
 

 

 

 

 

สวัสดีชาวสีส้มทุกท่าน วันนี้ฤกษ์งามยามดี คลอด

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ด้วยเดือนแห่งความรัก และ

ธรรมมะเตือนใจของฉบับแห่งความรัก : ความรัก

ไม่ง่ายเหมือนลวกก๋วยเตี๋ยว ทุกครั้งที่มีความรัก

และคนรัก ต้องใช้สติให้ทันอารมณ์ ต้องรักด้วย

สมอง อย่าให้รักขึ้นสมอง 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดท า 

1.รายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของ

วิทยาลัยให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ 

2. รายงานผลงานต่าง ๆ ของบุคลากรของ "วทส." 

3.รายงานสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองที่ส าคัญ 

 

วันพฤหัสบดีที่  6 ก .พ.  2563  ณ หลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.

ล้านนา 

รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร  

รุจิเทศ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา

พระราชทาน 904 และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยม

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้

ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล

เพ่ือการเกษตรขั้นสูง , ศูนย์นาโนบับเบิล  

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยฯ ได้มี

โอกาสต้อนรับและน าเสนอผลงานวิจัยฝุ่นแบบครบ

วงจร ให้แก่คณะฯ อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ว่าด้วยเดือนกุมภาพันธ์ ดร.นพดล มณีเฑียร 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ

นักศึกษา  น าขบวนแห่รถบุปผาชาติฯ ของ มทร.

ล้านนา ร่วมเดินขบวนในงาน “ดอกไม้บาน              

ครั้งที่ 1”ในวันที่ 14 ก.พ. 2563 ช่วงเทศกาลแห่ง

ความรัก ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.พ.2563 ที่หนอง

บัวพระเจ้าหลวง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ และผ่านพ้นมาด้วยดีต้องขอขอบคุณทุก

ฝ่าย ทีมงานคุณภาพงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

    เม่ือวันที่  23 ก.พ. 2563 งานหอพักนักศึกษา 

โดยคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก นักศึกษาชั้นปีที่ 

1  หลักสู ตร เตรี ยมบริหารธุ รกิ จ และเตรี ยม

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกาดนัดมินิ

มอลครั้งที ่5/2562 ใน   ธีมงาน "old school" 

กิจกรรมมีทั้งการจัดจ าหน่ายสินค้า อาหาร โดย

นักศึกษาจ านวน 14 ร้าน เพ่ือฝึกทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ กระบวนการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ

การเล่นเกมตีปี๊บ ปาป๋อง เพ่ือเพ่ิมความสนุกในงาน 

การเขียนแสดงความยินดีกับ นศ. ปี3 ที่จะจบ

การศึกษา และพิเศษส าหรับกิจกรรมนี้คือ การจัด

งานร่วมกับกิจกรรม music festival ของสโมสร

นักศึกษาด้วย เรียกว่าสนุกครบรสเลยทีเดียว 

 
 

 

 

 

     

   งานต่อมาเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 อาจารย์  

ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ น านักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม

เมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่  1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้ านนา  เข้ าศึกษา เรี ยนรู้ การทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรม พร้อม

ทดสอบการเชื่อมโลหะ เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ

ระบบอัตโนมัติและศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก

วิทยากรประจ าห้องปฏิบัติการต่าง ๆให้ความรู้แก่

นักศึกษา อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ฝึกงานและก่อนการลงมือปฏิบัติการด้านวิชาชีพ 

ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดล าพูน 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 และในวันที่ 24 ก.พ. 63 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 

พร้อมทีมงานติดตั้งจุดแรก เครื่องวัดฝุ่น EDM 

ส าหรับงานตรวจวัดฝุ่น PM2.5 บริเวณ รอบนอก

อาคาร เพ่ือเก็บข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับการ

บริหารจัดการฝุ่นภายในและภายนอกอาคารของ 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

 
    

  ต่อมาช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ปี 

2563วิทยาลัยฯ อยู่ในช่วงการย้ายอาคาร จาก

อาคาร C-2 ย้ายมายังอาคาร S-1 และ S-2 ทั้งนี้

การใช้งานระบบโทรศัพท์  

และระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่สมบูรณ์ จึงแจ้งเพ่ือ

ทราบโดยพร้อมเพียงกัน 
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วันที่  26 ก.พ. 63 ส านักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตาม

ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ

หน่วยงานในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

(รอบ 9 เดือน) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยได้ เยี่ยมตรวจติดตาม

วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส ห วิ ท ย า ก า ร                           

ในวันที่ 26 ก.พ. 63 ผลการด าเนินงานเป็นไป

ด้วยดี 

 

 

วันที่ 27 ก.พ. 63 พ่ีหนานตุ๊ และทีมงาน จะท าบุญ

สืบชะตาอาคาร S1 และ S2 โดยมีพ่ีน้องทั้งหลาย 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารถวาย

พระสงฆ์องค์เจ้า ถวายปัจจัยต่าง ๆ แม่ยกสายบุญ 

 

 



 

 

 

 

แห่แหนร่วมท าบุญแบบอุ่นหนาฝาคลั่ง อิอิ และ

กระซิบข่าวจาก บิ๊กบ๊อสใหญ่ของเรา อีกว่าจะ

ท าบุญครั้งใหญ่ ในวันที่ 31 พ.ค 63 นี้ งานบุญก็

คอยท า งานประจ าไม่เคยขาด ขอชื่นชมจ้า  

เม่ือวันที่ 28 ก.พ. 2563 ได้มีไฟป่าลุกลามบริเวณ

โดยรอบด้านบนภูเขาของพ้ืนที่ มทร.ล้านนา โดย

ส่งผลให้สภาพอากาศไม่ดี มีฝุ่นและควันหนาแน่น 

ช่วงนี้อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของท่านให้

แข็งแรง ใส่หน้ากากอนามัย ไว้ด้วยนะคะ 

 

------------------------------------------------ 

รู้ทันโลก 

     จากปัญหาสถานการณ์  ไ ว รั ส โควิ ด -19 

ส านักงานข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 

ก.พ. 63 ผู้โดยสารบนเรือส าราญ "ไดมอนด์ ปริ๊น

เซส" ประเทศญี่ปุ่น เสียชีวิตเพราะการติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19  

เป็นรายที่ 4 แล้ว ภายหลังถูกกักอยู่ที่เมืองโยโกฮา

มา ญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิต

ดังกล่าวเป็นชายอายุประมาณ 80 ปี ด้าน              

 

 

 

 

นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า 

จะยกระดับมาตรการรับมือการระบาด เพ่ือท าให้

การเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยใหม่ช้าลงให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ โดยคาดว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะใช้มาตรการ

ต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ิมจ านวนโรงพยาบาลที่สามารถ 

 

 

 

 

 

 

รองรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ขอให้

ประชาชนที่มีอาการป่วยปานกลางอยู่แต่ในบ้าน  

     ส านักข่าวต่างประเทศรายงาน สถานการณ์

เกาหลีใต้ ยอดผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็น 8 ราย และผู้

ติดเชื้อถึง 833 คน นับเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้ติด

เชื้อมากที่สุดนอกจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเมืองแทกู 

ประชากรราว 2.4 ล้านคน และเมืองชองโด ใกล้กับ

เมืองแทกู ที่เป็นศูนย์กลางระบาดหลังพบผู้ติดเชื้อ 

ในเมืองจ านวนมาก ส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับ

โบสถ์ของลัทธิชินชอนจิที่ก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ

หญิง อายุ 61 ปี เข้าไปร่วมกิจกรรมและแพร่เชื้อ

ไปสู่สมาชิกอีกเกือบ 1,000 คน ทั้งนี้เกาหลีใต้ใช้

มาตรการกักบริเวณสมาชิกของโบสถ์ชินชอนจิใน

เมืองแทกูแล้วเกือบ 10,000 คนใหอ้ยู่ภายในบ้าน 

 

 



 

 

 

 

และสถานที่จัดเตรียมไว้และสั่งให้ทั้ง 2 เมืองเป็น

พ้ืนที่บริหารจัดการพิเศษด้านสาธารณสุข    

     อีกทั้งสถานการณ์ในประเทศไทย นพ.สุขุม                      

กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) 

แถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า 

ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 

แห่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้ผลยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ราย

ที่ 1 เป็นหญิงไทย อายุ 31 ปี อาชีพแม่บ้าน รักษา

ตัวอยู่ที่รพ.ราชวิถี แพทย์ตรวจพบปอดอักเสบที่หา

สาเหตุไม่ได้ ซักประวัติพบสมาชิกในครอบครัว

เดนิทางกลับจากจีน รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 29 

ปี อาชีพท างานสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวชาวจีน 

มาด้วยอาการไข้ ไอ รับรักษาอยู่ที่สถาบันบ าราศ

นราดูร 

Gossip Cisat Star 

  ต้องขอขอบคุณ อ.สิงห์ ได้ให้นักศึกษา สาขา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 จัดท าชิ้นงาน

อุปกรณ์ออกก าลังกาย ได้อย่างสวยงามตาม

ท้องเรื่อง สีสันโดดเด่น งามสง่าตามคุณภาพฝีกมือ

นักศึกษา ให้แก่งานหอพักนักศึกษา โดยอ.โต ผจก.

หอพักและทีมงานหอพักได้รับมอบอย่างเป็น

ทางการ และจะน าไปติดตั้งให้แก่นักศึกษา วทส.

ของเราต่อไป ในขณะที่มีอุปกรณ์ออกก าลังกายนั้น  

 

 

 

 

 

 

ไ ด้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า  ป ว ช .  จั ด ท า ชั้ น ว า ง ข อ ง

อเนกประสงค์  และส่ งมอบให้แก่ส านั กงาน

ผู้อ านวยการฯ ได้จัดวางของอย่างเป็นระเบียบ 

สวยงามพระราม 8 ต่อไป ต้องขอขอบคุณ อ.สิงห์ 

และนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันสร้างความประทับใจ

เล็กน้อยจนถึงใหญ่ โอ้โห้ กันเลยทีเดียวคะ 

ส าหรับท้ายท่ีสุด จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1 

ปฐมฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ขอขอบคุณที่ 

ทุ ก ท่ า น ไ ด้ อ่ า น  แ ล ะ ข อ ข อ บ คุ ณ คุ ณ ท่ า น

ผู้อ านวยการ ดร.นพดล มณีเฑียร ที่คอยสนับสนุน

กิจกรรมดี ๆ ให้แก่นักศึกษา และทีมงานตลอดค่ะ 

 

 

 

 

 

 

เล่าข่าวโดย : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ 

ทีมงานคุณภาพ : คุณนิพนธ์ เขื่อนแก้ว 

ยิม้วนัละนดิ

จติแจ่มใส จา้ 


