
 

 

 

ข่าวสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ น าโดย ผศ.ระบนิ ส่งมอบเคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล์แบบ
เท้าเหยียบ (ครัง้ที่ 3) 16 เคร่ือง 

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.
ดร.สุรพงศ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผศ.ระบิน  ปาลี อาจารย์ผู้ออกแบบและสร้างเครื่อง
กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ให้การต้อนรับนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองง่า จังหวัด
ล าพูน พร้อมคณะ ในโอกาสรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) จ านวน 16 เครื่อง ซึ่งเป็น
โครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับทางเทศบาลต าบลเหมืองง่า ร่วมใจต้านภัย 
covid -19 เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในเขตต าบลเหมืองง่า (โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง, โรงเรียนวัดเหมืองง่า, โรงเรียนบ้าน
ศรีบุญยืน-วังทอง, โรงเรียนบ้านป่าขาม, โรงเรียนวัดท่าหลุก) และวัดในต าบลเหมืองง่า 

 

 



 

 

 

 

 ข่าวสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ระบิน ปาลี ส่งมอบเครื่องกดเจลฯ แบบเท้าเหยียบ 

 
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผศ.ระบิน ปาลี อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ผู้ออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
แบบเเท้าเหยียบจ านวน 33 เครื่อง โดยนายคะนอง กัลป์ละหะ นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองง่า ผู้รับมอบ เพื่อน าไป
บริการประชาชนในสถานที่ชุมชนต่างๆ และส่งมอบต่อกาชาดจังหวัดล าพูน ส านักงานสาธารณสุ ขอ าเภอเมือง
ล าพูนเพ่ือน าใช้ในสถานที่ราชการและที่ชุมนุมชน ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กสศ. ท าสัญญามอบ“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” แก่เด็กช้างเผือก มทร.ล้านนา 3 ราย สนับสนุน
ทุนเรียนต่อ ตรี โท เอก ตอบโจทยป์ระเทศ S-Curve New S-Curve STEM 

 
 เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2563 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ
ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยคุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กส
ศ. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ และ อาจารย์อินทร์ธิรา ค าภีระ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มจธ. รวมทั้งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ กสศ. โดยในโอกาสนี้ ได้ลงนามในการท าสัญญาทุนโครงการ 
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” (ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ) และหารือแนวทางการท างานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับการท างานโครงการทุน ส าหรับมทร.ล้านนา ซึ่งมีนักศึกษาจ านวน 3 รายที่ได้รับทุน
ในปีการศึกษา 2563 (จากจ านวน 13 รายของผู้รับทุนทั้งประเทศ) ได้แก่ นายพงศธร จันทร์ต๊ะ สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ นางสาวภัทรรียา  แซ่ค า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ นายศิระวัฒน์  บุญ
กิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้ปกครองของนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและลง
นามในสัญญาร่วมกัน 

 

 



 

 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติประสบการณ์วิชาชพีครู ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 

 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก น าโดย รองคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ อ.แมน ฟักทอง พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีก าหนดการจัด "โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563" ในวันเสาร์ที่ 13 มิฤนายน 2563 (ใน
รูปแบบออนไลน์ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู และการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสอนให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน ระดบับัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
      เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า จัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว 
ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการ New normal 
อย่างเคร่งครัด โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่า จากหลักสูตร วศ.ม.คก. 15 คน และ วศ.ม.ฟฟ. 10 คน 
ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมแบบรอบด้าน คือ 

- กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับ โดย อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดี 

- ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช 

- บัณฑิตศึกษากับการปรับตัวในยุคศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง 

- บัณฑิตศึกษากับการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนชัย 

- แรงบันดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์ โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 

- เรียนจบภายใน 2 ปีได้อย่างไร โดย คุณบุญเรือง โพธิ์นิล ศิษย์เก่า วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 

- การน าเสนอรายละเอียดหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุลและ อ.ดร.สามารถ ยะเชียงค า 

 

 

 



 

   

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เชียงดาว 

 
 ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อ
มูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ  จัดโครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านโรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงหนองเขียว ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 1) เพื่ออบรมให้
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานการสร้างโรงเรือน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการหลวง  โดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  
ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และนายเกียรติ์ธนา จ๊ะราจา ท าหน้าที่วิทยากรให้
ความรู้ ดูแลการฝึกปฏิบัติตลอดโครงการ  ส าหรับเนื้อหาการออบรมประกอบด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน
การสร้างโรงเรือน ทักษะงานเชื่อมพื้นฐานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติการท าจิกฟิกเจอร์โครงสร้าง
โรงเรือน 

        



 

 

 
   ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก 
รวมถึงในประเทศไทย ท าให้รัฐบาลมอบนโยบายให้หลายหน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก ให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินงานจัดท าเครื่องล้างมือและกดเจลแบบเหยียบ น าโดย รองคณบดีอาจารย์แมน ฟักทอง และคณาจารย์
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นักศึ กษาได้ฝึกทักษะที่สอดคล้องกับบริบทสังคม             
พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง และช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
ไวรัสโคโรนาระบาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ท าการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมเครื่องล้างมือแบบวาล์ว
เหยียบพร้อมเครื่องกดเจล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ และนักศึษาสามารถลงมือปฏิบัติประดิษฐ์ เครื่องล้าง
มือและกดเจลแบบเหยียบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนทั่วไป สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 



 

 

 

   ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ค าน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา , อาจารย์สาคร ปันตา 
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อัตโนมัติ เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อการสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพ
ยองซาน อีโวลูช่ัน จ ากัด จังหวัดระยอง 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานบริหารบริษัท เอส เอ็น ซี 
ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายทิศทางการพัฒนาบุคลากรของคณะท างานประสานงานด้าน
การพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ทั้งนี้ การด าเนินงานตามความร่วมมือดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้อง
และรองรับความต้องการของสถานประกอบการ และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายโครงการบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ของรัฐบาล 

 

 

 

    

 



 

 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมมาตรการและการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 
 

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัด
โครงการอบรมมาตรการและการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น และการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่ า 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรองรับการใช้งาน ทั้งในด้านการเรียนการ
สอนภายในคณะ และการบริการวิชาการภายนอกคณะ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้บริการเครื่องมือวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ คุณศักดิ์สกุล สกุลโต เป็น
วิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว  

 ทั้งนี้ ผู้ เข้าร่วมโครงการอบรม ได้ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าท างานใหม่ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 



   

   

 

  


