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สารจากผูช้่วยอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ได้รวบรวมผลการดําเนินงาน ตามกรอบ

ภารกิจเพ่ือให้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเท เสียสละ และบากบ่ันมุ่งมั่นของคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน ที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
 ความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง โดยมีเอกลักษณ์
ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ได้ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เช่ียวชาญด้านองค์ความรู้และ
มีคุณภาพสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้สังเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานเป็นองค์ความรู้ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จําเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตให้มี
ศักยภาพในการทํางานตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนําพาประเทศไปสู่
ความย่ังยืนโดยใช้หลักการขับเคล่ือนของมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 ด้านคือ ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยและด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ 
สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยฯ ช้ันนําในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติทั้ง 7 ด้าน สิ่งเหล่าน้ีจะเหมือนกระจก
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ แห่งน้ีได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 
2563 จะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียน
การสอนก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับแผนดําเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง อย่างเต็มกําลังความสามารถ ทําให้การดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมาย และในปีการศึกษา 2564 เราจะร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาและมีความก้าวหน้าสืบไป 
 
 
 
  (นายสเุทพ ทองมา) 
 ผูช้ว่ยอธกิารบด ีลาํปาง ปฏบิตัริาชการแทน 
 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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 ส่วนที่ 1   
เกี่ยวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาํปาง 
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ประวตัิของมหาวิทยาลยั 
  

พ.ศ. 2515 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ต้ังอยู่กิโลเมตรที่ 719 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 17 ตําบลพิชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ห่างจากตัวเมืองลําปางประมาณ 16 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เดิมของสถานที่แห่งน้ี เป็นที่
ดอน และป่าละเมาะ การบุกเบิกพ้ืนที่ในระยะเริ่มต้นน้ันใช้แรงงานของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  หน่วยงานต้นสังกัด
เดิม คือ โรงเรียนเกษตรกรรมแม่วัง ลําปาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่และสร้าง
อ่างเก็บนํ้า อาคารเรียน และอาคารบ้านพัก ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 พ.ศ. 2518 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  
เล่ม 92 ตอนที่ 1 หน้า 1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ และได้
แบ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จํานวน 28 แห่ง มาขึ้นต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในการรวมหน่วยงาน
มาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาน้ี ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมลําปางมาด้วย และได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรลําปาง” 
 พ.ศ. 2531 

เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่                    
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบัน เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  
 พ.ศ. 2548 
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระปรมาภิไธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  
ดังน้ันสถาบันแห่งน้ีจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง”  จนถึง
ปัจจุบัน  
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ทําเนียบ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บรหิาร 
 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ปีที่ดํารงตําแหน่ง 
1.   นายวัลลภ ชูติวัตร      อาจารยใ์หญ ่ 2515 - 2520 
2.   รศ.วินิจ โชติสว่าง   ผู้อํานวยการ 2520 - 2520 
3.   รศ.ธรรมนูญ ฤทธิ์มณี ผู้อํานวยการ 2520 - 2522 
4.   พ.ต.เพียร จรรย์สืบศร ี ผู้อํานวยการ 2522 - 2524 
5.   ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ ผู้อํานวยการ 2524 - 2526 
6.   นสพ.สัมฤทธิ์ วงศ์ปัญญา ผู้อํานวยการ 2526 - 2529 
7.   นายวัลลภ ชูติวัตร ผู้อํานวยการ 2529 - 2533 
8.   นายสะอาด โพธิ์ปาน ผู้อํานวยการ 2533 - 2536 
9.   นายชาติชาย ชมภูศร ี ผู้อํานวยการ 2536 - 2543 
10. นายทนงศักด์ิ มณีวรรณ ผู้อํานวยการ 2543 - 2548 
11. ผศ.ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดี 2548 – 2556 
12. ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี 2556 – 2560 
13. ผศ.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี 2560 – 2561 
14. นายสุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี 2561 – 2562 
15. นายสุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี 2562 – ปัจจุบัน 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 

 
 

ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธ์ิและคุณงาม

ความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ในการสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างย่ังยืนและ
ดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเองได้ 

 
วิสัยทัศน์  

“มหาวิทยาลัยช้ันนําด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชนสู่สากล” 
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้ 
 2.  สร้างต้นแบบการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 3.  ให้โอกาสผู้สําเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
 4.  สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ  มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
 

เอกลักษณ์ 
 เกษตรอุตสาหกรรม 
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วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพกําลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
2.  เพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาและสู่สากล 
3.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.  เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและพื้นที่ได้อย่างสมดุลย่ังยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  

  และสิ่งแวดล้อม 
6.  เพ่ือความเป็นผู้นําและความเป็นเลิศ 
 

ตราประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายความว่า มหาวิทยาลัยอันเป็น
มงคลแห่งพระราชา มีเครื่องหมายเป็นรูปตราวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลม
เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความสําเร็จ มรรค 8  และความสดช่ืน 
เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุ
อยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายประจําองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์
เป็นผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” บนตรารูปวงกลมมีพระ
มหาพิชัยมงกุฎครอบสัญลักษณ์ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทําเป็นกรอบ
โค้งรองรับช่ือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  คั่นปิดท้ายของกรอบด้วย
ลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจํายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 

 

สีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
 

                     สีม่วง  #800080 
 
 

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
 

ดอกหางนกยูงไทย ช่ือพ้ืนเมือง ดอกซอมพอ เป็นดอกไม้ประจํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ช่ือสามัญ Pride of 
Barbados, Peacock's Crest  ช่ือวิทยาศาสตร์ Caesalpinia pulcherrima 
Sw. ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม มีลําต้นขนาดเล็ก เรือนยอดโปร่ง ก่ิงอ่อนสีเขียว 
ก่ิงแก่สีนํ้าตาล มีใบรวมออกเป็นแผง ปลายใบมน โคนใบแหลมดอก ดอกเป็น
ช่อตามปลายก่ิง ช่อดอกยาวมีสีแดง เหลือง ชมพู  ส้ม ดอกมี  5 กลีบ 
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 ส่วนที่ 2   
การบริหารมหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาํปาง 
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 

 
 

นายสุเทพ ทองมา 
ผู้ช่วยอธิการบดี ลําปาง 

   
 
 
 

  
 
 

นางสาวปภาวรินท ์บุญมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล 
ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากร   รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 

 

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ปิยมาสฐ์   
ตัณฑ์เจริญรัตน ์

นางพวงทอง วังราษฎร์ รองศาสตราจารย์วนัไชย คําเสน 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร 

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
และศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 
การดาํเนินงานตามพนัธกิจ 
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งบประมาณ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการรวมท้ังสิ้น 90,822,973 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 69,863,579 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 20,959,394 บาท ดังตารางที่ 1 
และ ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จําแนกตามแหล่งที่มา 

                      หน่วย : บาท 
 

ปีงบประมาณ 
แหล่งที่มา 

รวม
งบประมาณ 

 
ร้อยละ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมาณ

รายได้ 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 84,032,017 62.77 49,833,171 37.23 133,865,188 100 
พ.ศ. 2562 78,743,131 66.30 40,008,059 33.70 118,751,190 100 
พ.ศ. 2563 69,863,579 76.92 20,959,394 23.08 90,822,973 100 

 
 

แผนภาพที่ 1  เปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จําแนกตามแหล่งที่มา 
 

 
  

0
10

20

30
40

50

60
70

80

90

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

84.03
78.74

69.86

49.83

40.01

20.96

ล้านบาท
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ไป จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน(บาท) ร้อยละ จํานวน(บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 51,599,725 38.56 41,972,200 35.43 42,745,180 47.06 
งบดําเนินงาน 20,372,898 15.22 8,508,845 7.18 1,375,823 1.51 
งบลงทุน 5,491,170 4.10 11,855,200 10.00 - - 
งบอุดหนุน 29,014,732 21.67 26,585,000 22.44 36,901,570 40.63 
งบรายจ่ายอ่ืน 22,385,869 16.72 29,556,945 24.95 9,800,400 10.80 
งบกลาง - - - - - - 
เงินสมทบมหาวิทยาลัยฯ 4,703,200 3.51 - - - - 
สมทบเขตพื้นที่ - - - - - - 
สมทบคณะ - - - - - - 
นําส่งค่าสาธารณูปโภค 297,594 0.22 - - - - 

รวม 133,865,188 100 118,478,190 100 90,822,973 100 
 
แผนภาพที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณท่ีใช้ไป จําแนกตามประเภทรายจ่าย 
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

38.56 35.43

47.06

15.22
7.18

1.51
4.1 10

0

21.67 22.44

40.63

16.72

24.95

10.8

0 0 0
3.51

0 00 0 00 0 00.22 0 0

ร้อยละ

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ

งบอดุหนนุ งบรายจ่ายอืน งบกลาง

เงินสมทบมหาวิทยาลยัฯ สมทบเขตพืนที สมทบคณะ

นาํสง่คา่สาธารณปูโภค
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บุคลากร 
         

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 189 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ 45 คน สายสนับสนุน 3 คน พนักงานราชการ 
สายวิชาการ - คน สายสนับสนุน 7 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 55 คน สายสนับสนุน 23 คน 
ลูกจ้างประจํา 8 คน ลูกจ้างช่ัวคราว สายวิชาการ 24 คน  และ ลูกจ้างช่ัวคราว สายสนับสนุน 24 คน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 

 
 

ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา รวม 

ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
ข้าราชการ  - 2 34 9 45 
พนักงานราชการ - - - - - 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  - - 37 18 55 
ลูกจ้างช่ัวคราว  - 5 19 - 24 

รวม - 7 90 27 124 
 
แผนภาพที่ 3  เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
 

 
  

ข้าราชการ 
36%

พนักงานราชการ
0%

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

44%

ลูกจ้างชั่วคราว 
20%
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ตารางที่ 4  จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา รวม 

ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
ข้าราชการ - 2 1 - 3 
พนักงานราชการ  5 2 - - 7 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  - 23 - - 23 
ลูกจ้างประจํา 3 5 - - 8 
ลูกจ้างช่ัวคราว  10 14 - - 24 

รวม 18 46 1 - 65 
 
แผนภาพที่ 4  เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

ตารางที่ 5  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
หน่วย : คน 

ปีงบประมาณ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2561 22 5 - 27 
พ.ศ. 2562 19 5 - 24 
พ.ศ. 2563 25 5 - 30 

  

ข้าราชการ
5%

พนักงานราชการ 
11%

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

35%ลูกจ้างประจํา
12%

ลูกจ้างชั่วคราว 
37%
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อาคารสถานท่ี     
        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง มีจํานวนพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 1,381 ไร่ ประกอบด้วย 
อาคาร 35 หลัง, อาคารชุด 2 หลัง, บ้านพัก 39 หลัง, โรงเพาะเห็ด 1 หลัง, และสนามกีฬา 13 สนาม ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  อาคารสถานที ่
 

หมายเลข 
อาคาร 

รายการ จํานวน (หลัง/
สนาม) 

พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตรม.) 

หมายเหตุ 

1 อาคารอํานวยการ (อาคารเรียน) 1 558  
2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ (MB)  

(อาคารเรียนและปฏิบัติการเคร่ืองกล) 
1 3,900  

3 อาคารพืชศาสตร ์(อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์) 1 800  
4 อาคารสํานักงานสาขาพืชศาสตร์ (อาคารพืชกรรม 1) 1 145  
5 อาคารสาขาวิชาประมง (อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทย์) 1 441  
6 อาคารสาขาการบัญชี (อาคารเรียนรวม) 1 1,080  
7 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์) 1 800  
8 อาคารศูนย์วัฒนธรรม (หอพักนักเรียน 2) 1 252  
9 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หอพักนักเรียน) 1 20  
10 อาคารปฏิบัติการกลาง (CL) (อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รวม) 
1 2,400  

11 อาคารเรียนรวม 2 (CB) (อาคารเรียนรวม 2) 1 4,000  
12 อาคารเรียนสัตวศาสตร์ (ส.) (อาคารสัตวบาล) 1 280  
13 อาคารสํานักงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

(อาคารเรียนสัตวศาสตร์ 2 ชั้น) 
1 640  

14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารเรียนรวม) 1 6,544  
15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารวิทยบริการ) 1 6,544  
16 อาคารยิมเนเซ่ียม/ฝ่ายกิจการ นศ.  

(อาคารกิจการนักศึกษา) 
1 2,400  

17 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (อาคารห้องสมุด) 1 500  
18 อาคารเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 
1 960  

19 อาคารปฏิบัติการน้ํานมและผลิตภัณฑ์นม 1 300  
20 อาคารห้องน้ําสาขาวิชาประมง 1 65  
21 อาคารเอกสารการพิมพ์ 1 164  
22 อาคารปฏิบัติการเคร่ืองกล (โรงฝึกงาน) 3 3,900  
23 อาคารแผนกอาคารสถานท่ี 1 285  
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หมายเลข 
อาคาร 

รายการ (ต่อ) จํานวน (หลัง/
สนาม) 

พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตรม.) 

หมายเหตุ 

24 อาคารแผนกยานพาหนะ 1 170  
25 อาคารร้านค้าสวสัดิการ 1 232  
26 อาคารสํานักงานคลินิกเทคโนโลยี แผนกเห็ด 1 135  
28 อาคารสํานักงานกองการศึกษา  1 457  
29 อาคารเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืช 1 240  
30 อาคารพืช 2 (โรงหมักไวน์) 1 55  
31 อาคารผลิตน้ําประปา 1 40  
32 อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 3,974  
33 อาคารปฏิบัติการประมง 1 380  
34 อาคารเก็บวัสดุเกษตร 1 115  
35 อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 720  
36 อาคารชุด 2 230  
37 บ้านพัก 39 85  
38 โรงเพาะเห็ด 1 120  
39 สนามฟุตบอล 1 1,800  
40 สนามบาสเกตบอล 2 150  
41 สนามวอลเลย์บอล 2 150  
42 สนามเทนนิส 2 600  
43 สนามตะกร้อ 2 80  
44 สนามเปตอง 4 80  
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ทรัพยากรศนูย์สารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการและ

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบดิจิตอล โดย
พัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการจัดทําสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น เช่น ฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ในสาขาวิชาต่างๆ รวบรวมและจัดเก็บผลงานวิจัย รวมถึง
การเช่ือมโยงฐานข้อมูลการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7  ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หน่วยนบั 
1 ตํารา   
   - ตําราภาษาไทย 66,391 เล่ม 
   - ตําราภาษาอังกฤษ 2,207 เล่ม 
2 หนังสืออ้างอิง   
   - หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 1,171 เล่ม 
   - หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 65 เล่ม 
3 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 30 เล่ม 
4 งานวิจัย 557 เล่ม 
5 วิทยานิพนธ์ 18 เล่ม 
6 ปัญหาพิเศษ 75 เล่ม 
7 นวนิยาย 1,942 เล่ม 
8 หนังสือเยาวชน 454 เล่ม 
9 เรื่องสั้น 253 เล่ม 
10 โสตทัศนวัสดุ   
   -  โทรทัศน์ 6 เครื่อง 
   -  ซีดีรอม 711 แผ่น 

11 อินเตอร์เน็ต   
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์บริการการเรียนรู้ ประจําช้ัน 3  20 เครื่อง 
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น ประจําห้อง 4 2 เครื่อง 
   -  จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย (WiFi) ช้ัน 3 และ4 6 จุด 
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การจัดการศกึษา 
 

หลักสูตรที่เปดิสอน 
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 แบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเน่ือง ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาโท โดยมี
สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังตารางที่ 8 และตารางที่ 9 

 
 

ตารางที่ 8  ชือ่หลักสูตร และสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563  
 
 

คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

1. พืชศาสตร์ 
2. สัตวศาสตร์ 
3. ประมง 
4. เทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (วท.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน) 

1. เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์  
2. เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์  
3. เกษตรศาสตร์-ประมง  
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) 1. เทคโนโลยีการเกษตร (ปกติ/สมทบ) 
2. พืชศาสตร์ (ปกติ/สมทบ) 

 
ตารางที่ 9  คณะ ชื่อหลักสตูร และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 
 
 

คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) 
1. ช่างยนต์ 
2. ไฟฟ้า 
 

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน) 
 

1. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. วิศวกรรมไฟฟ้า 
3. วิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมการผลิต 
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บริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

1. การจัดการ 
2. การตลาด 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน) 

1. การจัดการธุรกิจ (ปกติ/สมทบ) 
2. การตลาด  

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
(หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน) 

1. การบัญชี (ปกติ/สมทบ) 

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1. การท่องเที่ยวและการบริการ 
 

 
จํานวนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง มีจํานวนนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 จําแนกตาม

ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 70 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 1148 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 32 คน จําแนกตามคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 348 
คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จํานวน 514 คน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 388 คน รวมจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 1250 คน  ดังตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10  จํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามระดับการศึกษา และคณะ 

                                                                  หน่วย : คน 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา คณะ 

รวม ปวส. ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

บริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร ์

2561 210 1414 24 407 978 263 1648 
2562 205 1331 24 401 904 255 1560 
2563 70 1148 32 348 514 388 1250 

 
จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง มีผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 27 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 412 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 11 
คน รวมทั้งสิ้น 450 คน ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 - 2563 จําแนกตามระดับการศกึษา 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 47 48 27 
ปริญญาตรี 447 382 412 
ปริญญาโท 1 5 11 

รวม 495 435 450 
 
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

 ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 4 ทุน ดังนี ้
1. ทุนต่อเนือ่ง คือ ทุนที่นกัศึกษาได้รับจนสําเร็จการศึกษา เช่น ทนุพระราชทานฯ,ทุนมูลนิธติ่าง ๆ  
2. ทุนโครงการ “กองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา ลําปาง” คือ ทุนที่ผู้มีจิตศรทัธาบริจาคสนับสนุน

ให้กับนกัศึกษา ซี่งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ได้นาํมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาใหก้ับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีการศึกษา หรือตามโอกาสที่สมควร ซึ่งแบ่งเป็น ทุนเรียนดีแตข่าดแคลนทุนทรัพย์, ทุน
กิจกรรมและความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เปน็ต้น 

3. ทุนสําหรับผู้มีผลการเรียนดีเดน่ คือ ทุนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่
มีผลการเรยีนดเีด่นจาก คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร   

4. ทุนอื่น ๆ เช่น ทุนที่ไดร้ับจากหน่วยงานภาครฐั/ภาคเอกชน ที่ให้ครั้งเดียวจบ 
 

ตารางที่ 12 ทนุต่อเนื่อง  จํานวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 140,000 บาท      
 

ลําดับ ชื่อทุน / ชื่อ – สกุล ระดับ คณะ จํานวนทุน ทุนละ 
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

๑ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 
นางสาวธัญญาลกัษณ์  ลวงคํา 

 
ปริญญาตรี 

 

 
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

 
1 

 
30,000 

 
30,000 

๒ ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า 
จํากัด 
นายภาณุพงศ์  เจียมเชียง 
 
นางสาวสัญลักษณ์   
การกุณา 

 
 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี 

 
 

วิศวกรรมศาสตร์ 
 

บริหารธุรกิจฯ 

 
 
1 
 
1 

 
 

40,000 
 

40,000 
 

 
 

40,000 
 

40,000 
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๓ ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล 
นางสาวจุฑามาศ  
คํานาสัก 

 
 

ปริญญาตรี 
 

 
 

วิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
 
1 

 
 

12,000 

 
 

12,000 

๔ ทุนสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
เทอม 1/2563 
นายชาญณรงค์  กันทะ 

 
 

ปริญญาตรี 
 

 
 

วิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
 
1 

 
 

9,000 

 
 

9,000 

๔ ทุนสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
เทอม 2/2563 
นายชาญณรงค์  กันทะ 

 
 

ปริญญาตรี 
 

 
 

วิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
 
1 

 
 

9,000 

 
 

9,000 

รวมเป็นเงิน 140,000 
 
 

ตารางที่ 13  ทนุจากโครงการ “กองทุนพัฒนาศักยภาพนักศกึษา มทร.ล้านนา ลําปาง”  จาํนวน 26 ทุน  
          รวมเป็นเงิน 139,000 บาท    
 
ลําดับ
ที่ 

ผู้บริจาคทุน นักศึกษาที่รับทุน จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คุณวัชรภรณ์  เครือเขื่อน
เพชร 
 

นางสาวสุนิสา สร้อยแก้ว 
(นศ.ผ่านการคดัเลือกจาก
สาขาฯ) 

1 47,000 เป็นค่าบํารุง
การศึกษา 7,000 
บาท และเป็น

ค่าใช้จ่าย
ประจําเดือน ๆ ละ 
3,000 บาท (พค.

63 – มีค.64) 
2 ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล นส.อัญญิกา  มะโนเครือ 1 3,500 เจ้าของทุนระบุ 
3 ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา 

 
นส.เกตุวดี  มูลคํา 1 15,000 เจ้าของทุนระบุ 

4 นางวาสนา  ไชยานนท์ - 1 3,000 รายการที่ 4-8 ใน
นามของสมาคม

ศิษย์เก่า 
แม่วังลําปาง 

5 นายชยุต  ราชาตัน - - 3,000 
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ลําดับ
ที่ 

ผู้บริจาคทุน นักศึกษาที่รับทุน จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

6 สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง 
ลําปาง 

- - 48,000 ทางสมาคมฯ ระบุ
ให ้

ทุนละ 3,000 
บาท 

7 หจก.เพชรภูยอ - - 9,000 และจะมอบในปี 
8 นายณรงค์  ธรรมจารี - - 15,000 การศึกษา 2564 
9 ผศ.น.สพ.ชากรณ์  ขันแก้ว 

ผศ.วรวุธ  ชัยเนตร 
ผศ.นิรันดร  กองเงิน 

นส.อัญญิกา  มะโนเครือ 1 3,000 เจ้าของทุนระบุ 
(ค่าใช้จ่าย

ประจําเดือน 
มีนาคม) 

10 ผศ.น.สพ.ชากรณ์  ขันแก้ว 
ผศ.วรวุธ  ชัยเนตร 
ผศ.นิรันดร  กองเงิน 

นส.อัญญิกา  มะโนเครือ 1 3,000 เจ้าของทุนระบุ 
(ค่าใช้จ่าย

ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์) 

11 ผศ.นภาพร  ดีสนาม นส.พระศุกร์  ใฝ่กระจาย
งาน 

1 4,000 เจ้าของทุนระบุ 
 

12 นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ 
 

- - 3,000  
 
 

13 ผศ.ดวงจันทร์  ขัดสีทะล ี
 
 

1.นส.กชมาส  วรรณวงศ์ 
2.นส.จุไรรัตน์  ลือหาญ 
3.นส.ปวีณา  ศรีปูคํา 
4.นส.อภิญญา  ลัวะต้ืน 
5.นส.แสงเทียน 
ครองธรรมชาติ 
6. นส.สิรินภา  กล้าจริง 

 3,000 
3,000 
2,500 
2,500 
2,500 

 
2,500 

เจ้าของทุนระบุ 
 

14 ผศ.น.สพ.ชากรณ์  ขันแก้ว 
ผศ.วรวุธ  ชัยเนตร 
ผศ.นิรันดร  กองเงิน 
 

นส.อัญญิกา  มะโนเครือ 1 3,000 เจ้าของทุนระบุ 
(ค่าใช้จ่าย

ประจําเดือน 
มกราคม 64) 

15 ผศ.นภาพร  ดีสนาม นส.นฤมล  แซย่่าง - 8,000 เจ้าของทุนระบุ 
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ลําดับ
ที่ 

ผู้บริจาคทุน นักศึกษาที่รับทุน จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

16 ผศ.นราวิชญ์  ความหมั่น นส.วริษา  วงศ์ทวี  3,000 เจ้าของทุนระบุ 
17 ผศ.น.สพ.ชากรณ์  ขันแก้ว 

ผศ.วรวุธ  ขัยเนตร 
ผศ.นิรันดร  กองเงิน  

นส.อัญญิกา  มะโนเครือ 1 3,000 เจ้าของทุนระบุ 
(ค่าใช้จ่าย

ประจําเดือน 
ธันวาคม 63) 

18 ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล นส.สโรชา  วงศ์สิงห์  1 5,000 เจ้าของทุนระบุ 
 

19 คุณธนพล  โพธ์ิกลิ่น  
(นางวัชรี  เทพโยธิน) 
 

นส.ปวีณา  ศรปูีคํา 1 13,500 เจ้าของทุนระบุ 
 

20 คุณชูยศ  สุธารัตนชัยพร 
 

นส.นันทการ  ชมภู 1 3,000 ผ่านการคัดเลือก 

21 สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ.ลําปาง  
 

นายกอวิน  แซย่่าง 
นายจิรชีพ  แซเ่ฮ่อ 

1 
1 

3,000 
3,000 

ผ่านการคัดเลือก 

22 คุณพศิน  วงศท์องดี 
(ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา) 
 

- - 2,000  

23 นายเรืองพันธ์ุ  ทรัพย์มี  - - 3,000  
24 นายสิริวัฒก์  สัมมานิธิ - - 3,000  
25 นส.ประภาพร  เทพหินลัพ 

(ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา) 
- - 7,500  

26 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ลําปาง) จํากัด  
1.ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์    
2. ทุนความสามารถพิเศษ
ด้านต่าง ๆ 

1.1 นส..พิมพ์นารา  
       วงค์ษา 
1.2 นส.ปภาวรินท์   
      ไพรโสภา 
2.1 นส.วรรณวิสาข์   
      สอนบาล ี

 5,000 
 

5,000 
 

5,000 

 
 

ผ่านการคัดเลือก 

รวมเป็นเงนิ 200,500  
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ตารางที่ 14 ทนุสาํหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น  
 

14.1 ทุนสําหรบัผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,000 บาท แยกตาม
คณะฯ ดังน้ี 

 
ลําดับที่ คณะ จํานวน (ราย) จํานวนเงินรวม (บาท) 

1 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์  12 84,000 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   6 38,000 
3 วิศวกรรมศาสตร์ 2 17,000 

รวมเป็นเงิน  139,000 
  
14.2 ทุนสําหรบัผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,500 บาท แยกตาม

คณะฯ ดังน้ี 
 

ลําดับที่ คณะ จํานวน (ราย) จํานวนเงินรวม (บาท) 
1 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์  15 112,500 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   3 21,000 
3 วิศวกรรมศาสตร์ 3 27,000 

รวมเป็นเงิน  160,500 
 
ตารางที่ 15 ทนุอ่ืน ๆ  จํานวน 1 ทุน รวมเป็นเงนิ 5,000 บาท  

ลําดับที่ ผู้บริจาคทุน  นักศึกษาที่รับทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ทุน “กอง
ทุนการศึกษา บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย 
(ลําปาง) จํากัด 

 นส.จริยา  ถาวรรุ่งเรือง   1 5,000 ผ่านการ
คัดเลือก 

 

รวมเป็นเงิน 5,000  
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งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง มีโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ที่ดําเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ ทุนการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 17 
โครงการ ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 12  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.58% และจากหน่วยงาน
ภายนอก จํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.41% 
 
ตารางที่ 16  ประเภทผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จําแนกตามแหล่งงบประมาณ ปี 2563 

แหล่งงบประมาณ 

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างองคค์วามรู ้
จํานวน 
(เรื่อง) 

จํานวน 
(บาท) 

จํานวน 
(เรื่อง) 

จํานวน 
(บาท) 

เรื่อง บาท 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - 12 14,775,000 12 14,775,000 
เงินงบประมาณรายได้ - - - - - - 
หน่วยงานภายนอก  - - 5 6,808,122 5 6,808,122 

รวม - - 17 25,264,768 17 25,264,768 
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ตารางที่ 17  ชื่อโครงการ ผูวิ้จัย/หัวหนา้โครงการหน่วยงาน และแหลง่งบประมาณ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

1 การพยากรณ์ความ
ต้องการผลผลิตผัก
ออร์แกนิคใน
จังหวัดลําปาง : 
กรณีศึกษา ใบบุญ
บ้านสวนผัก ลําปาง 

นางสาวรัชนีวรรณ สันลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000   

2 การสร้างและ
พัฒนาโรงอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย์สําหรับ
อบแห้งกะลากาแฟ
ภาคอุตสาหกรรม
อาหารในเขต
ภาคเหนือ ตอนบน 

นายกีรติ  วุฒิจารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,039,000   

3 การพัฒนา
ความสามารถ
ทางการพูด
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มทร.
ล้านนาลําปางโดย
ใช้กิจกรรมทาง
ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

นางสาวเบ็ญญา  อินวรรณ์ คณะบริหารฯ 35,000   

4 โครงการการพัฒนา
ออนโทโลยีความรู้
ด้านกาแฟพิเศษ 
สําหรับเป็น
ฐานความรู้
สนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
กาแฟพิเศษ 

ดร.ธิติวัฒน์  ตาคํา คณะบริหารฯ 871,000   
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6 โครงการพัฒนาห่วง
โซ่คุณค่าตราสินค้า
กาแฟพิเศษท่ี
สามารถนําไปใช้ได้ 
และสร้างความ
ได้เปรียบทางการ
แข่งขันใน
อุตสาหกรรมกาแฟ 

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา คณะบริหารฯ 1,085,000   

7 โครงการจัดระบบ
การท่องเท่ียวเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
กาแฟพิเศษของ
ชุมชนผู้ปลูกกาแฟใน
เขตตําบลแจ้ซ้อน 
อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง 

นายโพโรจน์  ไชยเมืองชื่น คณะบริหารฯ 2,584,000   

9 การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ
พิเศษ 

ดร.ธิติวัฒน์  ตาคํา คณะบริหารฯ 1,192,000   

10 ผลของสารเคลือบ
ผิวธรรมชาติต 
อการจัดการ
คุณภาพและยืดอายุ
การเก็บรักษาของ
สับปะรดผล 

ผศ.กุลวิชญ์  พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ฯ 35,000   

11 โครงการผลกระทบ
ของนวัตกรรมการ
แปรรูปกาแฟท่ีมีต่อ
คุณภาพของกาแฟอา
ราบิก้าท่ีปลูกบน
พ้ืนท่ีสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล
แตกต่างกัน เพ่ือมุ่งสู่
มาตรฐานการส่งออก
อุตสาหกรรมกาแฟ
พิเศษตามโมเดลทาง

รศ.ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3,399,000   
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เศรษฐกิจแบบก้าว
กระโดด 

12 โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมกรรมวิธี
การเก็บบ่เมล็ด
กาแฟร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัวเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพ
อุตสาหกรรมกาแฟ
พิเศษสู่มาตรฐาน
การส่งออก 

รศ.ดร.วันเพ็ญ  จติรเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3,471,000   

13 โครงการการพัฒนา
กระบวนการผลิต
เครื่องด่ืมน้ํานมข้าว
อินทรีย์ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์สู่
เชิงพาณิชย์ 

นางสาวชณิชา  จนิาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ   488,000 

14 
 

โครงการให้
คําปรึกษาแก่ผู้ผลิต
เมล็ดถ่ัวลิสงและเก็บ
ตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณ
อะฟลาทอกซินตา
มาตรฐานบังคับเรื่อง 
เมล็ดถ่ัวลิสง  ข้อ
กําหนดอะฟลาทอก
ซิน (มกษ.4702-
2557) 

ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ   190,000 

15 โครงการวิจัยพัฒนา
เอกลักษณ์และการ
ส่งเสริมคุณค่าของ
หมู่บ้าน Otop 
หัตถศิลป์ในเขต
ภาคเหนือตอนบน
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การตลาดด้วย

ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ   5,000,000 
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นวัตกรรมและ
วัฒนธรรม
สร้างสรรค์ตลอด
ห่วงโซ่โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

16  โครงการการ
พัฒนาการผลิต
ธัญพืชเมืองหนาว
เป็นพืชหลังนาเพ่ือ
การสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร
พ้ืนท่ีสูงและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์
ดิน กรณีศึกษาข้าว
สาลี 

ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ   476,122 

17 โครงการสร้าง
คลังข้อมูลพันธ์ุข้าว
เพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์ (NSTDA 
Rice Database) 

ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ   654000 
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งานบริการวิชาการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง มีโครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ ทุนการบริการวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 28 โครงการ 
ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 22 โครงการ 590,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.57% และจาก
หน่วยงานภายนอก จํานวน  6  โครงการ 1,375,000 คิดเป็นร้อยละ 21.42% 
 
ตารางที่ 18  ประเภทผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จําแนกตามแหล่งงบประมาณ ปี 2563 
 

แหล่งงบประมาณ 

ประเภทงานบริการวิชาการ 
รวม 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างองคค์วามรู ้
จํานวน 
(เรื่อง) 

จํานวน 
(บาท) 

จํานวน 
(เรื่อง) 

จํานวน 
(บาท) 

เรื่อง บาท 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - 22 590,920 22 590,920 
เงินงบประมาณรายได้ - - - - - - 
หน่วยงานภายนอก  - - 6 1,375,000 6 1,375,000 

รวม - - 28 1,965,920 28  1,965,920 
 
ตารางที่ 19  ชื่อโครงการ ผูวิ้จัย/หัวหนา้โครงการหน่วยงาน และแหลง่งบประมาณ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

1 โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม บ้าน
ห้วยหลวง ตําบล
เสด็จ อําเภอเมือง 
จ.ลําปาง 

นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ คณะบริหารฯ 31,810 
 

  

 
 
2 

โครงการการ
จัดการสินค้าของ
ฝากท่ีระลึกเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง

นางสาวเพียงกานต์  นามวงค์ คณะบริหารฯ 30,000   



  

 
 

32 

Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 
ANNUAL REPORT 2020 

เกษตรของตําบล
เสด็จ 

3 ศึกษาแนวทางการ
ขยายธุรกิจของ
บริษัท ไฟน์อิมเมจ 
จํากัด 

นางสาวกรณิศ  เปี้ยอุดร คณะบริหารฯ 24,000   

4 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
ขม้ินชัน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทาง
การค้า 

นางปรีดา  ตัญจนะ คณะบริหารฯ 17,000   

5 แนวทางการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนขนม
บ้านยาย 

นางสาวผจงจิต  ต๊ิบประสอน คณะบริหารฯ 17,000   

6 การพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจ
ฮักกรีน ให้สามารถ
แข่งขันภายใต้ความ
เข้มแข็งของกลุ่มฮัก
น้ําจางได้อย่าง
ย่ังยืน 

ผศ.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ คณะบริหารฯ 17,000   

7 แนวทางการพัฒนา
สูตรน้ําจิ้ม หรือ
ซอส ให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคสําหรับ
บริษัทกู้ดฟู้ดส์ 
คอร์ปเปอเรชั่น 
จํากัด 
 

นางสาวญาดา  คําลืมมี คณะบริหารฯ 17,000   

8 การศึกษาและ
ออกแบบห่วงโซ่
อุปทานพืชสมุนไพร

นายวชิระ  หล่อประดิษฐ์ คณะบริหารฯ 17,000   
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วิสาหกิจชุมชนอ
โรคยาสมุนไพร 

9 การศึกษาและ
ออกแบบ
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนตน
แม่ทะพอเพียง 

นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ คณะบริหารฯ 24,000   

10 แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกและ
แปรรูปกาแฟบ้าน
ป่าเหมี้ยงสู่การผลิต
กาแฟชนิดพิเศษ 

นางสายนที  ทรัพย์มี คณะบริหารฯ 22,000   

11 โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม บ้าน
ห้วยหลวง ตําบล
เสด็จ อําเภอเมือง 
จ.ลําปาง          

ผศ.กุลวิชญ์  พานิชกุล 
นายณัฐอมร  จวงเจิม 

คณะวิทย์ฯ 35,872   

12 การศึกษาแนวทาง
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
เต้าเจี้ยว  

นางวัชรี  เทพโยธิน คณะวิทย์ฯ 35,000   

13 การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะกระจาย
กลิ่นหมูฝอยและ
บ่งชี้ความหืนเพ่ือ
ดึงดูดใจผู้ซ้ือหมู
ฝอยอบกรอบไขมัน
น้อย ตราครัวเจ๋ง 

นางสาวธัญลักษณ์  บัวผัน คณะวิทย์ฯ 25,000   

14 การพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ผัก
เชียงดาอบแห้งและ
ชาผักเชียงดาเพื่อ

นายเสกสรร  วงศ์ศิริ คณะวิทย์ฯ 17,000   
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เพ่ิมมูลค่าและ
เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
ธุรกิจ 

15 การปรับ
กระบวนการผลิต
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และลดการสูญเสีย
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
เนย 

นายธีรวัฒน์  เทพใจกาศ คณะวิทย์ฯ 17,000   

16 แนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของ
วิสาหกิจกลุ่มหมอน
ใบชาพญาเหมี้ยง 

นายเรืองพันธ์ุ  ทรัพย์มี คณะวิทย์ฯ 17,000   

17 การพัฒนา
กระบวนการผลิต
ชาเชียงดา
คุณภาพสูง 

นางปรัศนีย์  กองวงค ์ คณะวิทย์ฯ 17,000   

18 ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
โครงการยกระดับฯ 

นายณัฐอมร  จวงเจิม คณะวิทย์ฯ 42,375   

19 โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม บ้าน
ห้วยหลวง ตําบล
เสด็จ อําเภอเมือง 
จ.ลําปาง          

ผศ.พงศกร  สุรินทร์ คณะวิศวกรรมฯ 39,863   

20 โครงการออกแบบ
เครื่องรีดอัดใบบัว 

นายสรายุทธ  มาลัยพันธ์  คณะวิศวกรรมฯ 40,000   

21 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บ้าบัดน้าเสียส้า
หรับโรงงานหน่อไม้ 

ผศ.พงศกร  สุรินทร์ คณะวิศวกรรมฯ 40,000   
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22 การสร้างเคร่ือง
กําเนิดลมร้อนด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ใน
โรงงานข้าวแต๋น 

นายอนาวิล  ทิพย์บุญราช คณะวิศวกรรมฯ 24,000   

22 การพัฒนาระบบ
การบํารุงรักษาเชิง
ป้องกันของโรงงาน
น้ําแข็งด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์
สาเหตุของลักษณะ
ข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ 

น.ส รัชนีวรรณ  สันลาด คณะวิศวกรรมฯ 24,000   

23  โครงการสํารวจ
ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
โครงการอ่างเก็บน้ํา
แม่นึงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

นายวิรยะ  เดชแสง คณะวิศวกรรมฯ   220,000 
 

24  โครงการการพัฒนา
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ
ให้ได้มาตรฐาน และ
การยืดอายุการเกบ็ 
รักษาผลติภัณฑ์  

นางอรทัย   บุญทะวงค์ คณะวิทย์ฯ   150,000 

25  โครงการการ
พัฒนาและการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้
าวแต๋นนํ้าเห็ด
สามอย่างผสม
สมุนไพร  

นางอรทัย   บุญทะวงค์ คณะวิทย์ฯ   180,000 

26 การส่งเสริมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
สับปะรด และการ
สร้างมูลค่าสับปะรด
ตําบลเสด็จเชงิการค้า 

นายณัฐอมร   จวงเจิม คณะวิทย์ฯ   380,000 
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เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างย่ังยืน 
ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม 

27 โครงการการพัฒนา
และออกแบบกระบวน
บรรจุนํ้าพริกเผากุ้ง 

นายประเทือง   ฝั้นแก้ว คณะวิศวกรรมฯ   200,000 

28  โครงการการ
บริการให้คําปรึกษา 
และข้อมูล
เทคโนโลยี  

ผศ.พงศกร   สุรินทร์ คณะวิศวกรรมฯ   245,000 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมศึกษาลําปางขึ้น  เพ่ือมอบหมายภารกิจให้เป็นหน่วยงานหลัก
ดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน และร่วมดําเนินการกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดําเนินงาน จํานวน 3 
โครงการ ดังตารางที่ 20 

 
ตารางที่ 20  ชื่อโครงการ และงบประมาณ 

  

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการวันวัฒนธรรม  50,000 
2 โครงการอนุรักษ์สายพันธ์ุข้าว  30,000 
3 โครงการส่งเสริมร่วมสร้างจิตสํานกึท่ีดีสู่สังคม 20,000 

รวมทั้งสิ้น  100,000 
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การบริหารจัดการ 
ผลการดําเนนิงาน การประกันคุณภาพการศึกษา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ดังตารางที่ 21 

 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 3.53 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 4.17 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : การบรกิารวิชาการ 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 4.00 ดี 

ผลการประเมินเฉลี่ย 3.93 ดี 
 
 
 
  

คะแนนเฉลีย

1

2

3

4

5
3.53

4.17
4

5

4 3.93

แผนภูมิแสดงผลการประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
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การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ได้แก่ 

 
1) ระบบบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณ การบัญชี-

การเงิน และพัสดุ (ERP : Enterprise Resource Planning) เพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
 
 

2) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) เพ่ือการบริหาร
จัดการ ด้านงานสารบรรณ ให้มีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสาร
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกและรวดเร็ว แก่การสืบค้น
เอกสาร อีกทั้งส่งเสริมมาตรการประหยัด เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ตู้จัดเก็บ และพื้นที่สําหรับการจัดเก็บเอกสาร 
 

3) ระบบการประเมินการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูล และการประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง 
เช่ือถือได้ และสามารถนําไปใช้อ้างอิง  

 
 
 
4) ระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ เพ่ือการบริหาร

จัดการด้านงานวิชาการและการจัดการศึกษาให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ต่อการให้บริการแก่นักศึกษา 
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การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 ระบบเครือข่ายใยแก้วนําแสง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ได้มีการติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 

2544 และได้มีการขยายจุดเช่ือมโยงเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันสามารถเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างอาคารต่าง ๆ ได้ทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน ความเร็วในการให้บริการ Internet อยู่ที่ 1 Gbps. 

 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพ้ืนที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเช่ือมต่อกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า Access Point ติดต้ังไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบ
เครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ทําให้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถทําการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ปัจจุบัน ได้ติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Access Point) จํานวน 177 จุด โดยมี
ความเร็วในการให้บริการ Internet อยู่ที่ 160 Mbps. 

 

ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการประชุมทางไกล   
ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในบาง

รายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดมาตรฐานผู้สอนเก่ียวกับเน้ือหาสาระ กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล ทั้งน้ีจะอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอนต่างพ้ืนที่ หรือการเดินทางไปร่วมประชุม
ต่างพ้ืนที่ ทําให้ลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณการเดินทางไปราชการและบุคลากรมีสวัสดิภาพ จากความสําคัญ
ดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยฯ มีความตระหนักโดยจัดให้มีการพัฒนาวงจรเช่ือมต่อโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับห้องจัดการเรียนการสอนทางไกล และห้องประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วย
ความเร็ว 200 Mbps สามารถเช่ือมโยงสัญญาณจาก 6 พ้ืนที่ ได้พร้อมกัน ได้แก่ พ้ืนที่เชียงใหม่ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่
ลําปาง พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่ตาก และพื้นที่พิษณุโลก 
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ส่วนที่ 4 
ผลงานและกจิกรรมเดน่ 

ในรอบปี2563 
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ด้านผลงานดีเด่น 

 
18 มกราคม 2563 คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศษิย์เก่า มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลําปาง ร่วมงานสถาปนา ครบรอบ15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ ศาลาราชมงคล  โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธานในพิธี สําหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” 
ประจําปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ประกอบด้วย 
ระดับราชมงคลสรรเสริญ 
ประเภทอาจารย์ 
ว่าที่ร้อยตรีทนงศักด์ิ   สัสดีแพง 
ประเภทศิษย์เก่า 
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายผาสุก   เชียงตอง 
ด้านส่งเสริมและสร้างช่ือเสียง นายเจษฎา  วัฒนานุรักษ์ 
ประเภทนักศึกษา 
ด้านทักษะผู้นํา นายณัฐปัตย์  เกตุดี 
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24 กุมภาพันธ์  2563  ที่ Coffee Go Green คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ลําปาง จัดงาน Grand Opening Brave หน่ึงในชุดซี
รีย์ของกาแฟนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผลิตไวน์ 
(Wine-inspired Coffee Collection) โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา 
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เป็นประธานเปิดงาน และเปิดบาร์ดริพ พร้อมแขก VIP  

รศ.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมนวัตกรรมฯ ผลงานของ 
Arabica research team รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการฯ  กล่าวว่า Brave เป็นหน่ึงใน
ชุดซีรีย์ของกาแฟนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผลิตไวน์ (Wine-inspired Coffee Collection)  ปกติแล้ว
เราจะคุ้นเคยการพรรณนากลิ่น รสชาติของกาแฟ (Taste notes) โดยนักชิมกาแฟ แล้วเขียนลงบนฉลากเป็นคําๆ ซึ่ง
ความสามารถของมนุษย์เรามีค่อนข้างจํากัด หากลิ่นที่ตรวจพบได้ไม่ก่ีกลิ่น แท้จริงแล้ว มีกลิ่นอีกมากมายซับซ้อน
เรียงรายให้ค้นหาและสัมผัสได้ตลอดเวลาที่เราด่ืม จะได้อรรถรสกลิ่นรสมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับความสามารถ 
ประสบการณ์ และทักษะของแต่ละบุคคลมาถึงศตวรรษน้ี เราสามารถยืนยันชนิดกลิ่น (Aroma, odour) เพ่ิมเติมได้
มากขึ้น แม่นยําย่ิงขึ้นด้วยเครื่อง GCO (Gas Chromatography-Olfactory - แก๊สโครมาโตรกราฟีต่อเช่ือมเข้ากับ
อุปกรณ์รับกลิ่น) โดย GCO จะช่วยสกัดและแยกทุกกลิ่นที่มีในกาแฟให้ออกมาเป็นกลิ่นบริสุทธ์ิ แล้วใช้ผู้ชํานาญการ
ตรวจสอบและยืนยันกลิ่นน้ีอีกครั้ง 

จากการทดสอบ GCO ยืนยันว่า BRAVE มีกลิ่น 5 กลุ่ม คือ กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ กลิ่นผัก กลิ่นธัญพืช 
กลิ่นถั่ว กลิ่นหวาน รวม 25 ชนิด กลิ่นมีความเข้มระดับปานกลางถึงมาก ส่งกลิ่นหอมหวานเย้ายวนออกมา
ตลอดเวลา พร้อมทั้งสร้างสรรค์ออกมาเป็น Aroma Wheel เพ่ือถ่ายทอดลงบนฉลาก ให้ผู้ชิมได้ใช้เป็นไกด์ลิ้มลอง 
สนุกสนานเพลิดเพลินกับอรรถรสของ “Brave”   
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4 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี   หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจาก
เซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  นางสายหยุด  กันทะเสน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรลูกประคบเซรามิก 
บ้านศาลาบัวบก และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล   ผู้อํานวยการคลินิกเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง เข้ารับโล่และใบประกาศนียบัตร หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย ดีเด่น ประจําปี 
2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ในการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 
ประจําปี 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อํานวยการคลินิก
เทคโนโลยี กล่าวว่า หนี่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ลําปาง คือด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้และการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งนอกจาก 
พันธกิจหลักแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก   



  

 
 

45 

 
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี   หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กล่าวว่า โครงการน้ีเกิดจากจุดเด่นของชุมชนและความเช่ียวชาญของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ที่ร่วมมือกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเซรามิกให้เติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว โดยผลักดันให้ชุมชนบ้านศาลาบัวบกเป็นหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการหมู่ บ้านแม่ข่ายและเทคโนโลยี จากคลินิกเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 
3 ปี  เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจาก
เซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนอย่างย่ังยืน และ
สามารถช่วยเหลือชุมชนอ่ืนโดยรอบได้  การได้รับรางวัลในครั้งน้ี
นับเป็นกําลังใจและแรงขับเคลื่อนให้ทีมงานและชุมชนเกิดการ

พัฒนาต่อไป 
สําหรับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดีเด่น ประจําปี 2563 มี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  โครงการหมู่บ้านมะนาวสบลี จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง หมู่บ้านอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านบุตาโสม จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน เพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน หมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
และหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
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ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ด้านวิชาการ งานสัมมนา 

4 พฤศจิกายน 2562 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเรื่อง เทคนิค
การทดสอบชิมกาแฟแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ที่อาคาร Coffee 
Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ลําปาง  

ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรม ภายใต้โครงการ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลําปาง ซึ่งผู้เข้าสมัครเข้ารับอบรมมาจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมกาแฟและ
ผู้สนใจจากทั่วประเทศ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ นักคั่วกาแฟ บาริสต้า นักธุรกิจ และนักศึกษา จํานวน 60 คน 

 
30 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จัดโครงการสร้าง
จิตอาสา ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน Care For All  แก่นักศึกษาในรายวิชา
ศิลปะการใช้ชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ขั้นพ้ืนฐานด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED  การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแก่
นักศึกษาในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้กับคนในครอบครัว ชุมชน สังคม อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่
กระตุ้นจิตสํานึกที่ดีให้กับนักศึกษาในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นที่ประสบเหตุ และเป็นหน่ึงในกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาติ  เครื่องชัย และ 
คุณวันวิสาข์  ชูจิต  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ พร้อม
ทีมงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง เป็น
วิทยากร ให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้นกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน เช่น ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย แขนหัก ขาหัก ไฟดูด  
การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง 
AED โดยมีผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรมจากคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปะศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 137 คน 
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18 -19  สิ งหาคม  2563   คณะ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ลําปาง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ระหว่าง โดยจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4 ด้าน 13 
รายการ เน่ืองในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 
 

ผศ .ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เพ่ือกําหนดเป้าหมายและดําเนินการจัดการศึกษา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
ทักษะการทํางาน  ความรู้ ทักษะทางสังคม ด้านคุณธรรม และจริยธรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ลําปาง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพของผู้เรียน  โดยจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
ทักษะทางด้านพืชศาสตร์และภูมิทัศน์  ทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ และทักษะทางด้านประมง  
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สําหรับการจัดแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันการ

ขยายพันธ์ุพืช การตอบปัญหาความรู้ด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์/
อาหารข้น  การแข่งขันรีดนมโค  การแข่งขันฟาดแส้  การ
แข่งขันตอบด้านอารักขาพืช  การแข่งขันผสมสูตรนํ้าจิ้มสุก้ีให้
เหมือนสูตรต้นแบบด้วยเทคนิคทางประสาทสัมผัส Modified 
QDA  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร  การแข่งขันลําไยในนํ้าเชื่อมบรรจุขวดแก้ว  
การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์  การจัดตู้พรรณไม้นํ้าสวยงาม  ตอบคําถามทางประมง  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพประมง  และการผลิตอาหารสัตว์นํ้า เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ
ของผู้เรียน   

 
9 สิงหาคม 2563 สาขาการท่องเที่ยวและการ

บริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จัดโครงการ Food 
Stylist กับเทคนิคการถ่ายภาพ  ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดตกแต่งจานอาหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับ
อาหาร ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย

มี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์อัศพงษ์ อุประวรรณา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นวิทยากร 
          ดร .พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะ
บริหาร ธุ รกิ จและศิ ลปศาสต ร์  มหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลําปาง  กล่าว ว่า 
โครงการ "Food Stylist กับเทคนิคการถ่ายภาพ" ที่
จัดโดยนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาการท่องเท่ียวและ
บริการในครั้งน้ี เป็นหน่ึงในกระบวนการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติของหลักสูตร โดยบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนของหลักสูตร การรับประทานอาหาร
เป็นเร่ืองพ้ืนฐานสําหรับมนุษย์ในทุกภูมิภาค และ
แสดงถึงเรื่องราวบนจานอาหาร สะท้อนสังคมและวิถีชีวิตออกมาได้มากมาย อาหารจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือการ
เรียนรู้สําหรับดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีนับเป็นการเพ่ิมมูลค่า ยกระดับอาหาร คุณภาพและสร้าง
ความน่าสนใจให้กับอาหาร อันนําไปสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงอาหารให้ย่ังยืนสืบต่อไป 
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          โครงการ "Food Stylist กับเทคนิคการถ่ายภาพ" เป็นหน่ึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนราย วิชาการ
สัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ มีอาจารย์เอมอร พิพัฒน์วัฒนโยธิน  เป็นอาจารย์ผู้สอนและได้รับเกียรติ
จากอาจารย์อัศพงษ์ อุประวรรณา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดตกแต่ง
จานอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับอาหาร และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงเทคนิคการถ่ายภาพอาหารให้ดูสวยงาม
ชวนให้ดึงดูดความสนใจ โดยเป็นทักษะและเทคนิคที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยมี
นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการช้ันปีที่ 1-3 เข้าร่วม 28 คน 
 

ด้านบริการวิชาการ 
  

 
 
 
 
 
 
 

24-25 มิถุนายน 2563 ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง เป็น
วิทยากรจัดอบรมบูรณาการและดําเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ณ บ้านหนองอ้อ และบ้านแม่กอย 
ตําบลเวียง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องการทําแป้งกล้วย ฟักทองผง ข้าวเกรียบฟักทอง  และข้าวเกรียบกล้วย อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม 
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการปรับ
ภูมิทัศน์สวนสมุนไพร และนางสาวกัญญารัตน์  โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่กลุ่มชุมชนนําไปขยายผล ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและสร้างอาชีพเสริมต่อไป 
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27 สิงหาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง เป็นวิทยากร จัดฐานการเรียนรู้ในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน 
ก่ิวลมวิทยา จังหวัดลําปาง เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผศ.เพียงพิมพ์  ชิดบุรี 
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การบริการวิชาการเป็นหน่ึงในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลําปาง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางอาจารย์
และเจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์จํานวน 14 คน ได้ร่วมเป็นวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนก่ิวลม
วิทยา จํานวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการสํารวจโลกใบเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์  ฐานการย้อมผ้าด้วยสีจาก
ธรรมชาติ ฐานการขึ้นรูปช้ินงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องขึ้นรูปสามมิติ  ฐานการเคลือบหน้ากากผ้าให้เป็นหน้ากาก
อนามัยเพ่ือความปลอดภัยย่ิงขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนก่ิวลมวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน่ืองในวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนักเรียนโรงเรียนก่ิวลมวิทยาและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน 
ทั้งน้ีมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับน้องๆ   
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ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 พฤศจิกายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จัดงานประเพณีย่ีเป็ง 

ประจําปีการศึกษา 2562 ณ สนามหน้าอาคารอํานวยการ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหน่ึงในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของชาวไทย ทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่น
หลังได้สืบสานต่อไป และเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการ
ประกวดเทพบุตร  เทพธิดาย่ีเป็ง  การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  และการประกวดร้านค้าของ
นักศึกษา 

19 สิงหาคม 2563 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ลําปาง จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธ์ุข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลําปาง   สร้างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจ 
สานต่อมรดกทางวัฒนธรรมฐานข้าวตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาสาธิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน 
โดยมี ผศ.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด  
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ผศ.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ลําปาง กล่าวว่า การปลูกข้าวมีความสําคัญต่อความมั่นคงทางอาหารที่สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีนับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ซึ่งจะเป็นบัณฑิตผู้มีบทบาทในการ
ผลิตอาหารในอนาคตได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน สามารถเช่ือมโยงตนเองเข้ากับสังคม 
เศรษฐกิจและวั ฒนธรรมที่มีข้าวเป็นรากฐานด้วยการน้อมนําพระราชดําริเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ได้ นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งผู้ร่วมกิจกรรมได้

ตระหนักในคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยมีต่อข้าว และอนุรักษ์ข้าว
เจ้ากํ่าที่เป็นพันธ์ุเอกลักษณ์ของราชมงคลล้านนา ลําปาง ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการ
อนุรักษ์สายพันธ์ุข้าวที่มีเป็นพันธ์ุของราชมงคลต่อไป 

 
ด้าน ผศ.กุลวิชญ์  พานิชกุล อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ กล่าว

ว่า  สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ได้จัดโครงการปลูกข้าวมาอย่างต่อเน่ือง แต่เดิมใช้ช่ือ
โครงการปลูกวันแม่ เก็บเก่ียววันพ่อ ในปี 2557 เริ่มมี
การ นําข้ าว เ จ้ า กํ่ ามาปลูก ในแปลงนาสา ธิตของ
มหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากเป็นข้าวเจ้าที่มีลักษณะลําต้น 
ใบและเมล็ดสีม่วงเข้ม-ดํา เป็นข้าวนาไม่ไวต่อช่วงแสง 
แตกกอดี เป็นสายพันธ์ุที่คัดเลือกมาจากประชากรคู่ผสม
ระหว่างข้าวเหนียวดอยสะเก็ดและข้าวเจ้าหอมนิล 
ข้าวสายพันธ์ุน้ีมี ธาตุเหล็กในเมล็ดสูง และมีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูง เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมนํ้าหนัก และรักสุขภาพ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะใช้ในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีเป็นหน่ึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของสาขา
พืชศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตลอดจนบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ต้ังแต่กระบวนการปลูก ดูแล
รักษา เก็บเกี่ยว แปรรูปและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ   
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5 สิงหาคม 2563 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จัดงานวันวัฒนธรรม 

เพ่ือร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีลําปางเป็น
ประธานในพิธีเปิด 

ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลําปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด้านบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่ึงในพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า วิถีชีวิตชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่น
ต่างๆ สามารถแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา 
ศิลปะการแสดง การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักถึงความสําคัญ เกิดการต่ืนตัวและมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป 

สําหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การออกร้านกาดหมั้ว-คัวแลง นิทรรศการ
ไทยศึกษา นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการไก่ขาวเล่าขานตํานานเมืองลําปาง การแข่งขันการทําลาบ โดยมีนักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานแบบวิถีใหม่ 
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22 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ลําปาง จัดโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วัน
เกษียณ ประจําปี 2563 เพ่ือแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้
เกษียณอายุราชการ จํานวน 10 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก 
รศ .ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานนพิธีเปิด ณ อาคาร
อเนกประสงค์ 

สําหรับ กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีสืบ
ชะตาผู้เกษียณอายุราชการ พิธีแสดงมุทิตาจิตและ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  โดยมีผู้
เกษียณอายุราชการ 10 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร ไกรสหี์   
พิสิษฐ์กุล  อาจารย์สาขาพืชศาสตร์  รศ.สุธีกานต์  
โสตถิกุล  อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ ผศ.ดวงจันทร์ 
ขัดสีทะลี หัวหน้าสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ผศ.พงษ์ศักดิ์  อินฝาง  อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ อาจารย์มลทิพย์  บํารุงกิจ 
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ คุณจิราพร  ชํานาญศิลป์ บุคลากรชํานาญการ  คุณสุภาวดี  พริบไหว  เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  คุณสาคร  สุนาเคณ  พนักงานพิมพ์  คุณสนิท  ปาละมะ พนักงานสถานที่ คุณมัฑณา  
เอกรัตน์ พนักงานห้องทดลอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งน้ีมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง 
และตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก 
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ด้านการศึกษาดูงาน 

 
5 และ 7 สิงหาคม 2563 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ลําปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ใน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
และเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลําปาง 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาโรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีย่อย  เพ่ือให้
นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้วิธีการผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับวิศวกรใน
โรงไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คําเสน อาจารย์อํานาจ ผัดวัง และอาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร เป็น
ผู้ดูแลนักศึกษา จํานวน 120 คน ตลอดการศึกษาดูงาน 
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ด้านการบริหารจัดการ 
16 กันยายน 2563 กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จัดโครงการจัดการองค์

ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ และโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้
แต่ละด้านสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นหน่ึงในโครงการการจัดการองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง  โดย
แบ่งเป็นการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้ด้านต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงานสู่การพัฒนา 
สําหรับการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
บริการในระดับชาติและนานาชาติให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
และเกิดนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการทํางานด้านการผลิต
บัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 
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ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 

 
19-20 ตุลาคม 2562 ชมรมซอมพออาสา ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา 4 พลัส   

"เติมพลัง สร้างสรรค์ แบ่งปันเพ่ือสังคม" ระหว่างวันที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
ลําปาง จ.ลําปาง เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหน่ึงในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบของค่ายอาสา ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้รูปแบบ BBL (Brain Base Learning) ทางเดิน และสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตสําหรับนักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล โดยมีอาจารย์คนึงนุช  สารอินทร์จักร  อาจารย์สุขุมาล  ต้ัวสกุล และอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม เป็นอาจารย์
ผู้ ดูแลนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
      - ผู้ช่วยอธิการบดี ลําปาง 
      - ผู้อํานวยการกองการศึกษาลําปาง 
      - ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรลําปาง 
      - รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      - รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
      - รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ผู้ให้ข้อมูล 
      - งานยุทธศาสตร์และบุคลากร 
      - งานคลังและพัสดุ 
      - งานบริการ 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานวิชาการ 
      - งานวิจัยและบริการวิชาการ 
      - งานวิทยบริการ 
      - งานกิจการนักศึกษา 
      - งานประชาสัมพันธ์ 
      - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  

 ผู้จัดทํา 
      - งานยุทธศาสตร์และบุคลากร 
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