพริก อ.เมือง จ.
พิษณุโลก

วันที่ 24 มกราคม 2563 ทีมงานอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา แนะนามหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการพัฒนากลยุทธ์การรับ
นั ก ศึ ก ษาและขั บ เคลื่ อ นตั ว ป้ อ น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม
"มหกรรมวิชาการต้นกล้าสังคม เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 3"
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา ภาคเหนื อ เพื่ อ ร่ ว มท า
กิจกรรมจัดนิทรรศการหลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม พร้อมทั้ง
แนะนาให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและ
การช่วยเหลือประชาชน”

วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ที ม วิ ท ยากรจิ ต อาสา 904
"หลั ก สู ต รหลั ก ประจ า” รุ่ น 4/62 " เป็ น เบ้ า เป็ น แม่ พิ ม พ์ " เป็ น
วิ ท ยากรบรรยาย ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ กั บ การ
จัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน” และ ทีมงานจาก
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง
การทา CPR และการใช้เครื่อง AED

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม
"World Read Aloud Day 2020"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
จั ด กิ จ กรรม "World Read Aloud Day 2020" การอ่ า นออกเสี ย ง
เนื่องในวันการอ่านออกเสียงโลก ประจาปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
ภาษาจีน

ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน มอบความสุข...พัฒนา
โรงเรียนให้น้องๆ ประจาปี 2563

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดทากิจกรรม “ชมรมครูอาสาพั ฒ นา
ชุ ม ชน” จั ด โครงการ “ค่ า ยครู อ าสาพั ฒ นาโรงเรี ย น” ครั้ งที่ 14
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมพาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์แมน
ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ โดยมี
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 110 คน

สาขาศิลปศาสตร์บูรณาการการเรียนการสอน 3
รายวิชา พานักศึกษาดูงานด้านการโรงแรมร่วมกัน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก พานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้น
ปีที่ 1-3 เข้าศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.
พิษณุโลก
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Teaching academy
award 2020 ครั้งที่ 9

สาขาการจัดการ ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันร์ 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณาจารย์
และนักศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ TEACHING ACADEMY AWARD
2020 (ครั้งที่ 9) ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน
เ ทค โ นโ ล ยี พร ะ จ อม เกล้ เจ้ า คุ ณทห า รล า ดกร ะบั ง จั งห วั ด
กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ
ASEAN Leadership 2020

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กาญจนา ทวินันท์ พร้อมด้วย อ.
มนตรี ธรรมพัฒนากูล ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี และนักศึกษา บธ.บ
3.6 และ บธ.บ 3.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัด
เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรเมธ ดอนเรือนไพร
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตัน
และนางสาวสิ รี ธ ร แก้ ว สี สุ ข นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 หลั ก สู ต รวิ ช า
แลนด์ ดิ น แดนแห่ ง ความสมดุ ล ณ โรงงานอิ ชิ ตั น จั ง หวั ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้รับคัดเลือกจากงานวิเทศสัมพันธ์
พระนครศรีอยุธยา
มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2020
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร งานนี้จัดโดยงานวิเทศสัม พันธ์
และกิ จ การอาเซี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร โครงการ
ASEAN Leadership 2020
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ศึกษาดูงานโครงการโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบ
โอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กาญจนา ทวินันท์ พร้อม
งาน LOVE LOVE LOVE 2020 : The Celebration ด้วย อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี และนักศึกษา
บธ.บ 3.6 และ บธ.บ 3.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
of Love and Langauges
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.30 น. ผศ. ศึกษาดูงานโครงการโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร
กานต์ธีรา โพธิ์ปาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน LOVE LOVE LOVE มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี
2020 : The Celebration of Love and Langauges จั ด โดยศู น ย์
ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามครั้งที่ 6 ประจาปี 2563

อบรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการ
ป้องกันและแก้ไขการแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ในทาง ในสถานศึกษาและชุมชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.โสภณา สาราญ รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในการเป็นเจ้าภาพร่ วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2563
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ว่าด้วยการร่วม
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนคนบ้านกร่าง

วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ว ย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อม
ด้วย นายณัฐวัฒน์ ด้วงฉุน หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษ ณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ ว่าด้วยการร่วมโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนคน
บ้ า นกร่ าง ภายใต้โครงการพัฒ นาแหล่งเรีย นรู้ด้า นศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนต้นแบบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ประจาปี 2563

วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่ าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกร่าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัด
โครงการ “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ประจาปี 2563”

สัตวบาลอาสาพัฒนาชุมชน ประจาปี 2563

นักเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ศึกษาความรู้ด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

นั ก ศึ ก ษาชมรมสั ต วบาลอาสา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก ดาเนินงานโครงการ “สัตวบาลอาสาพัฒนาชุมชน” ประจาปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน
บ้านหินลาด ตาบลดอนทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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ชมรมต้นกร่างพันุอาสา
ธ์
จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนา
โรงเรียนเพื่อน้อง ประจาปี 2563

นั ก ศึ ก ษาชมรมต้ น กล้ า ราชมงคลอาสา โดยสาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ด าเนิ น งานโครงการ “ชมรมต้ น กล้ า ราชมงคลอาสา” ประจ าปี
การศึ ก ษา 2563 ระหว่ า งวั น ที่ 22 – 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ
โรงเรียนชุมชน2 บ้านกกไม้แดง ตาบลดินทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา
หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

นักศึกษาชมรมต้นกร่างพันธ์อาสา สาขาวิชาเครื่องจักรกล
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดาเนินงานโครงการ “ชมรมต้น
กร่างพันธ์อาสา ” ประจาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 – 16
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ตาบลเนินกุ่ม อาเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ชมรมต้นกล้าราชมงคลอาสา จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้กับโรงเรียน ประจาปี 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
่
สื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัด
โครงการสัมมนา หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน" โดยได้รบั
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.
ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอประชุมราชมงคล
บ้านกร่าง 50 ปี
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สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหาร
ฟาร์มเพาะเห็ด ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นภาพร สนองบุญ พา
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง ชั้นปีที่
2 ศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการจัดการและการบริหารฟาร์มเห็ด ณ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด หมู่ที่ 11 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้
ติดเชื้อHIV และเด็กกาพร้า วัดพระบาทน้าพุ

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่
2 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์
เจริ ญ สุ ข คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ
คณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมคณาจารย์ โครงการ "คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2"

งาน book fair 2020 ครั้งที่ 6

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระบาทน้าพุ โดยพระราชวิสุทธิ
ประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้าพุ ต.เขา
สามยอด อ.เมื อ ง จ.ลพบุ รี จั ด โครงการเมตตาธรรมค้ าจุ น โลก
รับบิณฑบาต
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วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจาปี 2563

สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการสรุปผลโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะ จัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ า นนา 2562 ณ ห้ อ ง16208 อาคารปฏิ บั ติ ก ารความเชี่ ย วชาญเกษตร
พิษณุโลก พร้อมด้วย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานพิธีถวาย ปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจาปี 2563 ณ สถาบัน “การตัดแต่งซากสุกรเบื้องต้นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
เพื่อเพิ่มมูลค่า”

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจาปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่อาคารปฏิบัติการความเชี่ ยวชาญ
เกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมของนักศึ กษา
ระดับปริญญาตรี ของรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหมวด
ศึกษาทั่วไป

วั น ที่ 5 มี น าคม 2563 ที่ ห้ อ งประชุ ม 16208 อาคาร
ปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลั ก สู ต รระยะสั้ น “การตั ด แต่ งซากสุ ก รเบื้ อ งต้ น และการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า”
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สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ครั้งที่ 2"

ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษาต่อและ
การทางาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงิน อาจารย์
จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
และ อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายสมั ครงานและการ
แนะนาตัวในการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
นายวยุกร เกตุน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ บรรยายให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการพั ฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางาน

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิม
นิเทศฯ ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์
ปาน รองคณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิ ษ ณุ โ ลก ให้ เ กี ย รติเ ป็น ประธานเปิด
โครงการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการ
บริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2" ณ ห้อง16209 อาคารปฏิบัติการความ
เชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษาต่อและการ
ทางาน ประจาปี 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ ผศ.นพดล
ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ร่วมกิจกรรมจานวน 397 คน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อานวยการกอง
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
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ร่วมงานพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่การฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.นพดล ตรีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ร่วมงานพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก
คอบบร้าโกลด์ 2020 ให้กับโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ตาบล
บ้านกร่าง อาเภอเมืองพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อ ม) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ า นนา พิ ษณุโลก
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร) และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สานักงาน
อ.ส.ค.ภาคกลาง) โดยมี ข้อ ตกลงที่จ ะร่วมมือ กัน ในด้านวิ ชาการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเกษตรแม่นยา และกิจกรรมทางด้าน
วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าเกษตร
แม่นยา (วท.บ.เกษตรแม่นยา)

การประชุมนาเสนอ “ข้อเสนอโครงการวิจัย Handson ประจาปี 2563”

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ“หลักสูตรเกษตรแม่นยา”
กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วั น ที่ 16 มี น าคม 2563 ที่ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 2 อาคาร
อ านวยการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก
ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการ
ประชุมนาเสนอ “ข้อเสนอโครงการวิจัย Hands-on ประจาปี 2563”
ซึ่งจัดขึ้นโดย งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนางานวิ จัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่และคณะกรรมการฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
ด้ า นวิ ชาการ และการวิ จั ย “หลั ก สู ต รเกษตรแม่ น ยา” ระหว่ าง
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การประชุมสรุปผลการดาเนินงานการจัดการสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประจาปีการศึกษา 2562

วั น ที่ 17 มี น าคม 2563 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
ประธานการประชุมสรุปผลการดาเนินงานการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปีการศึกษา 2562 ศูนย์
สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
โดยมี คณะกรรมการการดาเนิ นงานฯ เข้ า ร่ วมการประชุ ม ณ ห้ อ ง
ประชุ ม 1423 อาคารวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ติดตามความก้าวหน้า เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม

พร้ อ มด้ ว ย ดร.โสภณา ส าราญ รองคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มทร.ล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก นางสุ ทิ น า พึ่ ง ทอง
ผู้อานวยการกองการศึกษา มทร. ล้านนา พิษณุโลก นายสุริยะ พิจารณ์
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.
ล้านนา และ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก หัวหน้าโครงการฯ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดาเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของผู้เรียน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอุตสาหกรรม(Non-degree) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มการผลิตและส่งออกมะม่วง
ในพื้นที่ ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก และ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน
จ.พิจิตร

ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดตั้งจุดคัดกรอง
ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการประสานงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ณ บริเวณป้อมหน่วยรักษา
ความปลอดภัย เป็นประจาทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ
ปกติ

วั น ที่ 19 มี น าคม พ.ศ.2563 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พิษณุโลก
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ราชมงคล ร่วมใจ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พิษณุโลก ได้คานึงถึงความสาคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
โดยหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ทาการมอบน้ายาฆ่าเชื้อ BKC 0.1%
(Benzalkonium chloride) ให้กับ รพ.สต.แหลมโพธิ์ เพื่อนาแจกจ่าย
ให้แก่ชาวบ้าน

มอบเจลล้างมือและน้้ายาฆ่าเชื้อ BKC 0.1%
(Benzalkonium chloride) ให้กับ รพ.สต.บ้านกร่าง

ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก ดาเนินการจัดทาเจลล้างมือ เพื่อนาไปใช้ ณ บริเวณป้อม
หน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่
ก าลั ง แพร่ ร ะบาด และ วั น ที่ 5 มี น าคม 2563 รองคณบดี และ
ค ณ า จ า ร ย์ ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก ได้คานึงถึงความสาคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
และดูแลรักษาสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
วั น ที่ 23 เมษายน 2563 ทางคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
จึงดาเนินการจัดทาเจลล้างมือ เพื่อนาไปใช้ภายในบริเวณอาคารเรียน
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ต่างๆ
พิษณุโลก ได้คานึงถึงความสาคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
มอบ น้้ายาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium
โดยหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ทาการมอบเจลล้างมือและ น้ายาฆ่าเชื้อ
chloride) ให้กับ รพ.สต.แหลมโพธิ์
BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ รพ.สต.บ้านกร่าง เพื่อ
นาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน

วั น ที่ 23 เมษายน 2563 ทางคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 67

มอบเจลล้างมือและน้้ายาฆ่าเชื้อ BKC 0.1%
(Benzalkonium chloride) ให้กับ รพ.สต.บ้านกร่าง

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร จิต
อาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63 อาจารย์สาขาเครื่องจักรกล
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผลิตเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
ให้ กั บ แผนกพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พิษณุโลก จานวน 1 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้กับผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ ม สุข ภาพต าบลบ้ า นแหลมโพธิ์ ต าบลบ้ า นกร่ าง อ าเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์แ ห่งประเทศไทย NBT
จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์
ล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดการ
การศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาคเช้าเป็นการบรรบาย ประชุมกับผู้ประกอบการหอหักเครือข่ายมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ITA และ QA ของ 16208
มหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ และภาคบ่ายเป็นการแนะนาการเตรียมความ
พร้อม และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของแต่ละพื้นที่
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ถวายเทียนพรรษา ประจ้าปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโร
วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ว ย
น่า (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
จัดทาเครื่องล้างมือและกดเจลแบบเหยียบ
ประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2563 เนื่องใน
โอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
เปิดเทอม1/2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตั้งจุดคัด
วั ด นิ มิ ต ธรรมมาราม และวั น ธรรมเกษตร ต.บ้ า นกร่ า ง อ.เมื อ ง
กรองตรวจวัดอุณหภูมิ
พิ ษ ณุ โ ลก จ.พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี ค ณาจารย์ แ ละตั ว แทนนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักศึกษา
และบุคลากรก่อนเข้าภายในมหาวิทยาลัย ตา มมาตรการป้องกันปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัย
มงคล พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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โครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กค. 63 ที่ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พิษณุโลก ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทางานขับเคลื่อนเครือข่าย
เกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 10 กลุ่ม

ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ พร้อม
ด้วย นายบุญฤทธิ์ สโมสร อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ซึ่งเป็น จิตอาสา 904 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จานวน
150 คน ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
2563 โดยมีจิตอาสาชาวจังหวัด พิษณุโลก ทุกหมู่เหล่าแสดงความ
จงรักภักดี

การประชุมคณะท้างานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ผศ.กานต์ธีรา
โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย
อาจารย์ และพนักงาน ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่ วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
ศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี นายพิพัฒน์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร
เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็ นประธาน พร้อมด้วย อานวยการ
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึ งความจงรั กภักดี ที่ มี ต่ อ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถาบันพระมหากษัตริย์

หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ สาขาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม
ตลาดย้อนยุคสืบสานวัฒนธรรม ประจ้าปี 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสุทินา พึ่ง
ทอง ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษาพร้ อ มด้ ว ย พนั ก งานสั ง กั ด กอง
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วม
สากล สาขศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรถวายพระราชกุ ศล แด่ ส มเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์
พิ ษ ณุ โ ลก จั ด กิ จ กรรม "ตลาดย้ อ ยนุ ค สื บ สานวั ฒ นธรรม ประจ าปี พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
2563" ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ที่ มี ต่ อ สถา บั น
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระมหากษัตริย์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยางและพิธีบวงสรวงพระพิรุณ
ประจ้าปีการศึกษา 2563

วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2563 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
ประธานพิธีถวายราชสดุดีและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
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วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 07.09 น. ผศ.นพดล
ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธี
สักการะเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลของบุคลากรและนักศึกษา จากนั้น เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กาหนดจัด พิธีบวงสรวงพระ
พิรุณ ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมี พระครูมนูญบุญยวาท เจ้า
อาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โครงการรับน้องด้านา ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถี
การท้านาข้าว

พิธี “ร้าลึกพระคุณครู” งานไหว้ครู
ประจ้าปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น ณ แปลงนาชุมชน
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน โครงการ
ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทานาข้าว โดยมี นางสุทินา พึ่ง
ทอง ผู้อานวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้นาชุมชน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม และ นักศึกษา

วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2563 ผศ.นพดล ตรี รั ต น์ ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็น
ประธานพิ ธี ไ หว้ ค รู ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โดยมี อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 2 – 4 และนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 ร่วม
พิธี กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย พิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษา
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปะศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบพานไหว้ครูแด่
คณะผู้ บ ริ ห าร และคณาจารย์ อ าวุ โ ส พิ ธี เ จิ ม หนั งสื อ พิ ธี ร้ อ งเพลง
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้
พระคุณที่ 3 เพื่อราลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดานา ตระหนักถึงความสาคัญของข้าว และ
นักศึกษาเรียนดี จานวน 15 ทุน
ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
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สิ่งสาคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการ
ปลูกข้าวแบบดานา ให้ดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สืบไป โดย
มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้า นนา พิ ษ ณุ โ ลก มุ่ งเน้ นการจัด
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้ว
มหาวิทยาลัย เกิดความรักและความอบอุ่น

มี ค วามสามั ค คี ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น เดี ย วกั น เกิ ด
ความมุ่ งมั่น ตั้งใจ ที่ จ ะศึ ก ษาเล่า เรีย น ให้ ป ระสบความสาเร็จเป็นที่
ภาคภู มิ ใ จของครอบครั ว ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จะสร้ า งแรงผลั ก ดั น ใน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลข้าราชการพล
เรือนดีเด่นประจ้าปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิ
ตานนท์ รองคณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ และ รอง
ศาสตราจารย์ดร.คมสัน อานวยสิทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับการ
คัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2562
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อ.บุญญฤทธิ์ วังงอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขัน
Smart Factory IoT Challenge 2020

การแข่งทักษะการสร้างสื่อและนวัตกรรมด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
อ.บุ ญ ญฤทธิ์ วั งงอน คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มทร.ล้ านนา
พิ ษ ณุ โ ลก สมาชิ ก ที ม Pied Piper ร่ ว มกั บ อาจารย์ แ ละนิ สิ ต ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการแข่งทักษะการสร้างสื่อและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จับคู่กับ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จากัด เสนอ ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00
ผ ล ง า น Smart Cooling Tower System Development using น. ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์
uRTU and NETPIE ถู ก ใจกรรมการคว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ Smart ศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมแข่งทักษะ
Factory IoT Challenge ปี 2 รั บ โล่ ร างวั ล และประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ทางภาษาประจ้าปีการศึกษา 2563
พร้ อ มเงิ น รางวั ล 150,000 บาท เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษามทร.ล้านนา
พิษณุโลก ทาหน้าที่เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแข่งทักษะทาง
ภาษา ประจาปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1465 อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุย้
หั ว หน้ า สาขาศิ ล ปสาสตร์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ เป็ น
ประธานกล่าวเปิดงาน
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โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก ร่ ว มกั บ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทากินในพื้นที่ป่าและพื้นที่ รอบเขต
ป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายรวมกันไม่ต่ากว่า
2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด ระหว่างปี 2563 – 2570

มทร.ล้านนา พิษณุโลก รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการ
จัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน” และ อบรมเรื่อง
การช่ ว ยฟื้ นคื นชี พ เบื้อ งต้ น (CPR) และการใช้ เครื่ อง AED โดยมี
อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วม ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง
50 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา มีความเข้าใจ
ในเรื่ อ งความเสี ย สละของบรรพบุ รุ ษ ไทย พระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระมหากษัตริย์ไทย และได้รับความรู้เรื่องการเกิดภัยพิบัติในประเทศ
ไทย พร้อมทั้งการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

เครื่องถอนขนเป็ด และเครื่องลดความชื้นปลาด้วยรังสี
อินฟาเรตส้าหรับผู้ประกอบการครัวเรือน

อีกหนึ่งความสาเร็จ ของสองผลงาน งานบริการชุมชน ส่ง
มอบผลงานจากฝีมือนักศึกษา เครื่องจักรกลเกษตร สู่ชุมชนบ้านไผ่ขอ
ดอน #เครื่องถอนขนเป็ด #เครื่องลดความชื้นปลาด้วยรังสีอินฟาเรต
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการครั ว เรื อ น ได้ เ ป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว ม
สร้างสรรค์คุณภาพชุมชนชีววิถี ตามศาสตร์พระราชา ขอบคุณ #การ
ไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต ที่ ร่ ว มจั บ มื อ กั น สร้ า งสรรค์ แ ละส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต ร
เครื่องจักรกลเกษตรมาตลอด ขอบคุณชาวบ้านชุมชนไผ่ขอดอนที่น่ารัก
ทุกคน และแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสองกลุ่มที่ทาหน้าที่(เกือบ)
สาเร็จดั่งตั้งใจ #ครอบครัวเครื่องจักรกลเกษตร

วั น ที่ 2 กั น ยายน 2563 ที ม วิ ท ยากรจิ ต อาสา 904
"หลักสูตรหลักประจา” รุ่น 1/61 รุ่น 4/62 " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
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บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ

วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563 หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การสื่อสารสากล
่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บริการวิชาการ
ค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนาหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพร
วัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขา หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา
พิษณุโลก นาทีมคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 1 - 4 บริการวิชาการค่าย
ภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนาหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
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