
 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มทร.ล้านนา พิษณุโลก รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยก์ับประเทศไทย” 

 

 

  

 

 

 

 

วันที่  2 กันยายน  2563  ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า” รุ่น 1/61  รุ่น 4/62 " เป็นเบ้า เป็น 
แม่พิมพ์"  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือ
ประชาชน” และอบรมเรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่อง AED  โดยมีอาจารย์และนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วม ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องความเสียสละของบรรพบุรุษไทย  พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทย และได้รับความรู้เรื่องการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย พร้อมทั้งการเตรียมการรับมือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
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ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2563  ณ ประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เกิดความเคารพ
นับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ พัฒนาองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ทั้งนี้คณะวิศวกรรมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
จ านวน 33 ทุน   
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ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ราชมงคลล้านนา ผนึก 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพ 
ดันฝีมือแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

 

  

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา รศ.ดร.ธีระ
ศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากร ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในการร่วมกันพัฒนางานด้าน
วิชาการและบุคลากรและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทั้งยังร่วมกันพัฒฯทักษะของบุคคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบ Up –skill Re- Skill และ New-Skill พร้อมทั้งการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ งานวิจัยให้สามารถเข้าสู่เชิงอุตสาหกรรมและพานิชย์ได้ โดยในการลงนามครั้งนี้ยั งได้รับ
เกียรติจาก นายจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี คณบดี 4 คณะของมทร.ล้านนา ร่วมลงนามพร้อมด้วยผู้แทนจาก สถาบันการ
อาซีวศึกษาภาคเหนือ ทั้ง 4 แห่ง 
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ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา น าองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง ลงมือสร้าง
โรงเรือนส าหรับปลูกพืช ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ 

 

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา จัด
กิจกรรมงานปรับปรุงอุปกรณ์ในการปลูกพืช ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศีริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 
– 18 กันยายน 2563 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโรงเรือน ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการปลูกพืชนอกฤดูกาล ในการช่วยแก้ปัญหาการปลูกพืชที่ได้จ านวนผลผลิตไม่ตรงตามปริมาณที่ก าหนดไว้
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและโรคแมลง ซึ่งได้น าองค์ความรู้และทักษะของอาจารย์และนักศึกษาร่วม
แก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน
ให้กับนักศึกษาอีกด้วย  

   ส าหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับงบประมาณด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชด าริฯ ประจ าปี 2563 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 โดยเป็นด าเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ศรีธร อุปค า หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม  อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ อาจารย์เมธัส 
ภัททิยธนี  นายภานุ มิค าภา นายกฤษฎา กาวิน นายศรัณย์ ชุ่มเรือน และนายอภิสิทธ์ เชิดชู 

ภาพข่าว นางสาวอไุรวรรณ  สายยะนนัท์ 



 

 

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มาก
ประสบการณ์ ประจ าปี 2563 

 

  

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจ าปี 
2563  ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยในงานวิทยากรหรือครูช่างผู้มากประสบการณ์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2563  
1. อาจารย์วีระ สังข์นาค 
2. ผศ.สมบัติ สันกว๊าน 
3. ผศ.จ ารัส ทาค าวัง 
4. ผศ.สนิทนาถ เลิศมโนกุล 
5. รศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง 
6. อาจารย์สิงห์คาน แสนยากุล 

ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพ่ือต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

............................................................................................................................................................................. 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมสาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่      
17 - 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม  รร 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

 
............................................................................................................................. ................................................ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา  2563 ณ ห้อง
ประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาได้ห่างไกล
จากยาเสพติดทุกรูปแบบ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ทราบถึงโทษภัยตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และไม่
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เป็นทักษะพ้ืนฐานให้นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้และให้ความส าคัญที่สามารถน าไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

............................................................................................................................. ................................................ 
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