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สารจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ภายใต้พันธกิจที่

เชื่อมโยง สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือ
เป็นช่วงภาวะวิกฤตที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะประชาชนที่ต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข มีความปลอดภัย ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายและ
มาตรการทางสาธารณสุขท่ีเข้มงวดและจริงจัง ในส่วนด้านการศึกษาก็ได้รับผลกระทบในหลายแง่มุม ตั้งแต่
การ เปิด-ปิด การเรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด อาจารย์และ
นักศึกษาต้องปรับตัวเข้าสู่ภาวะการเรียนการสอนที่ไม่คุ้นเคย ผลักดันใหเ้กิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รูปแบบการศึกษาใหม่ ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป มหาวิทยาลัย
พร้อมที่จะรองรับถึงแนวโน้มการศึกษาของไทยในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังการเผชิญ กับความ
ท้าทายของระบบการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบการระบาดของไวรัส covid – 19 
ในครั้งนี้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการ
วิจัย และผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัตนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการบูรณา
การการท างานกับการเรียนรู้ พัฒนาวิธีการสอน และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทางด้านนโยบาย 
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบ
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การศึกษาด้านวิชาชีพเพ่ือผลิตบุคลากรทางเทคนิค เทคโนโลยี วิศวกร นักวิจัยอุตสาหกรรม เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการศึกษาร่วมกับเครือข่ายไตรภาคีอันประกอบไปด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่บูรณา
การกับการท างาน (WiL :  Work Integrated Learning)  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา (Dual 
Vocational Education) การใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

จากความส าเร็จอันเกิดจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุน จากภาคภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ตลอดจนได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงจาก
ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  และ สมาคมศิษย์เก่า 
กระผมในนามของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านมา 
ณ โอกาสนี้ 

  
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ) 
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ข้อมูลทั่วไปของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 พ้ืนที่เชียงราย มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่  ซึ่งมีพ้ืนที่เป็นที่ราบประมาณ 1,500 ไร่ และ

พ้ืนที่ ที่เป็นภูเขาประมาณ 3,500 ไร่  พ้ืนที่ใช้งานจริง  740 ไร่  2 งาน 18 ตารางวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราสักษณ์มหาวิทยาลัย  

 ตราประจ ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราชลัญจักรประจ าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแห่ง
ความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัย
มงกุฎที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ตราของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ล้วนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 9 แห่ง 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 ตั้งอยู่ที่บริเวณ “นิคมแม่ลาว” กิโลเมตรที่ 799 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 มีพ้ืนที่รวมประมาณ 5,000 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 3,500 ไร่ 
และเป็นพ้ืนที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบต่อเนื่องกับพ้ืนที่ลาดเชิงเขา  

โทรศัพท์  0-5372-3979  
โทรสาร 0-5372-3977-8  
Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผงัแมบ่ท มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย 
 

 
 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ดอกลีลาวดี  

ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria ssp. 

สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
สีขาว-แดง 

http://www.chiangraicampus.rmutl.ac.th/
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ประวัติความเป็นมา 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518  ใช้ชื่อ
ว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัย
ต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2531 (วันราช
มงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2532 ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล" 

  ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้
สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมีแนวคิด
ในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดย
ได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์  ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2538  เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่
ในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีการเข้าเรียนชั่วคราวที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิดท าการ
เรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก ในปี 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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แนวคิดการจัดตั้ง 

   เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นชนบทและเฉลิมฉลองใน
วโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี 
ในปี พ.ศ. 2539 

 เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้าหมายด าเนินงาน ในเขต
ภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่เรียกว่า “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 เป็นสถาบันการศึกษาที ่มุ ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูงทาง  
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการโดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ 

 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งค้นคว้าทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค 

 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ค าปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น 

 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู ่และสืบทอดเป็นมรดกของ
ท้องถิ่นตลอดไป 

 เพื ่อด าเนินการในกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ ์พืชและสิ ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

   

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็น
องค์ประกอบส าคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัด
ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะ
ท างานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบ
วินัย และความประณีต ส านึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาก าลังคน ในค ากล่าว “สร้างคนสู้
งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เริ่มต้นวางแผนระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วยการน ากิจกรรม 5ส เข้ามาจัดระบบการด าเนินงานเป็นแนวทางเพ่ือจะก้าวสู่ระบบ ISO 
9001:2000 ทั้งระบบ จากนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงสมัครเข้าโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระบบ ISO 9001:2000 น าร่องในช่วงที่  2  มีการจัดอบรมโครงการ 
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกแผนก ทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกคนท าความเข้าใจระบบอย่างแม่นย ามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมการ
ประกาศใช้เอกสารคุณภาพ และรับการประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และวันที่ 28 มีนาคม 
2544 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก./ISO 9002:1994 ส าหรับการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รวมทั้งการบริหารงานวิจัยการบริการ
วิ ช าการแก่ สั งคมและการบริ หารจั ดการที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกับการจั ดการ เ รี ยนการสอนมี ผลถึ ง   
วันที่ 14 ธันวาคม 2546   
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่          
มอก./ISO 9001:2000 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา 
และการบริหารจัดการทั้งระบบ มีผลถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ได้จัดอบรมโครงการอบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 & Internal 
Auditor ให้กับบุคลากร โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2548 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาผลการประเมินปี 2552 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 
 

 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 2.59 3.50 2.83 3.00 พอใช้ 
2. การวิจัย 3 5.00 3.00 3.56 3.85 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
5. การบริหารจัดการ 3 - 3.00 3.88 3.29 พอใช้ 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 3.39 3.57 3.42 3.50 พอใช้ 
 ผลการประเมิน พอใช้ ดี พอใช้   
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รายงานประจ าปี 2563 

 
 
 

วิสัยทัศน์ :  

    “มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชนสู่สากล” 

 
พันธกิจ : 

 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิต
นักปฎิบัติ (Hands-On) 
 2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
 3. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
 4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
เป้าหมายหลัก  : 
  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ิมชีตความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  2. เป็นที่พ่ึงของสังคม ชุมชน 
  3. บริหารจัดการองค์กร เพ่ือการพัฒนา 

  
อัตลักษณ์ : 

    “การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวด้านการค้าและการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้ าโขง Tread and Service” 
 
ยุทธศาสตร์ : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทศโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์
ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพท่ียั่งยืนของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศัยภาพขององค์กรเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาสัย 4.0 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ อัตลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 
 

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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ท าเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

  

  

  
  
  
  
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาเชียงราย 

นางรัญชนา  น าอิน 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ 
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์าเชนทร์ ชูศร ี
รองคณบดีคณะบริการธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

นายสุวิชช์ ธนะศานวรคณุ 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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สถิติจ านวนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท/ 
ต าแหน่ง 

สายวิชาการ 
รวม 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 
รวม 

สายสนับสนุน 
รวม 

ทั้งสิ้น 
รศ. ผศ. อาจารย ์ ช านาญการ

พิเศษ 
ช านาญ

การ 
ปฏิบตัิการ/
ปฏิบตัิงาน 

ข้าราชการ 1 13 20 34 2  -  - 2 36 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - 2 2 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

1 13 56 70 - 16 11 27 97 

พนักงานราชการ - - - - - - 16 16 18 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 12 12 - - 20 20 36 

รวม(คน) 2 27 89 116 2 16 49 67 183 

 

  

จ าแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ 
ต าแหน่ง 

สายวิชาการ รวม 
สายวิชา 

การ 

สายสนับสนุน รวม 
สาย

สนับสนุน 

รวม 
ทั้งสิ้น ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
ข้าราชการ 18 16 - 34 - 2 - - 2 36 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 2 2 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

24 47 - 71 - - 27 
 

- 26 97 

พนักงานราชการ - - - - - - 6 10 16 16 
ลูกจ้างชั่วคราว - 9 2 11 - - 13 7 18 29 

รวม(คน) 42 72 2 116 - 2 46 19 67 183 

 

 

จ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน 

 

 
หมายเหตุ : ไม่รวมลาศึกษาต่อ 3 ท่าน 

ประเภท/  
ต าแหน่ง 

สายวิชาการ รวม 
สายวิชา 

การ 

สายสนับสนุน รวม 
สาย

สนับสนุน 

รวม 
ทั้งสิ้น 

คณะ
บริหาร 

คณะ
วิทย ์

คณะ
วิศว 

คณะ
บริหารฯ 

คณะวิทย์ฯ คณะ
วิศวกรรมฯ 

กอง
บริหาร 

กอง
การศึกษา 

ข้าราชการ 15 3 16 34 - - - 1 1 2 36 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 2 - 2 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

31 12 27 70 - 1 2 16 8 27 100 

พนักงาน
ราชการ 

- - - - - - 3 6 7 16 16 

ลูกจ้างชั่วคราว 4 - 8 12 1 - 5 8 6 20 32 
รวม(คน) 50 15 51 116 1 1 10 33 22 67 183 
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รายช่ือบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ สังกัด 
1 นายวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 นายนพพร พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
3 นายนิติพงษ์ สมไชยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
4 นายวิวัฒน ์ ทิพจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
5 ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
6 นายวิฑูรย์ พรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
7 นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
8 นายอนนท์ น าอิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
9 นายเอกชัย ชัยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
10 นายวิโรจน ์ ปงลังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส ์

10 นายสิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส ์

12 นายวรพจน์ ศิริรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ 

13 นายศิระพงศ์ ลือชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ 

14 นายพิเชษฐ เหมยค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส ์

15 นายธนาการ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม 
16 นายมงคลกร ศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
17 นางนิอร ศิริมงคลเลิศกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
18 นายพีรวัตร ลือสัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
19 นายพงศ์พันธ์ กาญจนการุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
20 นายสุรชัย อ านวยพรเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

 

 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ สังกัด 
1 นางสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ รองศาสตราจารย์ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ 
2 นางณภัทร ทิพย์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.บ.การจัดการ 
3 นายนฐ พชรธนนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.บ.การจัดการ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ สังกัด 
1 นางสาวธัญญรัตน์ จิตรพีระ รองศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 
2 นายมานัส แสวงงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 
3 นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 
4 นายจีรพัฒน์พงษ์ ศรีเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 
5 นายไภสัชชา อินพูลใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 
6 นางกนกทิพย์ อโนราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 

 

กองบริหารทรัพยากร 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งงาน 

1 นางรัญชนา น าอิน ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกองบริหารทรพยากร 
2 นางสาวชมนพร นามวงค ์ ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 นางสาวณภัทร ปัญญาวงค ์ ช านาญการ เชีย่วชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นางสาวสีไร กันตุ่น ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวรสสุคนธ ์ พุทธวงค์ ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นางสาวสายสมร ติ๊บมา ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 นางสาวจินดา เชื้อเมืองพาน ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสด ุ
8 นางประทุมทิพย ์ จันทร์แสง ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบญัชี 
9 นางสาววิไลวรรณ ไชยพรหม ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบญัชี 
10 นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ วิศวกร 

 

กองการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับต าแหน่ง ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งในสายงาน 
1 นางโสมวรรณ ทิพจร ช านาญการพิเศษ วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
2 นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 
3 นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 
4 นางสาวปิยะดา ครูบา ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 
5 นายสุระพงษ ์ โด่งดัง ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 
6 นางวรินยา ดวงแก้ว ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 
7 นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง ช านาญการ เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จากงานทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานประจ าปี 2563 

การบริหารจัดการด้านงบประมาณประจ าปี 2563 

 
ประเภท งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ 

งบบุคลากร 23,948,339.76 6,063,610.00 
งบด าเนินงาน 146,399.00 1,574,888.00 
งบลงทุน 6,768,000.00 - 
งบอุดหนุน 48,023,100.13 152,442.36 
งบรายจ่ายอ่ืน 150,000.00 1,081,123.92 
รวมทั้งสิ้น 79,035,838.89 8,872,064.28 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.94

0.14

6.76

48.02

0.15

6.06

1.57 0.15 1.08

30.00

1.72

6.76

48.17

1.23

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

งบประมาณประจ าปี 2563

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวมท้ังสิ้น
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รายงานประจ าปี 2563 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
งบลงทุน 
 

ครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว 1 ชุด 2,885,000.00 

2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  1 ชุด 1,897,500.00 

  รวมทั้งหมด 11,640,000.00  

 
กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณผลประโยชน์ 

แผนงานนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
โครงการเพิม่พูนความรูด้้านกระบวนการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

            8,100.00  งานประกันคุณภาพฯ 

2 
โครงการเพิม่พูนความรูด้้านกระบวนการท างานการ
จัดการองค์ความรู ้

           11,000.00  งานประกันคุณภาพฯ 

3 โครงการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น             1,400.00  งานวิจัยและบริการวิชาการ 

4 โครงการครบรอบวันก่อตั้ง มทร.ลา้นนา เชียงราย            50,000.00  ศูนย์วัฒนธรรม 

5 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจดัท า
แผนยุทธศาสตร ์

           79,500.00  งานยุทธศาสตร์และแผน 

รวม          150,000.00    

 
 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาจัดการศึกษา  

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

            9,400.00  งานทรัพยากรมนุษย ์

2 โครงการแนะแนวเชิงรุก            80,000.00  งานวิชาการ 

3 
โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่
ชุมชน 

           17,500.00  งานวิจัยและบริการวิชาการ 

4 
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
อัตโนมัติ  

           51,150.00  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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รายงานประจ าปี 2563 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาจัดการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5 
โครงการจัดท าศูนย์ให้บริการทดสอบมาตรฐานด้าน
คลังสินค้า ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(DSD) และสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (TPQI) ระยะที่ 1 

           96,000.00  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 โครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม            10,000.00  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

7 
โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักศึกษากล่มวิชา
บูรณาการ 

         100,000.00  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

8 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

100,000.00 คณะบริหารธรุกิจฯ 

  
          กิ จ ก ร รมย่ อยที่  1 “Young Smart Young 
Entrepreneur” 

           20,000.00  
  

  
          กิจกรรมย่อยที่ 2 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

           20,000.00  
  

  
          กิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมเทคโนโลยีช้ันสูง
การจัดการคลังสินค้า เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย New S-Curve 

           20,000.00  
  

  
          กิจกรรมย่อยที่ 4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
และออกแบบเทคโนโลยี IoT เบื้องต้น 

           20,000.00  
  

  
          กิจกรรมย่อยที่ 5 สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่น
ใหม่ Young & Smart Accountants 

           20,000.00  
  

9 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร มทร.
ล้านนา เชียงราย 

           15,950.00  ส านักงานบริหาร 

รวม          480,000.00    

 
 
งบประมาณแผ่นดิน 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  30,000.00 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

2 โครงการเผยแพร่องค์ความรูเ้รื่องกฐิน มทร.ล้านนา เชียงราย 2563 50,000.00 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาล้านนา 40,000.00 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

4 โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา 30,000.00 ศูนย์วฒันธรรมศึกษา 

รวม 150,000.00   
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รายงานประจ าปี 2563 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชนจ์ากพืชอนุรักษ์ มะเกี๋ยง 54,000.00 ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ 

2 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นบ้านในเขตภาคเหนือ
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์

30,000.00 
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

รวม 84,000.00   

 
โครงการบริการวิชาการ 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
โครงการการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ 

35,000.00 อ.จรัสศรี โนม ี

2 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
กรณีวสิหกิจชุมชนเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

130,000.00 อ.ภัทราพร สมเสมอ 

3 
โครงการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์:การเพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ์
การแปรรปูผลิตภณัฑ์จักสานจากไม้ไผฯ่ 

30,000.00 อ.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต 

4 
โครงการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์ : ถ่ายภาพสรา้งคลิปขาย
ผลิตภณัฑ์อย่างไรให้ปัง 

30,000.00 อ.กมลลักษณ์  ชัยดี  

5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ บ้านดงเจรญิ จ.เชียงราย   130,000.00 อ.ณัฐรกานต์ ค าใจวุฒิ 

6 
โครงการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์ : ระบบการจดัการน้ า
อัจฉริยะเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยี LOT 

40,000.00 ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ ์

7 
โครงการการวิเคราะห์ปญัหาการผลิตข้าวหลามของวิสาหกิจชุมชน
ข้าวหลามข้าวกล้องหมู่ 4 เพื่อหาแนวทางด้วยการน าเทคโนโลยีเข้าไป
ช่วยบริหารจดัการ 

24,000.00 ผศ.วิโรจน์ ปงลังกา 

8 
โครงการการออกแบบและพัฒนาผานไถกลบต่อซัง และฟางข้าว 
ส าหรับเกษตรยุกใหม ่

35,000.00 อ.อ านวย ค าบุญ 

9 
โครงการติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจ าปีงบประมาณ 
2563 

30,000.00 อ.จรัสศรี โนม ี

รวม 484,000.00   
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รายงานประจ าปี 2563 

 

โครงการสนับสนุนศนูย์พัฒนาโครงการหลวง  

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการผลักดันผลงานสู่
การใช้ประโยชน์ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโครงการหลวงและโรงงาน
หลวงในเขตเชียงราย-พะเยา 

250,000.00 อ.ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ ์

รวม 250,000.00   

 
 

โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการสร้างคณุค่าอาหารชาติพนัธุ ์ 120,000.00 นส.สุวสิา ทะยะธง 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติและการสรา้งมูลค่าเพิ่มอาหาร
ชาติพันธ์ุ(ข้าวแรมฟืน)  

80,000.00 อ.กุลพรภสัร์ ภราดรภิบาล 

3 โครงการ "การสร้างต้นแบบบริษัทจ าลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์  300,000.00 ผศ.ณภัทร ทิพย์ศร ี

รวม 500,000.00   

 
 

โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning) 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
โครงการ ภายใต้แผนงานขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เรียนรู ้

400,000.00 อ.สุภัทรจติ์ มะโนสด 

2 โครงการจดัการศึกษาและวิจยัร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา และสอศ.เพื่อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม 

382,050.00 อ.อ านวย ค าบุญ 

รวม 782,050.00   
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ผลการด าเนินงานด้านการเรยีนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมีการจัดการ เรียนการสอน 2 คณะ  
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

  ไฟฟ้า 
  อิเล็กทรอนิกส์ 
ปริญญาตรี (หลักสูตร เทียบโอน)  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ) 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  

  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ป)ี  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 
  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ) 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

  วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส ์

  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ป)ี  คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
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รายงานประจ าปี 2563 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
ปริญญาตรี  (หลักสูตร เทียบโอน)  บช.บ. การบญัช ี
  บธ.บ. การตลาด  

  บธ.บ. การจัดการธุรกิจ 

  บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส ์

  บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป)ี  บช.บ. การบญัช ี
  บธ.บ. การตลาด  
  บธ.บ. การจัดการธุรกิจ 
  บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส ์
  บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

 
 

โครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตก าลังคน ด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง (กศส.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ช่างกลเกษตร 
  เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 
  เทคนิคอุตสาหกรรมภาคพิเศษ (โครงการร่วม  

บริษัทสยามมิชลิน จ ากัด) 
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รายงานประจ าปี 2563 

จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมีการจัดการเรียนการสอน 2 คณะ  
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาจ านวน 1,082 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีนักศึกษา
จ านวน 379 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,461 คน  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 จากงานวิชาการ 
 
 

 
 

492 คน
873 คน

แสดงจ านวนนักศึกษาคงอยู่

36% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 64% คณะวิศวกรรมศาสตร์

171 คน245 คน

แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่

41% คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 59% คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานประจ าปี 2563 

ผู้ส าเร็จการศึกษาการศึกษา 2562 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายได้ผลิตบัณฑิตที่มี

ค ุณภาพออกสู ่ส ังคม ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะดังนี ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 198 คน  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 250 คน โดยสรุปจบการศึกษาทั้งหมด จ านวน 448 คน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 จากงานวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 คน

284 คน

แสดงจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

34% คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร ์

66% คณะวศิวกรรมศาสตร ์
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รายงานประจ าปี 2563 

การจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ 
  โครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตก าลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนารูปแบบ ระบบ ระเบียบข้อบังคับให้ 

มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาหสักสูตรที่ เน้นการบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้ พัฒนาวิธีการสอน และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทางการศึกษาร่วมกับสถานประกอบ
การ ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทางด้านนโยบาย 
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบ
การศึกษาด้านวิชาชีพเพ่ือผลิตบุคลากรทางเทคนิควิศวกร นักวิจัยอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานหรือสถานศึกษาต้นน้ า ที่ผลิตตัวป้อนให้สถานศึกษาสายอาชีวศึกษาและสายอุดมศึกษาวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีที่เป็นสถานศึกษากลางน้ า เพ่ือให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมหรือแบบบูรณาการ
ระหว่างการท างานกับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีสถานประกอบการเป็นหน่วยงานปลายน้ า และสร้าง
รูปแบบน าร่องขึ้นมาส าหรับขยายผลต่อไป  
   โดยได้น าร่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน
ร่วมกับ สวทน. ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ปัจจุบันได้ด าเนินการทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช 
และมัธยมปลายเพ่ือเตรียมตัวป้อนที่เรียกว่า WiL feeder การผลิตช่างเทคนิคระดับ ปวส. ในโรงาน  
การผลิตครูช่าง และวิศวกรในระดับปริญญาตรี และการผลิตบัณทิตระดับปริญญาโทที่มีความสามารถสอน
ในระดับ ปวช. ในสถานศึกษา สลับกับ ปวส.ในโรงงาน และฝึกหัดเป็นนักวิจัยอุตสาหกรรม ภายใต้โครการ
การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงในโรงงาน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science 
ในส่วนของศูนย์ประสานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET HUB LANNA) โดยศูนย์ประสานดังกล่าว
เป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศ ตังนั้นเพ่ือการด าเนินการได้ขยายผลไปสู่ มทรล้านนา ทั้ง 6 จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอ่ืนของ มทร.ล้านนา ในการจัดการศึกษาแบบ WiL จึงได้พัฒนาโครงการนี้
ขึ้นมา เพ่ือให้การขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานได้ขยายผลไป
อย่างรวดเร็วให้สามารถทันต่อการพัฒนาก าลังคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้กับประเทศ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพ่ิมผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรมต่อไป 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา จึงจัดท าโครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพ่ือผลิต
ก าลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่ขาตแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสเพ่ือศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้รับทุน 
การเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายไตรภาคีอันประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา รวมไปถึงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน ( WiL : Work Integrated Learning)  
การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา (Dual Vocational Education) การใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ไช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม ปัจจุบัน ได้ท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ปวช.(ประกาศนียบัตร)และ ปวส.(ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง) รายละเอียดดังนี้ 
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รายงานประจ าปี 2563 

จ านวนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาไตรภาคเีพื่อผลิตก าลังคน 
ด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมช้ันสูง 

ปีการศึกษา 2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

สาขา 
จ านวน นักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

ระดับ ปวช.       

  ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  38 20 58 

รวมระดับ ปวช. 38 20 58 

ระดับ ปวส.       

วิศวกรรมเครื่องกล       

  ปวส.ช่างกลเกษตร  9 0 9 

วิศวกรรมไฟฟ้า       

  ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 2 6 

  ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 0 3 

รวมระดับ ปวส. 16 2 18 

รวมทั้งหมด 54 22 76 
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รายงานประจ าปี 2563 

การให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
ชุดทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทั้ งเครื่องมือ
อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางพร้อมให้บริการ  

ความสามารถในการทดสอบ 
1. ทดสอบคอนกรีต 
2. ทดสอบปูนซีเมนต์และมอร์ต้า 
3. ทดสอบมวลรวมผสมคอนกรีต(ทรายและหิน) 
4. คอนกรีตบล็อกรับน้ าหนัก ทดสอบตาม มอก.57-2533 ชุดละ 5 ก้อน 
5. คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ทดสอบตาม มอก.58-2533 ชุดละ 5 ก้อน 
6. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับงานระบายน้ า มอก.128.2528 
7. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส าเร็จ มอก.396-2524 
8. แผ่นคอนกรีตหล่อส าเร็จส าหรับระบบพ้ืนคอนกรีต มอก.576-2546 
9. คอนกรีตหล่อส าเร็จส าหรับระบบพ้ืนประกอบ มอก.828-2546 
10. คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน มอก.827-2531 ชุดละ 5 ตัว 
11. อิฐมอญและอิฐกลาง ชุดละ 20 ตัวอย่าง 
12. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชุดละ 3 ตัวอย่าง 
13. ทดสอบดิน 
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รายงานประจ าปี 2563 

ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
      ศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา 

จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทางการศึกษา การฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงงานด้าน
บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนให้บริการทดสอบและตรวจรับรองระบบไฟฟ้า 
ตรวจวัดวิเคราะห์พลังงาน ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ทดสอบการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า การตรวจสอบไฟรั่ว การตรวจสอบความต้านทานดิน การตรวจสอบความเป็นฉนวน การตรวจวัดคุณภาพ
น้ า อากาศ  เครื่องมือวัดแสง เสียง  เครื่องมือ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร เช่น  
หม้อน้ า เครื่องอัดอากาศ เครื่องท าความเย็น เป็นต้น  
ขอบเขตการใหบ้ริการ 

1. ตรวจวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า (หม้อแปลง CT, 

PT เซอร์กิตเบรกเกอร์ สายไฟ)เรามีบริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

ไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสูง ตรวจสอบและ

วิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและตรวจสอบและวิเคราะห์ตาม

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของการตรวจสอบ

และวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า  โดยทางศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

และพลังงาน มทร.ล้านนา จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาพร้อมออกรายงาน

ผล (Report) เพ่ือเป็นเอกสารยืนยันการตรวจสอบ        

2. ตรวจสอบอาคารและระบบประกอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 

3. ตรวจวัดและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

4. ตรวจวัดและทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

5. ตรวจวัดระบบประปา เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

6. ตรวจวัดและวิเคราะห์ระบบพลังงาน(พลังงานไฟฟ้า หม้อน้ า เครื่องเย็น เครื่องอัดอากาศ  

ปั้มน้ า) 

7. ทดสอบและตรวจวัดงานสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ของเสียและสารพิษ) 

8. ทดสอบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่น อากาศ สุขอนามัย) 

9. งานที่ปรึกษา วิจัย จัดฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

                                                     
 
 
 
 



 

27 | Annual Report 2019 
 

รายงานประจ าปี 2563 

บุคลากรผู้ท าการตรวจสอบ 
 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบแต่ละด้าน  
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากสภาวิศวกร 
 2. ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  
 3. มีความรู้ความช านาญด้านงานทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
     ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  
(ส านักงาน กสทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย (มทร.เชียงราย) ได้ตกลงร่วมกัน จัดตั้ง
จัดตั้งหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือด าเนินการ
ทดสอบมาตร ฐ านทา ง เทคนิ ค ขอ ง เ ค รื่ อ ง ส่ ง วิ ท ยุ 
กระจายเสียงให้กับผู้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจ านวนไม่น้อยกว่า 200 เครื่อง 
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

         ขอบเขตการให้บริการ 
1. ทดสอบก าลังส่งคลื่นพาห์ (Rated Carrier Power)        

2. ทดสอบความผิดพลาดทางความถ่ี (Frequency Error) 

3. ทดสอบค่าเบี่ยงเบนความถ่ี (Frequency Deviation) 

4. ทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) 

5. ทดสอบการแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) 

                                                     
          บุคลากรผู้ท าการตรวจสอบ 

 ผ่านการอบรมทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับทดลองประกอบ
กิจการ จาก กสทช             
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ประมวลภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 | Annual Report 2019 
 

รายงานประจ าปี 2563 

ผลงานและรางวัล 
รางวัล The best paper จากน าเสนอผลงานวิชาการ 
  อาจารย์ธิษณา   ศรัทธารัตน์ธนา อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์   
ได้รับรางวัล  The best paper of The 7th Burapha University International Conference 2019 
(27-29 November 2019) โดยงานวิจัยที่ได้น าเสนอหัวข้อ Content-Based Instruction in English 
Classroom for Undergraduates’ Students ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ เนื้อหาเป็นการวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในเรื่องความเข้าใจและ
พ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีความรักใน
วิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 
รางวัลรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ส าหรับงานด้าน
การเงินและบัญชี 
  นักศึกษาสาขาการบัญชี น.ส.วรัชยา ทิพประเสริฐ และนายภานุพงค์ วงศ์ทา ที่ได้รับรางวัลชมเชย 
จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ชอฟต์แวร์ ERP ส าหรับงานด้านการเงินและบัญชีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2562 จัดโดย 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ ดร.วรีวรรณ เจริญรูป และ 
อาจารย์จรัสศรี  โนมี เป็นผู้ควบคุมทีม 
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รางวัลจากการประกวด GSB SMEs startup 
  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลจากการส่งผลงานในกิจกรรมประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup สามารถคว้ารางวัล ดังนี้ 
  โจทย์เดือนกุมภาพันธ์ “Idea WoW สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยใช้เสน่ห์ชุมชน"  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมม่ะแก๋ว Smart Home 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Mon studio  
  รางวัลชมเชย ทีม น้องน้ าและผ่องเพ่ือน 
  โจทย์เดือนมีนาคม “ประกวด Creative Idea GSB เชิญชวนสัมผัส ชุมชนท้องถิ่นวิถีไทย”  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมม่ะแก๋ว Smart Home  
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การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการทดสอบระบบ UAV 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ และอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมน าเสนอข้อมูลและวางแผนการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศ
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.อ.ต.สมศักดิ์  บัวศรี  
เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและน าไปวางแผนการปฏิบัติการทดสอบระบบใน
พ้ืนที่ เสี่ยงจริง เพ่ือให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
ศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 จ านวน 
11 สนามสอบ เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
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ลงนามความร่วมมือภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือภาคีความ
ร่วมมือด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม กับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ส านักงานจังหวัดเชียงราย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย,วิทยาลัยเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคี
ความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดน าสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร น าไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรมและเป็นพื้นท่ีเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต  

 
ลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
พ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) กรณีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย โครงการ 
“ขับเคลื่อนทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อลมหายใจคนเชียงราย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  
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ลงนามความร่วมมือ(MOU)โครงการดอยงามร้อยเปอร์เซ็น:ต าบลเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ด้วย
ศาสตร์พระราชา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม 
Kick Off โครงการดอยงามร้อยเปอร์เซ็น:ต าบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา พร้อม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลง
นามความร่วมมือ 14 หน่วยงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับ
อาชีวศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา กับ 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา เพ่ือสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรปริญญาให้มี
สมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา
และภาคเอกชน 
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ด้านการจัดการศึกษา 
โครงการหยิบผ้าถิ่น มาอินเทรนด์ 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ 
หยิบผ้าถิ่น มาอินเทรนด์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน โดย
ได้รับเกียรติจากคุณรัตนา วิริยะตระกูลธร Celebrity แห่งวงการนุ่งซิ่นชื่อดัง มาบรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษา บุคลากร ร่วมทั้งบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ส าหรับโครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าเทคนิคต่างๆ ไปใช้กับการแต่งกายด้วยผ้าถิ่น เป็นการอนุรักษ์ผ้าทอ
พ้ืนเมือง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2  
อาคารวิทยบริการ 

 
 
น าเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) 
  สาขาการบัญชี จัดให้มีการน าเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผน
ภาษีอากร (Tax Planning) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ การก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ประหยัดภาษีได้สูงสุด โดยในกระบวนวิชาได้จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาการวางแผนภาษีจากธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง
การน าเสนอได้มีการประเมินจากคณะกรรมการที่มาจากส านักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงราย : Chiang Rai 
Area Revenue office ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ  
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โครงการ MG Inspiring Thoughts 2019 
  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 
2019 ในรายวิชา การบริหารโครงการ จัดกิจกรรม "ศึกษาดูงาน : MG รุ่นใหม่ ดูให้เข้าใจ ท าให้เข้าถึง  
จึงจะส าเร็จ" ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
นอกห้องเรียนจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง สามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต โดยได้เข้าศึกษาดู
งาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) ธุรกิจ The Volcano สาขาหลัง มช. 
ธุรกิจ Run Ga Run ณ โครงการบ้านข้างวัด และธุรกิจ Akha Ama Coffee และได้ เยี่ยมชมสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส ารวจ  
  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา น านักศึกษาเข้าส ารวจมหาวิทยาแม่โจ้  แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 
เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพส ารวจ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ดูแลและควบคุม 
และคอยให้ค าปรึกษา ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของหลักสูตร
วิศวกรรมโยธา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับการ
รับรองจากสภาวิศวกร และเป็นการฝึกประสบการณ์จากการท างานจริง ฝึกการท างานเป็นทีม สามารถ
น าไปใช้ในการท างานในอนาคต 
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ศึกษาดูงานด้าน Smart sender และ Smart farm เกษตรอัจฉริยะ  
  นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart sender และ Smart farm เกษตรอัจฉริยะ ที่ เอเจนาโน 
ไฮโดรฟาร์ม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย โดยมีอาจารย์สจิตรา จีนะวงษ์ และอาจารย์ชญภพ  บุญทาศรี 
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม 
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ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ  
  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ  จัดโครงการ "เปิดรับ เปิดมุมมอง การเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่" โดยไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ ในช่วงเช้ า และบริษัท ดอยค า
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด (โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน) จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริงเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจและ
แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือน ามาประยุกต์ในการเรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม  
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการจัดการความเสี่ยง  

โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe 
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรม

โยธาด้วยโปรแกรม Multiframe ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายและบุคคลภายนอก โดยได้รับ
เกียรติจากนายชูศักดิ  มะโรหบุตร และ นายประสิทธิ์. สาระมาศ ระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา มาเป็น
วิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารวิศวกรรมโยธา  
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โครงการสัมมนา Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา "Reskill, Upskill, and New 

skill for Electrical Engineer" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ค าน่าน ร่วมบรรยายในหัวข้อ  
การบรรยาย เรื่องการปรับตัวทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่องการทดสอบลูกถ้วยตาม
มาตรฐานไออีซี 60060 ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย ได้น าเสนอผลงาน
ทางด้านวิศวกรรมและผลงานด้านการวิจัยสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้ สาย  
ณ โถงนิทรรศการ อาคารวิทยบริการ 

 

นิทรรศการการแสดงผลงานการออกแบบโลโก้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 
นักศึกษาหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาตราสินค้าสู่

ธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกี ยรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา 
บุคลากรและผู้ประกอบการ เข้าร่วมชมการน าเสนอผลการออกแบบโลโก้ให้ แนวความคิดการออกแบบ 
ร่วมให้คะแนนและข้อคิดเห็นการออกแบบ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนี้ จ านวน 13 ราย  
ในเขตจังหวัดเชียงราย 
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โครงการ IoT (Internet of Things) เบื้องต้น 
  หลักสูตรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมโครงการ IoT 
(Internet of Things) เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยระบบ IoT นี้ เป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูล โดยการสั่งการควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สามารถท างานได้ ดังที่เราจะ
เคยได้ยินค าว่า Smart Fram ,Smart Home เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถน าความรู้
กลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและอนาคตต่อไป  

 
การฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ น านักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
โดยจัดท าร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้
นักศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะฝีมือ ทางด้านสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้มีฝีมือ ตามพัฒนามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในระดับมาตรฐานสากล และสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมได้อีกในอนาคต  
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ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
ผลงานนวัตกรรมการสกัดน้ ามันดีเซลจากเศษพลาสติก 
 อาจารย์อมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
น าผลงานการวิจัย นวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ ามันจากพลาสติกเหลือใช้ โดยได้น าความรู้เรื่องการสกัดน้ ามัน
จากเศษพลาสติก, การสร้างระบบการสกัดน้ ามันจากเศษพลาสติก, การทดลองการสกัดน้ ามันจากเศษ
พลาสติกและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์การสกัดน้ ามันจากพลาสติก ในโครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการในต าบลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
ระยะที่ 6 ประจ าปี 2563  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน 
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน ซึ่งจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน การแปรรูปอาหารจากผลผลิตในชุมชนกลุ่มท าน้ าพริกและ
กลุ่มเลี้ยงปลา, การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ท านั้น
ประกอบด้วย การท าแหนมเห็ดฝาง,การท าปลา(นิล)ส้ม,การท าน าพริกปลานิล 
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โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอุปกรณ์ สู้ภัยโควิด-19  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอุปกรณ์  
สู้ภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี อาจารย์และ
บุคลากรร่วมมอบอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ สู้ภัยสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบด้วย เครื่องกดเจล แบบเท้า
เหยียบ จ านวน 10 เครื่อง, เครื่องกดเจล แบบ sensor จ านวน 7 เครื่อง, ชุดอุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิ 
เครื่องนึ่งลูกประคบ จ านวน 1 ชุด, และฉากก้ัน จ านวน 1 ชุด    

 

นวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/Nano Bubbles) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ อาจารย์ประจ า และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม ในงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2563 ของต าบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งได้น าเสนอ  
นวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/Nano Bubbles) ระบบเติมอากาศ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงปลา ในแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้ า  
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานประเพณีตานก๋วยสลาก 
  ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา น าโดยอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
ถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดห้วยทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก และเพ่ือร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวเหนือ 

   
จัดพิธีท าบุญตักบตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
  ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารส านักงานบริหาร 
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กิจกรรมท าบุญตักบาตร และพิธีถวายเทียนพรรษา  
  ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 
รูป ณ อาคารส านักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2563  
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โครงการสานสัมพันธ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ครบรอบ 24 ปี วันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย) 
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ครบรอบ 24 ปี วันก่อตั้ง มทร.
ล้านนา เชียงราย ประกอบพิธีขึ้นขันท้าวทั้ง 4 และบอกกล่าวเจ้าแม่ธรณีณ บริเวณลุ่มวางศิลาฤกษ์  
พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์ประจ ามหาวิทยาลัย และพิธีสืบชะตาหลวง เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย และร่วมกันปลูกไม้สี เหลือง ณ บริเวณอาคาร
ส านักงานบริหาร ร่วมกันท าความสะอาดบนลานพระเจ้าทันใจ  

 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
  หน่วยวัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนาม
ถวายพระพร ปลูกต้นไม้ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอาคารส านักบริหาร 
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 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2563 โดยมี ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี และตักบาตรอาหารแห้ง ณ อาคารส านักงานบริหาร  
 

 

โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย เฮาคนเมือง นุ่งผ้าเมือง อู้ก าเมือง 
แอ่วข่วงวัฒนธรรมคนเมือง 
  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา จัดงานข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชียงราย ในหัวข้อ "เฮาคนเมือง นุ่งผ้าเมือง อู้ก าเมือง แอ่วข่วงวัฒนธรรมคนเมือง" ภายในงานพบกับการ
ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การประกวดดนตรีโฟล์ซองค าเมืองและการประกวดกาดมั่ว 
ย้อนยุค ณ อาคารส านักงานบริหาร  
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ด้านการบริหารจัดการ 
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการประจ า 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตร
เลือกตั้ง จากกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากคณาจารย์และข้าราชการประจ า ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ 

    

โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมค่าย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพ่ีเลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนา
นวัตกรรม จัดโดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร 
ให้กับนักศึกษาทุกของ กสศ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในการเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต การเป็นผู้ให้ ควบคู่ไปกับการเรียน ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
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กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวกีเกมส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 โดยมีการแข่งขัน
ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเปตอง กีฬา
ฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอล  

 
 

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดท าแผนยุทศาสตร์"  
งานยุทธศาสตร์และแผน จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดท าแผนยุทศา

สตร์" ให้กับบุคลากรภายใน และบุคลากร พ้ืนที่ตาก น่าน และเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก  
รองศาสตราจารย์.ดร.ด ารงค์ วัฒนา และ ดร.พรมณี ข าเลิศ ให้ความรู้และแนะแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การท าเจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19" 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การท า  
เจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19" ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจ โดยอาจารย์จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรแนะน าวิธีการท าเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา เป็นหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบเพ่ือน ามาเป็น
ส่วนผสมในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ  

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย R2R (Rotine to 
Research) 
  บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน
ประจ าสู่งานวิจัย R2R (Routine to Research) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในหัวข้อ 1.) เรื่อง “แนวคิด
และเทคนิคการสร้างและพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย” 2.) เรื่อง “การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล 
R2R (Data Collection and Analysis for R2R) 3.) เรื่อง “การพัฒนางานวิเคราะห์ สังเคราะห์และคู่มือ
ปฎิบัติงาน” 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
 ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ รองอธิการบดีบดีฝ่านนโยบายและพัฒนาระบบ  
 นางรัญชนา น าอิน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผศ.ราเชนทร์ ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 
 

แหล่งข้อมูล 
 1. รายงานประจ าปี พ.ศ.2562 
 2. รายงานแผนปฏิบัติราชการ 
 3. ฐานข้อมูล : งานกิจการนักศึกษา, งานคลังและพัสดุ, งานบริหาร, งานยุทธศาสตร์และบุคลากร, 
งานวิทยบริการและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ, งานบริการ, งานวิจัยและบริการวิชาการ, งานวิชาการ,  
ศูนย์ภาษา,  
 4. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล  
 นางสาวรสสุคนธ์  พุทธวงค ์ เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผน 
 
ตรวจ แก้ไขค าผิด  
 นางสาวสายสมร  ติ๊บมา  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยติดตามและประเมินผล งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากรเชียงราย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน 

จ.เชียงราย 57120


