
 

 

 

ข่าวสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรม ต้อนรับ โรงเรียนบ้านคุณแม่ เข้าศึกษาเรียนรู้ เรื่องหุ่นยนต์ 

 

 

เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับโรงเรียนบ้านคุณแม่เข้าศึกษาเรียนรู้ ด้านหุ่นยนต์ ณ 
อาคารแมคคาฯ มทร.ล้านนา ทั้งนี้ได้มี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร ตัวแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วม
ต้อนรับ 

     

 

 

 

 



 

 

 

 ข่าวสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

Real Team RMUTL คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Best Improvement ในการ
แข่งขัน TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula ครัง้ที่ 16 

 
   

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ Real Team RMUTL  Formula Student 
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Best 
Improvement ประเภท Student Formula (เครื่องยนต์สันดาปภายใน) และได้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 12 
จากทั้งหมด 36 ทีม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชินเทพ เพ็ญชาติ นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย วาระปี 2556-
2558 เป็นผู้มอบรางวัล                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ส าหรับ
ออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ เมื่อวันพุธที ่15 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

  

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 
ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  Autodesk Revit ส าหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ ให้สมาชิก
ชมรมที่ก าลังศึกษา ณ อาคารโยธา 4 ชั้น 3 ห้อง 302 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับความรู้เก่ียวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสร้าง
แบบจ าลอง3มิติ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในระบบ BIM ที่น าไปสร้างได้จริง และสามารถสร้าง จัดการ และแชร์
แบบจ าลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุและประกอบด้วยข้อมูลการก่อสร้าง  ส าหรับการออกแบบ การจัดท ารายละเอียด
และการจัดการข้อมูลตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการแปรรูปและการก่อสร้าง ในไซต์งาน ในการจัดอบรม
ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 20 คน 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์กวาดรางวัลในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่12  วิศวกรรม
ระดับชาติ ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2563  ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย
ดังนี้ การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม   การแข่งขันการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับวิศวกร  
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น  การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ   การแข่งขัน
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ   การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล   การแข่งขัน
ทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)   การแข่งขันงานทดสอบฝีมืองานเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม 
SMAW   การแข่งขันการส ารวจและท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้ คนขับ (UAVs) ขนาดเล็ก   
การแข่งขันคอนกรีตก าลังสูงผสมขยะพลาสติก   การแข่งขันโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว   การแข่งขันออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ขนาดจ๋ิว (SMD)   การแข่งขันทักษะด้านระบบ
ควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม   การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา   การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์   
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา   การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ  ซึ่ง นักศึกษา มทร.
ล้านนา สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ   จ านวน 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก ่

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น , การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม   การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา , การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จ านวน 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 

การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ,  การแข่งขันคอนกรีตก าลังสูงผสมขยะพลาสติก 



 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จ านวน 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 

การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ , การแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วย
อุปกรณ์ขนาดจ๋ิว (SMD) 

และได้รับรางวัลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 ของ 9 ราชมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งรายการแข่งขัน
ออกเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน 11 ทีม รวมอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก 
จ านวนทั้งสิ้น 49 คน 

 

 

  



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ มทร.ล้านนา เสริมทักษะการออกแบบบ่อเหมืองด้วยโปรแกรม 
Rhinoceros 5 ยกระดับวิศวกรตอบสนองอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเหมืองแร่เพื่อตอบสนองความต้องการวิศวกรเหมืองแร่ในภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบบ่อเหมืองด้วยโปรแกรม 
Rhinoceros 5 ”ระหว่างวันที่  14 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา เชียงใหม่ โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิด
โครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย ผศ.สุทธิเทพ รมยเวศม์ ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้งานโปรแกรม Rhinoceros 5 ส าหรับการออกแบบบ่อเหมือง ซ่ึงได้รับความสนใจ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ มทร.ล้านนา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ฝ่ายปฏิบัติการบ่อเหมือง กฝผ.แม่เมาะ, 
บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง 2539  จ ากัด สปป.ลาว, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ม.เชียงใหม่ , 
บริษัท เมืองเงิน เอ็นเตอร์ไพรส์ สปป.ลาว, บริษัท ศิลาภูพระลาน จ ากัด, บริษัท รถเจาะไทย จ ากัด, บริษัท เอ๊กซ์
ซิมคอนแอนด์ไมน์ จ ากัด, บริษัท สหกลอิคริปเม้นท์ จ ากัด, บริษัท การเหมืองแร่, บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จ ากัด, 
หจก.แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ และ บริษัท แอล.เค.บี เหมืองแร่ 

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ติวเข้มผู้ปฏิบตัิงานด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ก่อนเข้าสอบประเมินมาตรฐานคุณวฒุิวิชาชพี 

 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา 
ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช.จัดโครงการ “สร้างการรับรู้ Open House สาขาวิชาชีพ
พลังงานและพลังงานทดแทน” ณ อาคาร C3 ห้อง 305 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ทักษะที่เก่ียวกับวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา  มทร.ล้านนา ตลอดจนผู้ที่มีอาชีพด้านการติดตั้ง ซ่อม และบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ จ านวน 100 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเข้าสอบประเมินสมรรถนะของบุคลากรตาม
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน โดยมี ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  

 

 



 

 

 

 ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรม ประชุมจดัท าข้อมูลประกอบ  โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย (Reinventing University System)  ประจ าปี 2564 

 

 

เม่ือวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมจัดท าข้อมูลประกอบ โครงการพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้จัดท าข้อมูล
ประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)  ประจ าปี 
2564 ในการนี้ ได้มี นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รว่มจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวตักรรม ในงาน ทิศทางมหาวิทยาลัย
มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม 

 
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรม  จ านวน 2 ผลงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ 
นวัตกรรมวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์  ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  จารุภูมิ และ หุ่นยนต์
เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมาไฟฟ้า  นายกัญจน์ นาคเอื่ยม นายเกียรติศักดิ์ สลี
วงศ์ และนายเสกข์ ขอดแก้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร

แห่งชาติ ครัง้ที่ 26 

 
อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง , อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ และอาจารยอนุวัตร ศรีนวล อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น านักศึกษาร่วมงาน
ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่  26 ระหว่างวันที่  27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563                   
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยทีมนักศึกษาคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่ 

1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรด้านการสร้างเรืองบประหยัด ผลงานนายก้องภพ ธีรโชติวณิชช์, 
นายภูวดล วังค าลุน, นายเจษฎา ปานช้าง, นายณัฐชนน สมนา และนายธีรพงษ์ เผือกผาสุข 
2.รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรด้าน ผลงานนายภูวดล ตนมิตร , นางสาวรจนารี เข่ือนแก้ว, 
นางสาวมัลลิกา เชียงกา,นายเอกฉัตร ธงงาม และนายพิพัฒน์พงษ์ หิรัญโกเมนทร์ 
3.รางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์ภาคบรรยายในโครงงานวิศวกรรมเรื่อง การใช้ผงเปลือกแก้วมังกรเพื่อ
ทดแทนเกลือไนไตรท์ในการผลิตแหนม ผลงานนางสาวภาวิณี บุตริน และ นางสาวศกลวรรณ กันทา 
 


