
 

 

 

ข่าวสาร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คณาจารย์ มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลเหมราช “บุคคลต้นแบบ” คร้ังท่ี 4 ประจําปี 2563 

 
 

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติความ
ย่ิงใหญ่ให้กับบุคคลต้นแบบ “เหมราช” คร้ังที่ 4 ประจําปี 2563 ซ่ึงจัดข้ึนโดยมูลนิธิดินดีนํ้าใสแห่งประเทศไทย ณ 
หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในคร้ังน้ีจํานวน 2 ท่านประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อํานวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ “สาขาด้าน
วิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน อาจารย์ประจําหลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ “สาขาผู้นําด้านบริหารและพัฒนาองค์กร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ข่าวสาร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ LabVIEW Academy เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านอากาศยาน
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ของประเทศ 

 

 

วันที่ 23 มกราคม 2563  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW 
Academy พร้อมด้วยตัวแทนจาก NI Thailand บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูช่ัน จํากัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และแขกผู้เกียรติร่วมกันเปิดศูนย์ LabVIEW Academy ณ อาคาร
ไฟฟ้า 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

              "ศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy เป็นความร่วมมือของ บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จํากัด ที่
ได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้าน LabVIEW เพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
งานวิจัย แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม สนองตอบความต้องการของการพัฒนา
หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
และการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ New Growth Engine ของประเทศ และได้รับการรับรองจาก NI Thailand ให้เป็น
ศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy ตามมาตรฐาน ซ่ึงศูนย์น้ี จะจัดฝึกอบรมและสอบสมรรถนะให้กับนักศึกษา
และบุคลากร รวมถึงการเพิ่มทักษะให้ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจ Up Skill – Re Skill ในการทํางานต่อไป" 

 



             รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวว่า “การเปิดศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy ถือ
เป็นการเปิดประตูบ้านของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ ซ่ึงนิสิต นักศึกษา 
นักวิชาการ นักวิจัย ได้ฝึกอบรม เพ่ิมพูนทักษะ และเข้าทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐาน ตลอดจนศิษย์เก่า และ
ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเพ่ิมทักษะใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพเดิมให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ และต้องขอขอบคุณบริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูช่ัน จํากัด ท่ีได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ ก่อให้เกิดการต่อยอด
การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม LabVIEW Academy  ในครั้งน้ี” 

            โอกาสน้ี บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูช่ัน จํากัด ได้มอบชุดฝึกอบรมและโปรแกรม LabVIEW แก่ มทร.
ล้านนา และNation Instruments Thailand NI มอบใบประกาศแก่คณาจารย์ ที่ผ่านการทดสอบ ระดับ Certified 
LabVIEW Associate Developer (CLAD) และมอบหนังสือรับรองศูนย์ฝึกอบรม LebVIEW Acadamy มทร.
ล้านนา 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หุ่นยนต์ผัดไทย นักศึกษา วิศวะฯมทร.ล้านนา พร้อมสู้ศึกหุ่นยนต์ประกอบอาหารงานเวิลด์
ไดแด็คเอเซีย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

 

 

ผัดไทย จานใหญ่ กล่ินหอมชวนชิม รสชาติอร่อยไม่แพ้ใคร มองดูหน้าตาอาหารหลายคนคงคิดว่าเป็นร้าน
เด็ดร้านดังที่ไหนสักแห่ง แต่ใครจะรู้ว่าน่ีเป็นฝีมือการปรุงอาหารของหุ่นยนต์ แขนกลอัจฉริยะ ภายใต้การเขียน
คําสั่งการควบคุมการทํางานซ่ึงออกแบบโดยนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ประกอบด้วย นาย
สหัสวรรษ นิคม นักศึกษา ปวส.ไฟฟ้า นายไพบูรณ์ อินทะซาว นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ
และนายนายคุณานนท์ สิงห์เหาะ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ  ที่เตรียมความพร้อมเข้าร่วม
การแข่งขัน “การควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2”  (Thailand 
Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4 . 0  Technology 2 nd) ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อม
ทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ากว่า 6 แสนบาท ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย) 
(Competition on Pad Thai Cooking Robot) ในงานเวิลด์ไดแด็คเอเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่คร้ังที่ 5 ประจําปี 2563 

 
  

 เม่ือวันที่ 17 -18 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ "ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งท่ี 
5 ประจําปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่  

 

 

  

 

 

 

 


