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สารจากผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการเรียนการสอนในระดับต่่ากว่าปริญญา และระดับ
ปริญ ญ า ที่ มุ่ ง เน้ นการจัดการเรียนการสอนแบบ โครงงาน เป็ น ฐาน 
(Problem/Project Based Learning : PBL) การบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับ
การท่างานจริง (Work Integrated Learning :WIL) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านทักษะ ความช่านาญและความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  บน

ฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯที่ว่า “สหวิทยาการพื้นฐานสังคม น่าชุมชนสู่
การพัฒนาชาติ” โดยยึดมั่นตามอัตลักษณ์ “คุณธรรมน่าจิต  คิดสรรสร้างวิทยาการ  สู่ความเป็นนักปฏิบัติ”  

 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพบนฐานวิทยาศาสตร์ จ่านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริหารธุรกิจ เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และระดับปริญญาตรีสาขา 
สหวิทยาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันได้รับอนุมัติปรับหลักสูตร  
วิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

ภารกิจด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองและพร้อมที่จะน่าศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีที่มี
อยู่ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ต่อไปในอนาคต 

ภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยย่อยเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรท่างานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปน่าเสนอและแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็น
ผลงานมาจากโครงงานของนักศึกษาและคณาจารย์ การบริการวิชาการ วิทยาลัยฯมีนโยบายให้บุคลากรน่า
องค์ความรู้ที่มีบริการชุมชนโดยเฉพาะ โครงการหลวงในกลุ่มภาคเหนือ องค์การบริหารส่วนต่าบลและชุมชน
รอบ ๆ วิทยาลัยฯ 

 ภารกิจด้านท่านุบ่ารุงศิลปะวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้นักศึกษา เช่น        
ตักบาตรทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน สวดมนต์ไหว้พระและท่าสมาธิก่อนนอนทุกวัน เข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วันลอยกระทง กิจกรรมของดีอ่าเภอดอยสะเก็ดและน่านักศึกษาไป
บ่าเพ็ญประโยชน์ด้วยการท่าความสะอาดตามวัดต่าง ๆ  เป็นต้น 

 รายงานฉบับนี้ เป็นสรุปผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2555  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี 
ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



  ข 

ประวัติและความเป็นมา 

 

ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

นับตั้งแต่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้น  ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ  เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้ เป็น
คณะใหม่เพ่ือท่าให้เกิดความเข้มแข็ง  เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เข้า
ด้วยกัน  อีกทั้งยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม พณิชยกรรมเกษตรกรรม 
และศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวง ให้เป็น
หน่วยงานที่มีระดับเทียบเท่าคณะ ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เพ่ือตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
ยั่งยืนและด่าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพ่ึงพาตนเองได้โดยมีภาระกิจการจัดการเรียนการสอนในระดับต่่ากว่า
ปริญญาและระดับปริญญา ในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดระบบการเรียนการสอน  การเรียนรู้ด้วยปัญหาและการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน (Problem-Project 
Based Learning) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
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1.ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 

  
ปณิธาน 
       แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความช่านาญสรรพวิชาพ้ืนฐานทางอาชีพแบบบูรณาการศาสตร์บน
ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
และจิตส่านึกสาธารณะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาชุมชน 
 

วิสัยทัศน ์
       จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมจิตสาธารณะน่าสู่ภาคปฏิบัติโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการอันเป็นสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือน่า
ผลงานกลับสู่การเรียนการสอน 
 

เอกลักษณ์  
       สหวิทยาการ พ้ืนฐานสังคม น่าชุมชนสู่การพัฒนาชาติ 
 

อัตลักษณ์ 
       คุณธรรมน่าจิต คิดสรรสร้างวิทยาการ สู่ความเป็นนักปฏิบัติ 
 

ค่านิยมองค์กร 
       C- Creative   คิดสร้างสรรค์  
       I – Industrious   อดทน สู้งาน 
       S – Smart and Sociable  ฉลาดคิดการณ์ ผสานไมตรี 
       A – Active   วิถีงานเชิงรุก 
       T – Trustworthy   ทุกคนวางใจได ้

พันธกิจ 
       1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 
       2. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่นักศึกษาได้ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และศึกษาผ่านการท่างาน
ด้วยการปฏิบัติจริง 
       3. สร้างสรรค์งานวิจัยผสานเข้ากับการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
       4. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตส่านึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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วัตถุประสงค ์

1. ผลิตผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

2. ผลิตผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมและชุมชน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการวิจัยและโครงงานเชิงบูรณาการ 
4. สร้างและปลูกจิตส่านึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตส่านึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ให้แก่นักศึกษา 
 

แผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
แผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) สรุปได้เป็น 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอัตลักษณ์ 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

 

 
1.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน 
       เป้าหมาย 
              Smart and Fast เพ่ือสร้าง...คนเก่ง คนดี มีศักดิ์ศรี สู่สังคม 
       กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตรงกับความต้องการของ
ประเทศ 
2. สรรหาและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นนวัตกรและครูอาชีพ 
3. สร้างบัณฑิตให้เป็นนักนวัตกรที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
4. เพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น 
5. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
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2.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
       เป้าหมาย 

มุ่งม่ันส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรท่าวิจัยฯมุ่งสู่ความเป็นเลิศการวิจัยเพ่ือชุมชนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในองค์กร 
2. พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 
3. สร้างระบบและกลไกแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและหาแหล่งเงินทุนภายนอก 
4. สนับสนุนให้มีและน่าการวิจัยสู่การเรียนการสอน เพ่ือการต่อยอดองค์ความรู้ 
5. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านงานวิจัย 

 

3.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 
เป้าหมาย 

ครูอาจารย์ได้สอน นักศึกษาได้ฝึก สังคมชุมชนได้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริการวิชาการ 
2. สร้างและพัฒนางานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม 
3. จัดการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ 

 

4.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

แหล่งเรียนรู้ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

1. สร้างระบบและกลไกแรงจูงใจ ในการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. จัดการองค์ความรู้ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ืออนุรักษ์รักษา 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร จัดการด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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5.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอัตลักษณ์ 
เป้าหมาย 

สร้างบัณฑิตที่มีลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “คุณธรรมน่าจิต คิดสรรสร้างวิทยาการ สู่ความ

เป็นนักปฏิบัติ” 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นนวัตกรฐานเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนทุกภาคส่วน โดยมีระบบประกันคุณภาพ 
2. มีระบบและกลไกในการด่าเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL  เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา 

 
6.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
2. น่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เข้ามาใช้ในวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาองค์กรและระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 2 

ระบบและกลไกในการบริหาร 
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โครงสร้างการบริหาร 

 

  

 

รองผู้อ านวยการ         

ฝ่ายบริหาร 

งานวิชาการ 

- งานหลักสูตรและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หวัหน้าสาขา และ
หัวหน้าหมวดสาระวิชา 

- งานทะเบียนวัดผล 

- งานส่งเสริมวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ                       

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

งานธุรการฝ่าย 

งานกิจการนักศึกษา 

- งานกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริม
สุขภาพและสวัสดิการ
นักศึกษา 

- งานพัฒนาวินัยนกัศึกษา 

- งานศิลปวัฒนธรรม 

- งานหอพักนกัศึกษา และงาน
ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง 

- งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานคลังและ

พัสด ุ
- งานบุคลากรและ

ประชาสัมพันธ ์

งานบริการทัว่ไป 

- งานสถานที่และ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

- งานยานพาหนะ 

งานนโยบายและแผน 

 - แผนปฏิบัติราชการประจ่าป ี
 - แผนยุทธศาสตร์  
- งานงบประมาณและติดตามผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวิเคราะหแ์ละระบบข้อมูล 
- งานวิเทศสัมพันธ ์
 

 

รองผู้อ านวยการ                        

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

รองผู้อ านวยการ                 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

งานบริหารจัดการงานวิจัย 
     - โครงการวิจัย 
 

งานเผยแพร่และเครือข่าย 
- บริการวิชาการ 
- ประชาสัมพันธ์งานวิจัย 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 



8 
 

 

 

ผู้อ่านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถ ี

รองผูอ้่านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศึกษา 
นายนที  สัมปุรณะพันธ ์

รองผูอ้่านวยการฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ 

 

รองผูอ้่านวยการฝ่ายวจิัยและบรกิารวิชาการ 
ผศ.ดร.พานิช  อินตะ๊ 

 

รักษาการหัวหน้าสาขาววิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
นางสาวมาลัยพร วงค์แก้ว 

รักษาการหัวหน้าสาขาวชิาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นายวีระศกัดิ์ สวนจนัทร ์

นาย 

หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมบริหารธรุกจิ 

นายต้นวงศ์ ปรีชานนท ์

 

หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

นายชัชวาลย์  กันทะลา 
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งบประมาณ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

รายงานรับ-จ่ายเงินผลประโยชน์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

     
รายรับ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

   
14,335,417.51  บาท 

รายจ่าย 
    

 
ครุภัณฑ์    1,001,100.00  

  

 
ค่าจ้าง    3,948,120.93  

  

 
ประกันสังคม       129,748.00  

  

 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน          9,575.20  

  

 
ค่าล่วงเวลา       388,460.00  

  

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ        54,650.00  

  

 
ค่าเบี้ยเลี้ยง         14,060.00  

  

 
ค่าท่ีพัก        23,150.00  

  

 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

      711,883.80  
       13,050.40 

  

 
ค่าวัสดุ    2,008,778.04  

  

 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก       652,851.50  

  

 
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน       278,500.00  

  

 
ค่าใช้สอยอ่ืน       363,458.00  

  

 

ค่าซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา 
ค่าเบี้ยประกันชีวิต 

         5,060.00 
      117,413.04 

  

 
ค่าใช้จ่ายอื่น:  เงินคืนค่าบ่ารุงนักศึกษาเงินกู้        73,500.00   9,793,358.91  บาท 

รายรับมากกว่ารายจ่าย 
 

            4,542,058.60  บาท 
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30%

59%

11%

จ าแนกตามหมวดการใช้จ่าย

ครุภัณฑ์ วัสดุ ค่าใช้สอย

1.  กราฟวงกลมแสดงรายจ่ายและคงเหลือ 

2.  กราฟวงกลมจ าแนกประเภทตามหมวดการใช้จ่าย 
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      อาคารสถานที่ 

อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

วิทยาลัย ชื่ออาคาร ข้อมูลอาคาร สภาพการใช้งาน 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี

และ         
สหวิทยาการ 

1.อาคารนวัตกรรม อาคารเรียน 6 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ 
ชั้น 1 ประกอบด้วย 

1.ห้องส่านักงาน  
2.ห้องวิชาการ 
3.ห้องพยาบาล  
4.ห้องศูนย์ภาษา CISAT 
5.ห้อง Tell Me More 
6.ห้องสโมสรนักศึกษา 
7.ห้องสมุด 

ชั้น 2 ประกอบด้วย 
1.ห้องพักครู 3 ห้อง 
2.ห้องประชุมสารภ ี
3. ห้องเรียนทฤษฎี 3 ห้อง 
4.ห้องภูมิปัญญา 
5.ห้อง Leaning Innovation center 
6.ห้องดนตร ี

ชั้น 3 ประกอบด้วย 
1.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 
2.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 
3.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 
4.ห้องปฏิบัติงานส่านักงานเตรียมบริหาร 
5.ห้องเรียนทฤษฎี 7 ห้อง 
6.ห้องระบบเครือข่าย 
7.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
8.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
 

 

 

 

 

 

สภาพการใช้งานระดับ 

ด-ีดีมาก 

ทุกห้อง 
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อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ต่อ) 
 
วิทยาลัย ชื่ออาคาร ข้อมูลอาคาร สภาพการใช้งาน 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี

และ 
สหวิทยาการ 

1.อาคารนวัตกรรม ชั้น 4 ประกอบด้วย 
1.ห้องปฏิบัติการบญัชี 1 
2.ห้องปฏิบัติการบญัชี 2 
3.ห้องปฏิบัติการบญัชี 3 
4.ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 
5.ห้องพักครู 2 ห้อง 
6.ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู ้
7.ห้องเรียนทฤษฎี 6 ห้อง 

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย 
1.ห้องประชุมพุทธรักษา 
2.ห้องเรียนทฤษฎี 10 ห้อง 

ชั้น 6 ประกอบด้วย 
1.ห้องฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
3.ห้องเตรียมสารและอุปกรณเ์ครือ่งแก้ว 
4.ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารพื้นฐาน 
5.ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
6.ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยาอาหาร 
7.ห้องปฏิบัติการกระบวนการอาหาร 
8.ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์
9.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 
10.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 

สภาพการใช้งานระดับ 
ด-ีดีมาก 
ทุกห้อง 

 2.อาคารปฏิบัติการ 1 พื้นที่ใช้งาน 64 ตารางเมตร ด ี

 3.อาคารปฏิบัติการ 2 พื้นที่ใช้งาน 288 ตารางเมตร ด ี

 4.อาคารปฏิบัติการ 3 พื้นที่ใช้งาน 64 ตารางเมตร ด ี

 5.อาคารหอพักชาย 1 อาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง ด ี

 6.อาคารหอพักชาย 2 อาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง ดีมาก 

 7.อาคารหอพักชาย 3 อาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง ดีมาก 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี 
ภายใต้กรอบก่าหนดของแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
ซึ่งมีผลการด่าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (เรื่อง) 

1 การพัฒนาบุคลการ 2 

2 การผลิตบัณฑิต 3 

3 การพัฒนานักศึกษา 3 

4 การวิจัยและการบริการวิชาการ 9 

5 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

6 การบริหารและการจัดการ 4 

รวม 26 
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3.1 การพัฒนาบุคลากร 

การศึกษาต่อของบุคลากร  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนให้มี โอกาสได้รับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

ทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเรียน สิ้นสุดสัญญา 

1 นายกิตต ิ เอี่ยมเปรมจิต อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล 31 พ.ค. 57 

2 นายประเสริฐ ลือโขง อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 56 

3 นางสาวสุรีวรรณ ราชสม อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิทยาศาสตร์การอาหาร 31 ก.ค. 57 

4 นางกัญญ์วรา สมใจ อาจารย ์ ปริญญาเอก/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 31 พ.ค. 57 

5 นายอาทิตย ์ ยาวฑุฒ ิ อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิศวกรรมพลังงาน 31 ธ.ค. 57 

 
ทุนพนักงานตามพันธกิจ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเรียน สิ้นสุดสัญญา 
1 นายธราพงษ ์ กาญจนปาริชาต ิ อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล 31 ต.ค. 56 

 
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเรียน สิ้นสุดสัญญา 
1 นายปรัชญ ์ ปิยะวงศ์วิศาล อาจารย ์ ปริญญาตร/ีโท/ เอก/วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. 2560 
2 นายพีรธรรม เตชะพะโลกุล อาจารย ์ ปริญญาตร/ีโท/เอก/มลิตมิีเดยีดไีซน์ พ.ศ. 2560 
3 นางสาวณัฏฐิกานต ์ กันกา อาจารย ์ ปริญญาตร/ีโท/เอก/Bionics พ.ศ. 2562 
4 นางสาวอนันตญา วรรณโพธิมุกข์ อาจารย ์ ปริญญาตร/ีโท/เอก/Computer Science พ.ศ. 2563 
5 นายวรัชญ ์ เขียวรัตร ์ อาจารย ์ ปริญญาตร/ีโท/เอก/แมคคาทรอนกิส ์ พ.ศ. 2563 

 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเรียน สิ้นสุดสัญญา 

1 นายรณชาต ิ มั่นศิลป ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2558 
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โครงการ Inter Business Management มทร.ล้านนา 

ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชม งค ล ล้ าน น า  ได้ จั ด ฝึ ก อบ รม ก าร ใช้ งาน โป รแ กรม  Tell Me More 
ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมอบรม ด้วยภายใต้ชื่อ    
“โครงการ Inter Business Management มทร.ล้านนา” วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ถือว่าเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

 

อบรม Tell Me More ส่าหรับบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
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3.2 การผลติบัณฑิต 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน  

1.สาขาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
1.1.1 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
1.1.2 สาชาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 
1.1.3 สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. สาขาสหวิทยาการ  
2.1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

2.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (วศ.บ.) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2550 
 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

2.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (วท.บ.)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
2.3 หลักสูตรที่ก่าลังพิจาณาด่าเนินการ 

2.3.1 หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์  
2.3.2 หลักสูตรเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี  

  
จ านวนนักศึกษา 

 
หมายเหตุ. ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
  

ระดับชั้นปี 

สาขาวิชา 
ปี 1 (คน) ปี 2 (คน) ปี 3 (คน) ปี 4 (คน) รวม 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25 29 30 25 109 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 90 77 77 - 244 

เตรียมบริหารธุรกิจ 31 31 24 - 86 

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 30 26 - 91 

 รวมทั้งสิ้น 530 
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 การประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์ 

 ในการประเมินการคุณภาพการสอนของอาจารย์วิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
โดยเปิดให้นักศึกษาเข้ามาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ทางอินเตอร์เน็ต 

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 

 
 

   1. แสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
คะแนนประเมินผลเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ  4.35 
จากกราฟวงกลมแสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์ระดับปวช. ในภาพรวม แสดงให้เห็น

ประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  

หมายเหตุ. ข้อมูล ณ ภาคการศึกษาที่ 2/55  
  

27%

44%

27%

2%

แสดงความถี่คะแนนประเมินอาจารย์สอนระดับ ปวช.

4.76-5.00

4.51-4.75

4.26-4.50

4.01-4.25

3.76-4.00

3.51-3.75
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์ระดับปริญญาตรี 

ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ระดับปริญญาตรี  

 

 
 

  2. แสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์สอนระดับปริญญาตรี 
 

คะแนนประเมินผลเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ  4.35 
จากกราฟความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์ระดับปริญญาตรีในภาพรวม แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ

การสอนอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  

หมายเหตุ. ข้อมูล ณ ภาคการศึกษาที่ 2/55 

14%

24%

38%

5%
14%

5%
แสดงความถี่คะแนนประเมินอาจารย์สอนระดับ ปริญญาตรี

4.76-5.00

4.51-4.75

4.26-4.50

4.01-4.25

3.76-4.00

3.51-3.75
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การให้บริการห้องสมุด 

การให้บริการห้องสมุดของวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็ม

ก่าลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีทั้งการค้นคว้าทางต่ารา การบริการอินเตอร์เน็ตและมีมุมอ่านหนังสือ ซึ่ง

การบริการห้องสมุดมีทั้งสิ้น 3 จุด คือ 

1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2. ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

3. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)  

วิทยาลัย ฯให้ความส่าคัญการบริการห้องสมุด ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารต่าราเรียนได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเอกสารและต่ารา

เรียนให้กับแต่ละสาขาวิชา  ดังนี้ 

 

 
สาขา งบประมาณ (บาท) 

สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 100,000 

สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 80,000 

สาขาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 80,000 

สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ 80,000 

สาขาการศึกษาทั่วไป 80,000 

วารสารและหนังสือส่วนกลาง 13,200 

รวม 433,200 
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ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

 

 

 



22 
 

ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด) 

 

 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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3.3 การพัฒนานักศึกษา 

 
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

รายด้าน จ านวนโครงการ 

1. ด้านวิชาการ 1 

2. ด้านกิจการนักศึกษา 6 

3. ด้านท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 

รวม 14 
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1. ด้านวิชาการ  

 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดท่าโครงการเพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ น่าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน องค์การได้ 

 

  

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่ งบประมาณ  
ทีใช้จริง(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดท่า
ระบบเอกสารและระบบ
ประกันคุณภาพ GMP และ 
HACCP ในอุตสาหกรรม
อาหาร ปี 55 

19-21  

มีนาคม  

2555 

อาคารเรียนรวม

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา     

ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

 

38,340   

                                                                               รวม 38,340 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าระบบเอกสารและระบบประกันคุณภาพ GMP และ 

HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร ปี 55  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดท่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท่าระบบ

เอกสารและระบบประกันคุณภาพ GMP และ HACCP ในอุตสาหรรมอาหาร เมื่อ 19-21 มีนาคม 2555       

ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
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2. ด้านกิจการนักศึกษา 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 24 
มกราคม 2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

ไม่มี 

2 โครงการสานฝันวันเด็ก 55 1 
กุมภาพันธ์ 

2555 

โรงเรียนบ้านป่าไหน่ หมู่ 1         
ต่าบลป่าไหน่   อ่าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 

3 จัดกิจกรรมประกวดซุ้มเทศกาลและ
วัฒนธรรมนานาชาติ  
International Festival Day 

7 
กุมภาพันธ์ 

2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 25,000 

4 ค่ายอบรมภาษาจีน Chinese 
Cultural Camp 2012 

19-23  
มีนาคม 
2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 15,000 

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
วิศวกรรมอาหาร 55 

26 
พฤษภาคม 

2555 

อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสา
หการชั้น 4 มทร.ล้านนา ภาค
พายัพ เชียงใหม่ 

8,000 

6 กิจกรรมประกวดดาว-เดือน 55 17มิถุนายน 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไม่มี 

รวม 58,000 
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กิจกรรม กีฬาสีภายใน  

กิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ของนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ     
24  มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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โครงการสานฝันวันเด็ก 2555 

วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการสานฝันวันเด็ก 55 ขึ้นที่   โรงเรียนบ้านป่าไหน่  หมู่ 1 ต่าบลป่าไหน่     
อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 
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กิจกรรม ประกวดซุ้มเทศกาลและวัฒนธรรมนานาชาติ  International Festival Day 55 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม  International Festival Day 55 เมื่อวันที่          

7 กุมภาพันธ์ 2555  ณ อาคารนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิเช่น การร้องเพลงสากล การเต้นประกอบเพลง การเขียน

เรียงความ การตอบค่าถามเกี่ยวกับ AEC และกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา 

การจัดซุ้มเทศกาลและวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นต้น 

 

 

  

  



30 
 

กิจกรรมค่ายอบรมภาษาจีน Chinese Cultural Camp 2012  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ด้วยความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาไต้หวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ได้จัดค่ายอบรมภาษาจีน Chinese Cultural Camp 2012 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2555 มุ่งเน้น

ที่การเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีนไต้หว้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาจีน 

และความสนุกสนานจากกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ เช่น เก้าอ้ีดนตรี, การร้องเพลงภาษาจีนง่ายๆ, การเขียนอักษร

จีน, วันส่าคัญต่างๆ เป็นต้น 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2555  
ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 4 ภาคพายัพ 26 พฤษภาคม 2555 
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กิจกรรม ประกวด ดาว – เดือน 2555 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม ประกวดดาว-เดือน เป็นประจ่าทุกปีเพื่อให้นักศึกษา

ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและตัดสินผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็น ดาว - เดือนของวิทยาลัย ฯ             

วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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3. งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการท่าบุญตักบาตรบุคลากรและ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

วันอังคารสัปดาห์
ที่สองของเดือน 

วิทยาลัยเทคโนโลยี      
และสหวิทยาการ 

ไม่มี 

2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สล่าสิบปะก๋าน
ล้านนา 

ครั้งที่ 1  
9  มกราคม 2555 

ครั้งที่ 2  
16มกราคม 2555 

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

8,000 

3 โครงการอบรมจริยธรรม 25 – 27  
เมษายน  2555 

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  
 อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 

39,200 

4 โครงการร่าลึกถึงพระคุณของคุณครู 14 มิถุนายน 
2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยี     
และสหวิทยาการ 
 

7,004 

5 โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหารปี 2555 

24 
มิถุนายน 

2555 

ห้อง อส.1-403 อาคารเรียน
รวมวิศวกรรมอุตสาหการชั้น 
4 มทร.ล้านนา  ภาคพายัพ 

6,280 

6 โครงการวิศวกรรมอาหารร่วมใจถวาย
เทียนพรรษา ปี 2555 

1 สิงหาคม 2555 วัดช่างเคี่ยน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

2,000 

7 โครงการวิศวกรรมอาหารฮ่วมใจ๋โตย
ฮีตฮอยป๋าเวณียี่เป็ง 55 

27-29 
พฤศจิกายน2555 

งานประเพณียี่เป็ง อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

2,986.50 

รวม 65,470.50 
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โครงการท าบุญตักบาตรทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นิมนต์พระมารับบาตรทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเพ่ือให้
นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสท่าบุญตักบาตร  
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สล่าสิบปะก๋านล้านนา    

  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานที่    
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555  ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 16 มกราคม 2555 
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โครงการอบรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2555 
 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ่าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 25 – 27 เมษายน  2555  
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โครงการร าลึกถึงพระคุณของคุณครู  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14 มิถุนายน 2555 
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โครงการอบรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมกระบวนการอาหารปี 2555 
 ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ    

24 มิถุนายน 2555  
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โครงการวิศวกรรมอาหารร่วมใจถวายเทียนพรรษา 2555  
ณ วัดช่างเคี่ยน อ่าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สิงหาคม 2555          
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โครงการวิศวกรรมอาหารฮ่วมใจ๋โตยฮีตฮอยป๋าเวณียี่เป็ง 2555  
27-29 พฤศจิกายน 2555 ณ งานประเพณียี่เป็ง อ่าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
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กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ  

 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้มีโอกาสช่วยงานและร่วมท่าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
วันออกพรรษา หรือ ตักบาตรเทโวโรหนะ ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อ่าเภอดอยสะเก็ด        
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  
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  3.4 การวิจัยและการบริการวิชาการ 

 
การวิจัยและการบริการวิชาการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สนับสนุนให้บุคลากร ท่าการวิจัยและน่าความรู้ที่ได้จากการวิจัยออก
บริการวิชาการซึ่งสรุปผลการด่าเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการดังต่อไปนี้ 
   

 
รายละเอียด จ านวน (เรื่อง) 

รางวัลการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 9 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3 

โครงการวิจัยและพัฒนา 10 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 12 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 

โปสเตอร์น่าเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 

วารสารวิชาการระดับชาติ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 5 

 โครงการบริการวิชาการ 5 

รวม 51 
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รางวัลการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

ปี พ.ศ. ช่ือรางวลั หนว่ยงานท่ีให้ 
2555 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ใน 2012IYIE (International Youth 

Invention Exhibition) 
World Invention 
Intellectual Property 
Associations (WIIPA) and 
Far East University 

   
2555 รางวัลพิเศษ (Special Award) ใน 2012IYIE (International Youth 

Invention Exhibition) 
Asia Invention Creativity 
Association (AICA) 

   
2555 รางวัลพิเศษ (Special Award) ใน 2012IYIE (International Youth 

Invention Exhibition) 
Hong Kong Invention 
Association 

   
2555 รางวัลการน่าเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทชมเชย สาขาฟิสกิส์ ฟิสิกส์

ประยุกต์ ฟสิิกส์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และพลังงาน วัสดุศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งท่ี 4 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

   
2555 รางวัลบทความยอดเยี่ยม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการ 

เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8 
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย 

   
2555 รางวัลประกาศเกียรติคณุ ในการประกวดผลงานประดิษฐ์คดิค้น จากโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนกัประดิษฐ์รุ่นใหม่ เรื่องการวิจยัเชิงบูรณาการ
สู่การประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจ่าปี 2555 (ภาคเหนือ) 

ส่านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) 

   
2555 รางวัลอาจารย์ ดีเด่น ประเภทสรา้งช่ือเสียง ในโครงการ “คนดี เดน่ ดัง วังเจ็ด

ลิน” ประจ่าปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา 

   
2555 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดคน้ในงาน SIIF 

2012 (Seoul International Invention Fair 2012) 
KIPA (Korea Invention 
Promotion Association) 

2555 รางวัลผลเด่นของ สวทช. ในงาน NSTDA Investors’ Day 2012 ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ใน 2012IYIE (International Youth Invention Exhibition)            

นั กศึกษาวิทยาลั ย เทคโน โลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคล ล้ านนา             

สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  คือนายศิริพจน์  ศรีวิรัตน์  สาขาเครื่องกล รหัส 52505142060 -8               

และนายนิพพิทา อินปินตา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 52505142049-1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง 

A low-cost microcontroller-based engine exhaust particulate measuring system โ ด ย มี              

ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน 2012IYIE (International Youth Invention Exhibition) ณ  

Far East University เมืองไทหนาน ประเทศไต้หวัน วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2555 
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 รางวัลพิเศษ (Special Award) ใน 2012IYIE (International Youth Invention Exhibition) 
Hong Kong Invention Association  

ผศ.ดร. พานิช   อินต๊ะ  อาจารย์ชัชวาลย ์  กันทะลา  นายศิริพจน์ ศรีวิรัตน์  นายนิพพิทา อินปินตา 
ได้รับรางวัล SPECIAL AWARD  ในงาน 2012 IYIE International Youth Invention Exhibition ณ ประเทศ
ไต้หวัน ณ Far East University เมืองไทหนาน ประเทศไต้หวัน วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2555  
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รางวัลการน าเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทชมเชย สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่าง

วันที่ 12-13 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัลบทความยอดเยี่ยม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ อาจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์อุษณีย์ วินิจเขตค่านวณ 

ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม เรื่อง ตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตส่าหรับเครื่องบ่าบัดอากาศภายในอาคาร 

ในการน่าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 พฤษภาค 2555 

ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม  
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รางวัล ในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ผศ.ดร พานิช อินต๊ะ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบ่มเพาะนัก

ประดิษฐ์รุ่นใหม่ เรื่องการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจ่าปี 2555 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 

18-20 กรกฏาคม 2555 ณ มหาวิทยาแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
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รางวัลอาจารย์ ดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียง ในโครงการ “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจ าปีการศึกษา 2555  

วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในงาน SIIF 2012 (Seoul International 

Invention Fair 2012)  

ผศ.ดร. พานิช   อินต๊ะ อาจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ ร.ศ.นคร ทิพยาวงค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง 

(Gold Prize) จากผลงานเรื่อง เครื่องวัดและวิเคราะห์ผุ่นละอองในอากาศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในงาน 

SIIF 2012 (Seoul International Invention Fair 2012)  29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555  จัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐ

เกาหลี 
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รางวัลผลงานดีเด่น ของ สวทช. ในงาน NSTDA Investors’ Day 2012 

 ผศ.ดร. พานิช   อินต๊ะ  อาจาย์อาทิตย์   ยาวฑุฒิ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ของ สวทช. ณ ห้องคอนเวนชั่น

ฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  วันที่ 20 กันยายน 2555 
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สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัติ 

1. พานิช อินต๊ะ และ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, “เครื่องส่าหรับการตรวจวัดและการเก็บตัวอย่างความเข้มข้นเชิง
จ่านวนและมวลของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร”, เลขที่ค่าขอ 1001000983 

2. พานิช อินต๊ะ นคร ทิพยาวงศ์ และ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ , “เครื่องส่าหรับการวิเคราะห์ขนาดและความ
เข้มข้นเชิงจ่านวนและมวลของฝุ่นละอองในบรรยากาศ”, อยู่ระหว่างการยื่นขอ 

3. พานิช อินต๊ะ ละ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, “เครื่องบ่าบัดอากาศภายในอาคารโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต”, อยู่
ระหว่างการยื่นขอ 
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โครงการวิจัยและพัฒนา 

 ผลงานวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระหว่างปี 2554 – 2555 มีจ่านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีที่ได้-สิ้นสุด บทบาท 

จ านวน 

นักวิจัย 

การพัฒนาเครื่องบ่าบดัอากาศ
ภายในอาคารส่าหรับห้องปลอด
ความเป็นพิษโดยการผสมผสาน
เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตและการ
กรอง 

ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เครือข่ายภาคเหนือ 

200,000 2554  

 

หัวหน้า
โครงการ 

4 คน 

การปรับปรุง การสอบเทียบ และ
การทดสอบภาคสนามเครื่อง
วิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองใน
บรรยากาศแบบใช้หลักการเชิง
ไฟฟ้าสู่เชิงพาณิชย์    (ระยะที่ 1) 

ฝ่ายบรหิารจดัการคลัสเตอร์
และโปรแกรมวจิัย 

ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

900,000 2555 – 2556 
(อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ

วิจัย) 

หัวหน้า
โครงการ 

3 คน 

การพัฒนาและปรับปรุง
เครื่องตรวจวดัปริมาณความ
เข้มข้นเชิงจ่านวนของอนุภาคนา
โนแบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้า 

ส่านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการท่างานวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม)่ 

480,000 2554 – 2556 
(อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ

วิจัย) 

หัวหน้า
โครงการ 

1 คน 
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การปรับปรุงเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้าสถิตส่าหรบัการก่าจดัฝุ่น
ควันจากเตาเผาขยะชุมชน 

ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เครือข่ายภาคเหนือ 

20,000 2555 หัวหน้า
โครงการ 

2 คน 

การพัฒนาระบบการวัดและคดั
แยกขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้
การวิเคราะห์ความสามารถใน
เคลื่อนตัวที่แตกต่าง 

โครงการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

500,000 2554 – 2555 

(ก่าลัง
ด่าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

3 คน 

การพัฒนาเครื่องเก็บตัวอย่าง
ส่าหรับอากาศและฝุ่นละออง
ลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 
ไมครอนระดบัการทดสอบ
ภาคสนาม 

โครงการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

250,000 2554 – 2555 

(ก่าลัง
ด่าเนินการ) 

ผู้ร่วมวิจยั 3 คน 

การออกแบบและสร้างห้องฆ่า
เชื้อด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
ส่าหรับกระบวนการฆ่าเชื้อใน
น้่านม 

โครงการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

100,000 2554 – 2555 หัวหน้า
โครงการ 

5 คน 

เครื่องส่าหรับการตรวจวดัและ
การเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง 
PM2.5 และ PM10 ในอากาศ
เพื่อเชิงพาณิชย ์

ศูนย์ลงทุน สวทช. 500,000 2555 หัวหน้า
โครงการ 

2 คน 

การพัฒนาระบบการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ในน้่านมโดยใช้
สนามไฟฟ้าแบบพัลสร์ะดับ
ห้องปฏิบัติการ 

ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เครือข่ายภาคเหนือ 

200,000 2555 – 2556 
(อยู่ระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติ

ทุน) 

หัวหน้า
โครงการ 

3 คน 

การปรับปรุงและการทดสอบ
ภาคสนามเครื่องบ่าบัดและฆ่า
เชื้อโรคในอากาศภายในอาคาร
โดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถติสูเ่ชิง
พาณิชย ์

ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เครือข่ายภาคเหนือ 

200,000 2555 – 2556 
(อยู่ระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติ

ทุน) 

หัวหน้า
โครงการ 

2 คน 
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วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Intra, P. and Tippayawong, N., “Development of a fast-response, high-resolution 
electrical mobility spectrometer”, Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 28, No. 
1, pp. 279 – 286, 2011. 

2. Intra, P. and Tippayawong, N., “Performance evaluation of an electrometer system for 
ion and aerosol charge measurements”, Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 
28, No. 2, pp. 527 – 530, 2011. 

3. Intra, P. and Tippayawong, N., “An overview of unipolar charger developments for 
nanoparticle charging”, International Journal of Aerosol and Air Quality Research, Vol. 
11, No. 2, pp. 186 – 208, 2011. 

4. Intra, P. and Tippayawong, N., “Use of electrostatic precipitation for excess ion trapping 
in an electrical aerosol detector”, Journal of Electrostatics, Vol. 69, No. 4, pp. 320 – 327,  
2011. 

5. Intra, P., Yawootti, A., Vinitketkumnuen, U. and Tippayawong, N., “Investigation of 
electrical discharge characteristics of a unipolar corona-wire aerosol charger”, Journal of 
Electrical Engineering and Technology, Vol. 6, No. 4, pp. 556 – 562, 2011. 

6. Intra, P., “Corona discharge in a cylindrical triode charger for unipolar diffusion aerosol 
charging”, Journal of Electrostatics, Vol. 70, No. 1, pp. 136 – 143, 2012. 

7. Intra, P., Yawootti, A., Vinitketkumnuen, U. and Tippayawong, N., “Development of a 
PM2.5 sampler with inertial impactor for sampling airborne particulate matter”, Korean 
Journal of Chemical Engineering, Vol. 29, No. 8, pp. 1044 – 1049, 2012. 

8. Intra, P., Yawootti, A. and Tippayawong, N., “Electrostatic evaluation of a unipolar 
diffusion and field charger of aerosol particles by a corona discharge”, Particulate 
Science and Technology, 2012, under review. (Ms. Ref. No.: UPST-2012-0262.R1) 
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9. Intra, P. and Tippayawong, N., “Development and evaluation of a Faraday cup 
electrometer for measuring and sampling atmospheric ions and charged aerosols”, 
Particulate Science and Technology, 2012, under review. (Ms. Ref. No.: UPST-2012-
0264.R1) 

10. Intra, P. and Tippayawong, N., “An experimental study of a coaxial cylindrical 
electrostatic collector of positive and negative ions”, Brazilian Journal of Chemical 
Engineering, 2012, under review. (Ms. Ref. No.: BJCE-2365) 

11. Intra, P., Yawootti, A. and Tippayawong, N., “Demonstration of a modular electrostatic 
precipitator to control particulate emissions from a small municipal waste incinerator”, 
Journal of Electrical Engineering and Technology, 2012, under review. (Ms. Ref. No.: J-12-
12-065) 

12. Intra, P., Yawootti, A. and Tippayawong, N., “Development of a particulate air pollution 
sensor based on the electrostatic technique”, Korean Journal of Chemical Engineering, 
2012, under review. (Ms. Ref. No.: KJCE-S-12-01346) 

 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Yawootti, A., Intra, P. and Tippayawong, N., “Characterization of a cylindrical tri-axial 
charger as a critical component in a fast response particulate air pollution sensor”, Oral 
presentation, The 5th WSEAS International Conference on Environmental and Geological 
Science and Engineering (EG '12), Vienna, Austria, 10 – 12 November, 2012. 

โปสเตอร์น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Intra, P. and Tippayawong, N., “An electrostatic sensor for nanometer-sized aerosol 

particles detection”, Asia-Pacific Symposium on Applied Electromagnetics and 
Mechanics, Bangkok, Thailand, 24 - 25 July, 2008. 

2. Salm, J., Intra, P. and Tippayawong, N., “Influence of diffusion on resolution of an 
electrical mobility spectrometer”, International Aerosol Conference 2010, Helsinki, 
Finland, 29 August – 3 September, 2010. 

3. Salm, J., Intra, P., Yawootti, A., Tippayawong, N. and Hõrrak, U., “Influence of turbulent 
diffusion in an electrical mobility spectrometer”, The 2012 European Aerosol 
Conference, Granada, Spain, 2 - 7 September, 2012.  
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วารสารวิชาการระดับชาติ 

1. พิมพ์พร เสนอ่ิน แพรวพรรณ ปินไชย อรพรรณ แซ่โค้ว อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และพานิช อินต๊ะ, “การ
ออกแบบห้องฆ่าเชื้อแบบใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ส่าหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลว”, วารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, หน้า 253 – 267, เมษายน – มิถุนายน 2555. 

2. พานิช  อินต๊ะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิสูตร อาสนวิจิตร และ อุษณีย์ วินิจเขตค่านวณ, “การพัฒนาเครื่อง
บ่าบัดอากาศภายในอาคารส่าหรับห้องปลอดความเป็นพิษโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต”, วารสารวิจัยและ
พัฒนา มจธ, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, หน้า 361 – 382, กรกฎาคม – กันยายน 2555. 

3. วิกานดา  ปัญญาเมืองใจ   สุวิมล   จันทะระ   รัตติกาล  กุสุยะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พานิช อินต๊ะ, 
“การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ส่าหรับการฆ่าเชื้อจุลลินทรีย์ในน้่านม”, วารสารวิจยัและพัฒนา 
มจธ, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, หน้า 469 – 484, ตุลาคม – ธันวาคม 2555. 

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. พานิช  อินต๊ะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิสูตร อาสนวิจิตร และ อุษณีย์ วินิจเขตค่านวณ, “การออกแบบชุดอัด
ประจุไฟฟ้าแบบโคโรนาเส้นลวด-แผ่นขนานส่าหรับการอัดประจุไฟฟ้าอนุภาคของเครื่องบ่าบัดอากาศ
ภายในอาคารส่าหรับห้องปลอดความเป็นพิษ”, การประชุมทางวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4, 
พิษณุโลก, 12 – 13 มีนาคม 2555. 

2. พานิช  อินต๊ะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิสูตร อาสนวิจิตร และ อุษณีย์ วินิจเขตค่านวณ, “ตัวตกตะกอนอนุภาค
เชิงไฟฟ้าสถิตส่าหรับเครื่องบ่าบัดอากาศภายในอาคาร”, การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 8, มหาสารคาม, 2 – 4 พฤษภาคม 2555. 

3. พานิช  อินต๊ะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิสูตร อาสนวิจิตร และ อุษณีย์ วินิจเขตค่านวณ, “เครื่องบ่าบัดอากาศ
ภายในอาคารส่าหรับห้องปลอดความเป็นพิษโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต”, การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, เชียงราย, 24 – 27 ตุลาคม 2555. 

4. วิกานดา  ปัญญาเมืองใจ   สุวิมล   จันทะระ   รัตติกาล  กุสุยะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พานิช อินต๊ะ, 
“การพัฒนาระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้่านมโดยใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ระดับห้องปฏิบัติการ”, การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35, นครนายก, 12 - 14 ธันวาคม 2555. 

5. วิสูตร อาสนวิจิตร, สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ และ พานิช อินต๊ะ, ”การพัฒนาแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงแรงสูงแบบพัลส์ส่าหรับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต”, การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35, นครนายก, 12 - 14 ธันวาคม 2555. 
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โครงการบริการวิชาการ 

 

ชื่อโครงการ สถานที ่ วันที่ แหล่งทุน งบประมาณ 
โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
และการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการผลิตของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี
โรงงานหลวงอาหารส่าเร็จรูป 

โรงงานหลวงอาหาร
ส่าเร็จรูปที่ 1 บ้านยาง 
ต่าบลแม่งอน อ่าเภอ
ฟาง จังหวัดเชียงใหม่ 

1 กุมภาพันธ์
2555 –30
พฤษภาคม 

2555 

งบแผ่นดินส่วน
สนับสนุน

โครงการหลวง 

101,400 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นครูมือ
อาชีพ (รุ่นที่ 4) 

สถานีเกษตรหลวงปาง
ดะ บ้านปางดะ ต่าบล
สะเมิงใต้ อ่าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 1 พฤษภาคม 
ถึง  

30 กันยายน 
2555 

งบแผ่นดินส่วน
สนับสนุน

โครงการหลวง 

146,570 

โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติ
การการสร้างเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย
ส่าหรับถนอมอาหาร 

เทศบาลต่าบลชมภู 
อ่าเภอสารภี  

จงัหวัดเชียงใหม่ 

22  
พฤษภาคม 

2555 

งบ วทส. 15,000 

ระบบต้นแบบเตาเผาถ่านชีว
มวลชนิดแบชท์ (Biochar 
Kiln Batch Type 
Prototype System) 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ 

1 มิถุนายน 
2555 - 30 

กันยายน 2555       

งบแผ่นดินส่วน
สนับสนุน

โครงการหลวง 

54,400  

โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนด้านงานวิจัย/พัฒนา
เครื่องจักรกล ในพ้ืนที่
โครงการหลวง  โรงงานหลวง
อาหารส่าเร็จรูป และ
โครงการตามพระราชด่าริ 

โรงงานหลวง อาหาร
ส่าเร็จรูปที่ 1 บ้านยาง 
ต่าบลแม่งอน อ่าเภอ
ฟางจงัหวัดเชียงใหม่ 

1 ตุลาคม 
2554 ถึง 30 

กันยายน 2555 

งบแผ่นดินส่วน
สนับสนุน

โครงการหลวง 

150,000 

รวม 467,370 
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โครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป  

อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและส่วนสนับสนุนการด่าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง เข้า
บริการวิชาการด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้กลับวิสาหกิจชุมชนบ้านยาง  ซึ่งหมู่บ้านวัฒนธรรมจีนยูนนานโดยการน่าผลผลิตทางการเกษตรท่าการแปรรูป 
เพ่ือน่ามาท่าอาหารและผลิตภัณฑ์ส่าหรับส่งขายในพ้ืนที่ ณ โรงงานหลวงอาหารส่าเร็จรูปที่ 1 บ้านยาง ต่าบลแม่
งอน อ่าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 30พฤษภาคม 2555 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ(รุ่นที่ 4) 

 อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและส่วนสนับสนุนการด่าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง    
ออก บริการวิชาการในเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของสถานีเกษตรหลวงปางดะ ณ สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ บ้านปางดะ ต่าบลสะเมิงใต้ อ่าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2555 
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โครงการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายส าหรับถนอมอาหาร  

อาจารย์ประวิทย์ ลี้เหมือดภัย อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ ได้จัด  “โครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายส่าหรับถนอมอาหาร” ขึ้นเพ่ือให้ความรู้
แก่ชาวบ้านในชุมชน ณ เทศบาลต่าบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
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โครงการระบบต้นแบบเตาเผาถ่านชีวมวลชนิดแบชท์ (Biochar Kiln Batch Type Prototype System) 

 อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและส่วนสนับสนุนการด่าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง  
อบรมเตาเผาถ่านชีวมวลชนิดแบชท์ (Biochar Kiln Batch Type Prototype System) ให้กับชาวบ้านหนองเขียว 
ต่าบลเมืองนะ อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของถ่าน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยน่า
เตาเผาถ่านชีวมวลไปใช้เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากฝืนเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่าหรับใช้ส่องสว่างในเวลากลางคืน   
ณ บ้านหนองเขียว  ต่าบลเมืองนะ 1 มิถุนายน 2555 - 30 กันยายน 2555       
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โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านงานวิจัย/พัฒนาเครื่องจักรกลในพื้นที่โครงการหลวงโรงงานหลวง
อาหารส าเร็จรูป และโครงการตามพระราชด าริ 

 อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและส่วนสนับสนุนการด่าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง อบรม
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยาง ต่าบลแม่งอน อ่าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเครื่องมือ เครื่องจักรใน
กระบวนการแปรรูปที่สุขลักษณะ โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงานทดแทน 
ณ โรงงานหลวง อาหารส่าเร็จรูปที่ 1 บ้านยาง ต่าบลแม่งอน อ่าเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 
กันยายน 2555 
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3.5 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การด่าเนินงานด้านการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัด

ด่าเนินงานตามแบบประเพณีและวัฒนธรรมองค์กรที่เคยปฏิบัติเป็นประจ่าทุกปี โดยยึดแนวทางตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน ศิลปะ 

วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

ล าดับ เรื่อง 

1 พิธีไหว้ครู ประจ่าปีการศึกษา 2555 15 มิถุนายน 2555  

2 พิธีลงนามถวายพระพร วันแม่ 12 สิงหาคม 2555 

3 กิจกรรมน่านักศึกษาพัฒนาวัดดอยแท่นพระ 8 พฤศจิกายน 2555 

4 กิจกรรมน่านักศึกษาพัฒนาวัดพระธาตุดอยกู่ 23 พฤศจิกายน 2555 

4 พิธีถวายกฐินพระราชทาน 25 พฤศจิกายน 2555 

5 พิธีลงนาม ถวายพระพรวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 
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กิจกรรมไหว้ครู  ปีการศึกษา 2555   

กิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา โดยสโมสรนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู เพ่ือให้นักศึกษาได้ระลึกถึงครู
อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา ได้มีโอกาสบูชาพระคุณครู ที่ได้ทุ่มเทถ่ายทอด และถวายความรู้แก่นักศึกษาด้วย
ความเมตตาตลอดมา ท่าให้นักศึกษามีความเคารพและตระหนักถึงความส่าคัญของการศึกษา อีกท้ังยังเป็นเครื่อง
แสดงถึงความตั้งใจจริง ที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน เป็นประธานในพิธี 15 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 
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พิธีลงนามถวายพระพร วันแม่  12 สิงหาคม 2555 ณ อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

รองผู้อ่านวยการผ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดกรวยและกล่าวน่าถวายพระพร 
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 
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กิจกรรมพัฒนาวัดดอยแท่นพระ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 8 พฤศจิกายน 2555 
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  กิจกรรมพัฒนาวัดพระธาตุดอยกู่ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  23 พฤศจิกายน 2555  
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พิธีถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และชาวอ่าเภอดอยสะเก็ด น้อมน่าถวายผ้ากฐินพระราชทาน             
แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จ่าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง 25 พฤศจิกายน 2555 

 

 



70 
 

 พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม  2555 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี
ผู้อ่านวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมใจกันลงนามถวายพระพร โดยพร้อมเพียงกัน        
ณ อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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3.6 การบริหารและการจัดการ 

 

การบริหารและการจัดการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ เรื่อง 

1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

3 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. 

4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด่าเนินการ
ประกันคุณภาพและได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพ่ือด่าเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับ
การตรวจประเมิน ทั้งภายในและภายนอก จนท่าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสามารถประเมิน
ความส่าเร็จและความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯได้ และสามารถที่จะน่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมา
พัฒนาการด่าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพต่อไป  

ซึ่ งผลจากการประ เมิ น คุณ ภ าพการศึ กษ า  ปี ก ารศึ กษ า 2555 วิ ท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ 
สหวิทยาการ มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

องค์ประกอบ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน 
1.ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์ 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
2.การผลิตบัณฑิต 3.82 ดี 3.72 ดี 
3.กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4.การวิจัย 4.39 ดี 4.62 ดีมาก 
5.การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
6.การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
7.การบริหารและการจัดการ 3.80 ดี 3.96 ดี 
8.การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 4.00 ดี 
10.อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้สกอ. (23ตัว)  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้สมศ. (11 ตัว)  
คะแนนเฉลี่ยสกอ. + สมศ. (34 ตัว)  
คะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์ มทร.ล้านนา (3ตัว) 

4.53 ดีมาก 4.14 ดี 
3.74 ดี 4.12 ดี 
4.27 ดี 4.13 ดี 
4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.) 

 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท่าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 4.82 ดีมาก 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.96 ดี 

3. ผลงานของผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  - - 
4. ผลงานของผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  5 ดีมาก 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น่าไปใช้ประโยชน์ 2.25 ต้องปรับปรุง 
7. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 2.53 พอใช้ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
8. ผลการน่าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
5 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 3 พอใช้ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ดี 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) 3.95 ดี 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน - - 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.81 ดีมาก 
14. การพัฒนาคณาจารย์ 2.05 ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านการพัฒนาและประกนัคณุภาพภายใน   
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.66 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5 ดีมาก 
     16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 3.99 ดี 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
18. ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
 18.1ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 5 ดีมาก 
 18.2 ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอก
สถาบัน 

5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2) 4.12 ดี 
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 
 
 
 
 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ.  
 

คณะ 

ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินรวม 

 18 ตัวบ่งชี ้(20 ประเด็น) 
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3.95 ดี 4.12 ดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 3.95 ดี 4.12 ดี 
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ใบรับรอง มาตรฐานการศึกษา รอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘  (สมศ) 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการสนับสนุนการใช้สารสนเทศต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป

ด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งนีว้ิทยาลัยฯ มีระบบสาสนเทศสนับสนุนงานหลักต่าง ๆ ดังนี้  

ล าดับที่ สารสนเทศ หน่วยงานที่ใช้ 

1 http://college.rmutl.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

2 http://e-office.rmutl.ac.th งานสารบรรณ 

3 College_rmutl@hotmail.com ส่านักงานวิทยาลัย 

4 http://rs.rmutl.ac.th, 

edu_collegermutl@hotmail.com 

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

5 http://eplan.rmutl.ac.th งานแผนและยุทธศาสตร์ 

6 http://ruee.rmutl.ac.th, 

research.cisat.rueermutl@gmail.com 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

7 http://mis.rmutl.ac.th งานทะเบียน 

8 http://fe.rmutl.ac.th/2012/ คณะวิศวะกรรมกระบวนการอาหาร 

 

  

http://rs.rmutl.ac.th/
http://ruee.rmutl.ac.th/
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ตารางแสดงการใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

เพ่ือสนับสนุนการใช้ระบบสานสนเทศให้มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับส่าหรับ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ในสายงานต่าง ๆ ดังนี้ 

ล าดับที่ ส่วนงาน จ านวน (เครื่อง) 

1 งานประชาสัมพันธ์ 1 

2 งานสารบรรณ 1 

3 งานการเงิน, บัญชี, พัสดุ 2 

4 งานบุคลากร 1 

5 งานอาคารสถานที่ - 

6 งานยุทธศาสตร์และแผน 2 

7 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 4 

8 งานห้องสมุด 6 

9 งานวิจัยและบริการวิชาการ 1 

10 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 

11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 190 

 รวม 210 
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ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่นในรอบปี  

 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมต้อนรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี      
ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด่าริ อ่าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่       
15 มกราคม 2555 
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ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์อุษณีย์ วินิจเขตค่านวณ 
ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม ในการน่าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 
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นายปฏิภาณ   ประกอบศิลป์ และคณะ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลที่ 3 
จากผลงานเรื่อง “วาส” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ่าปี 2555 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง Grand Diamond 
Ballroom ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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ผศ.ดร. พานิช  อินต๊ะ  อาจารย์ชัชวาลย ์กันทะลา  นายศิริพจน์ ศรีวิรัตน์  นายนิพพิทา อินปินตา ได้รับ
รางวัล GOLD PRIZE  ในงาน 2012 IYIE International Youth Invention Exhibition ณ Far East University 
เมืองไทหนาน ประเทศไต้หวัน วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2555 
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นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้ารับรางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ปีการศึกษา 2555 
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โครงการ”หุ่นยนต์กู้ภัย…เยาวชนไทยท าได้” ปี 3 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้ท่าการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน“หุ่นยนต์กู้ภัย
เยาวชนไทยท่าได้” ปี 3   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ส่าหรับการแข่งขันฯ นั้นได้ก่าหนดโจทย์เป็น 
“หุ่นยนต์กู้ระเบิด” โดย คัดเลือกตัวแทนจ่านวน 16 ทีม จาก 43 ทีม เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย ประจ่าปี 2555  
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                                                                                                    คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2555 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ    สุวัตถ ี   ประธานกรรมการ 
2. นายนที    สัมปุรณะพันธ์  รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.พานิช   อินต๊ะ   กรรมการ 
4. นางมาลัยพร    วงค์แก้ว   กรรมการ 
5. นายชัชวาลย ์   กันทะลา  กรรมการ 
6. นายต้นวงศ์    ปรีชานนท์  กรรมการ 
7. นายวีระศักดิ์    สวนจันทร์  กรรมการ 
8. ดร.ธีรศักดิ์    สมศักดิ์   กรรมการ 
9. นายศุภกาล    ตุ้ยเต็มวงศ์  กรรมการ 
10. นายอดิศร    กวาวสิบสาม  กรรมการ 
11. นายธรรมนูญ   บุพเต   กรรมการ 
12. นายบวรศักดิ์    สมเคราะห์  กรรมการ 
13. นายสมภพ    พัดจาด   กรรมการ 
14. นายประวิทย์    ลี้เหมือดภัย  กรรมการ 
15. นายเอกรินทร์   อินประมูล  กรรมการ   
16. นางสาวโบว ์    ถิ่นโพธิ์วงศ์  กรรมการ 
17. นายวัชรัตน์    ถมทอง   กรรมการ 
18. นางสาวอาจรีย์   สุขอินต๊ะ  กรรมการ 
19. ว่าที่ร้อยตรีชไมพร   สุขใจ๋   กรรมการ 
20. นางสาวอรพรรณ   นามพิชัย  กรรมการ 
21. นางสาวสุกัญญา   พรพิภาค  กรรมการ 
22. นางสาวจุฑาทิพย์   ชุมภูขอด  กรรมการ 
23. นางสาวธมนวรรณ   จิตบาล   กรรมการ 
24. นางสาวพรทิพา   สมพมิตร  กรรมการ 
25. นายนิพนธ์    เขื่อนแก้ว  กรรมการ 
26. นายธนากร    นาเมืองรักษ์  กรรมการ 
27. นางสาวจาริณี   หลีแก้วเครือ  กรรมการ 
28. ดร.สุบงกช    โตไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
29. นายชินวุฒ ิ    สายงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 




