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 รายงานประจ าป ี2556 ก 

สารจากผู้อ านวยการ 

 แผนยุทธศาสตร์  ของมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา           
พ.ศ. 2552-2556 ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ  บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนสู่
สากล โดยมีพันธกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรมและพ่ึงพาตนเองได้  สร้าง
ต้นแบบในการเป็นนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอกาส

ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพัฒนาตนเอง โดยมีอัตลักษณ์ 
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” และก าหนดเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน โดยภารกิจของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
จัดการเรียนการสอนในระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน (Problem/Project Based Learning : PBL)  การบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับการท างานจริง       
(Work Integrated Learning :WIL) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านทักษะ ความช านาญและความ
เชี่ ยวชาญด้านวิชาชีพ บนฐานความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์  ภายใต้ เอกลักษณ์ของวิทยาลั ยฯ                   
“สหวิทยาการพ้ืนฐานสังคม น าชุมชนสู่การพัฒนาชาติ”  โดยเน้นจุดเด่นของนักศึกษาคือ “คุณธรรมน าจิต        
คิดสรรสร้างวิทยาการ  สู่ความเป็นนักปฏิบัติ”  

 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีฐานวิทย์ บนฐานวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเตรียม
สถาปัตยกรรมศาสตร์  และระดับปริญญาตรีส าขาสหวิทยาการ  สาขาวิ ชาวิศวกรรมอาหาร                   
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันได้รับอนุมัติปรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตรวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร 

 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นรายงานผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจ 4 ด้านได้แก่ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒธรรม โดยมีการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาบุคลกร การพัฒนากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีความพร้อมที่จะ
สร้างสรรค์นักศึกษามืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยบัณฑิตมีหลักยึดคือ คุณธรรมน าจิต คิดสร้างสรรค์
วิทยาการ สู่ความเป็นนักปฏิบัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518  ต่อมาในปีพุทธศักราช 
๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา   และ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ได้รับ
การยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
พร้อมกันทั้ง ๙ แห่ง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้บริหารและจัดการศึกษาตามเขตพ้ืนที่ 6 พ้ืนที่กับ 
1 สถาบัน คือ ภาคพายัพ เชียงใหม่  เชียงราย น่าน ล าปาง ตาก พิษณุโลก และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน  
พัฒนาห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน  และศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ  และการบูรณาการ การจัดการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  มีการจัดการเรียนการสอน 4 คณะ 1 
วิทยาลัย 1 สถาบัน ได้แก่  

 
1.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4.  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   
5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
6.  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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ตราราชมงคล 

     ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัว
บาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็น
ตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล" 
และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 

     ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญญลักษณ์" จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคล
ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักในภารกิ จ ที่จะเสริมสร้างให้
การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า  แตกกิ่ งก้ านสาขา สมดั่ ง เจตนาที่ถือก าเนิดมา และได้รับ                 
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป  

  
สีประจ ามหาวิทยาลัย 

     สีน้ าตาลทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการ
เสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่ง
การเรียนรู้สืบไป 

     สีน้ าตาลทอง คือสีกลางที่เกิดจากการรวมสี มีคุณลักษณะเป็นกลาง สามารถอยู่ร่วมกับทุกสีได้ และ
ท าให้สีนั้นโดดเด่นสวยงาม เปรียบประดุจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สามารถบูรณาการ 
ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมทุกด้าน ออกไปพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติ และด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเองได้ 
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ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

     ต้นกาสะลอง (หรือต้นปีบ) เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา มีดอกสีขาวอันเป็น
สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ดอกมีกลิ่นหอมเปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 

     ตามวัฒนธรรม ความเชื่อของสังคมไทย กาสะลองเป็นไม้มงคล สถานที่แห่งใดปลูกไม้มงคลนี้ไว้ จะ
น ามาซึ่งเกียรติคุณและชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วสารทิศ กาสะลองมีล าต้นที่แข็งแรงสูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาวบาน
สะพรั่งโน้มลงมา เปรียบเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความ
เชี่ ย ว ช าญ  ที่ จ ะ ไป พัฒนาสั ง คมและประ เทศช าติ ให้ มี ค ว าม เ จ ริ ญรุ่ ง เ รื อ งอย่ า งยั่ ง ยื นต่ อ ไป 
 
ปรัชญา  

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล 
Decentralization Participation and Good governance 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สู่สากล 
 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตรกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
  
เป้าหมาย 
  เป็นมหาวิทยาลัยชั้ นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัย    

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ 

  เป็น 1 ใน 5  ระดับชาติ  ปี 2558 
  เป็น 1 ใน 10  ระดับภูมิภาค  ปี 2560 
  เป็น 1 ใน 100  ระดับโลก ปี 2564 

 
วัฒนธรรมองค์กร  

  วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จะเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนด
อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna) 

  R = Responsibility รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
  M = Morality  ยึดมั่นในคุณธรรม ความงาม ความดี 
  U = Ubiquity  ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกท่ี ทุกโอกาส 
  T = Technology วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานการพัฒนา 
  L = Linkage  ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน 
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ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้น  ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ  เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็นคณะ
ใหม่เพ่ือท าให้เกิดความเข้มแข็ง  เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เข้า
ด้วยกัน  อีกท้ังยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม พณิชยกรรมเกษตรกรรม 
และศิลปกรรม  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เพ่ือจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ระดับปริญญา และ
สร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจให้มีพ้ืนฐานทางการศึกษา
ที่ดี  มีทักษะที่ถูกต้อง เพียงพอส าหรับป้อนสู่การศึกษาต่อระดับปริญญา ให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติตาม       
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิศวกรรมศาสตร์           
สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือมีความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ การคิด การออกแบบ 
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ถนัด เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  College of Integrated Science and Technology (CISAT)                     
สถานที่ตั้ง  98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
รายนามผู้อ านวยการ  

1. ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551  (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ) 
2. ดร.นิวัตร มูลปา  พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553  (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ) 

 3. ผศ.วันชาติ สุวัตถี   พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน (ผู้อ านวยการ) 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อตัลักษณ์ ค่านยิมองค์กร พันธกิจ 

  
ปณิธาน 
       แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความช านาญสรรพวิชาพ้ืนฐานทางอาชีพแบบบูรณาการศาสตร์บน
ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้  ผสานความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
และจิตส านึกสาธารณะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาชุมชน 
 

วิสัยทัศน์ 
       จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมจิตสาธารณะน าสู่ภาคปฏิบัติโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการอันเป็นสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือน า
ผลงานกลับสู่การเรียนการสอน 
 

เอกลักษณ์  
       สหวิทยาการ พ้ืนฐานสังคม น าชุมชนสู่การพัฒนาชาติ 
 
อัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
 

ค่านิยมองค์กร 
       C- Creative   คิดสร้างสรรค์  
       I – Industrious   อดทน สู้งาน 
       S – Smart and Sociable  ฉลาดคิดการณ์ ผสานไมตรี 
       A – Active   วิถีงานเชิงรุก 
       T – Trustworthy   ทุกคนวางใจได ้
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่นักศึกษาได้ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และศึกษาผ่านการท างาน

ด้วยการปฏิบัติจริง 
3. สร้างสรรค์งานวิจัยผสานเข้ากับการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
4. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
วัตถุประสงค ์

1.  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

2.  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมและชุมชน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการวิจัยและโครงงานเชิงบูรณาการ 
4. สร้างและปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอัตลักษณ์ 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

 

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

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตรงกับความต้องการของ
ประเทศ 

2. สรรหาและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นนวัตกรและครูอาชีพ 
3. สร้างบัณฑิตให้เป็นนักนวัตกรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. เพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น 
5. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
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2.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
       เป้าหมาย 

มุ่งม่ันส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรท าวิจัยฯมุ่งสู่ความเป็นเลิศการวิจัยเพ่ือชุมชนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในองค์กร 
2. พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 
3. สร้างระบบและกลไกแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและหาแหล่งเงินทุนภายนอก 
4. สนับสนุนให้มีและน าการวิจัยสู่การเรียนการสอน 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 ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. จัดการองค์ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ืออนุรักษ์รักษา 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร จัดการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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5.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอัตลักษณ์ 
เป้าหมาย 

สร้างบัณฑิตทีม่ีลักษณะสอดคล้องกับอัตตลักษณ์“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นนวัตกรฐานเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนทุกภาคส่วน โดยมีระบบประกันคุณภาพ 
2. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL  เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา 

 
6.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
2. น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เข้ามาใช้ในวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาองค์กรและระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
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โครงสร้างการบริหาร 

 

  

 

รองผู้อ านวยการ         

ฝ่ายบริหาร 

งานวิชาการ 

- งานหลักสูตรและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หวัหน้าสาขา และ
หัวหน้าหมวดสาระวิชา 

- งานทะเบียนวัดผล 

- งานส่งเสริมวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ                       

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

งานธุรการฝ่าย 

งานกิจการนักศึกษา 

- งานกิจกรรมนักศึกษา 

- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สวัสดิการนักศึกษา 

- งานพัฒนาวินัยนกัศึกษา 

- งานศิลปวัฒนธรรม 

- งานหอพักนกัศึกษา และงาน
ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง 

- งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานคลัง 
- งานพัสด ุ
- งานบุคลากร 
 

งานบริการทัว่ไป 

- งานอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค 

- งานยานพาหนะและ
ประชาสัมพันธ ์

งานนโยบายและแผน 

 - แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
 - แผนยุทธศาสตร์  
- งานงบประมาณและติดตามผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวิเคราะหแ์ละระบบข้อมูล 
- งานวิเทศสัมพันธ ์
 

 

รองผู้อ านวยการ                        

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

รองผู้อ านวยการ                 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

งานบริหารจัดการงานวิจัย 
     - งานบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     - งานเผยแพร่งานวิจยั
และประชาสัมพันธ ์
      - งานส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถ ี
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

นายนที  สัมปุรณะพันธ ์
รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศึกษา 

ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

 

ผศ.ดร.พานิช  อินตะ๊ 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายวจิัยและบรกิารวิชาการ 

 

นางสาวมาลัยพร วงค์แก้ว 
รักษาการหัวหน้าสาขา 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
 

นายวีระศักด์ิ สวนจันทร์ 
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา 
เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์ 
หัวหน้าสาขาวิชา 

เตรียมบริหารธุรกิจ 
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์ 

 

นายชัชวาลย์  กันทะลา 
หัวหน้าสาขาวิชา 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
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งบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณเงินผลประโยชน์ ประจ าปี 2556 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลผลิตที่ 3: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. งบบุคลากร  
2. งบด าเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 

9,786,150 
5,831,140 
2,111,510 

200,000 
60,000 

1,583,500 

ผลผลิตที่ 5: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
1. งบอุดหนุน 

200,000 
200,000 

ผลผลิตที่ 6: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1. งบรายจ่ายอื่น 

20,000 
20,000 

งบกลาง 1,241,600 
สมทบเขตพื้นที่ 2,786,750 
สมทบมหาวิทยาลัยฯ 423,000 

รวม 14,457,500 
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สรุปรายงานรับ-จ่ายเงินผลประโยชน์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายรับ 
  รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา    14,255,650.00 
รายจ่าย 
  ค่าจ้าง     5,058,972.04 
  ค่าครองชีพ       298,198.00 
  ประกันสังคม       163,598.00 
  ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน        13,254.00 
  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก     474,217.80 
  ค่าวัสดุ        524,086.95 
  ค่าจ้างท่ีปรึกษา       125,000.00 
  ค่าตอบแทนเฉพาะงาน      835,308.00 
  ค่าตอบแทนอ่ืน         10,560.00 
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ     462,550.00 
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ     532,847.00 
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ        22,176.00 
  ค่าล่วงเวลา         132,040.00 
  ค่าใช้จ่ายในการประชุม        126,170.00 
  ค่าใช้สอยอ่ืน         486,015.00 
  ค่าเบี้ยประกันภัย             6,889.05 
  ครุภัณฑ์           188,598.00 
  ค่าไปรษณีย์            12,720.00 
  ค่าไฟฟ้า             24,674.41 
  ค่าใช้จ่ายอื่น          904,090.00 10,393,018.25 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย          3,862,631.75 
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58% 
42% 

รายรับ-รายจ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

รายรับ 

รายจ่าย 

2% 
6% 

7% 

63% 

11% 

11% 

รายจ่าย แยกตามประเภทการใช้จ่าย 

ครุภณัฑ์ 

ค่าใช้สอย 

ค่าวสัด ุ

ค่าจ้าง 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าตอบแทน 

กราฟวงกลมแสดง รายรับ – รายจ่าย งบประมาณผลประโยชน์ วิทยาลัย ฯ 

กราฟวงกลมแสดง รายจ่ายแยกตามประเภทการใช้จ่าย 
งบประมาณผลประโยชน์ วิทยาลัยฯ 
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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.ห้องส านักงาน  
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.ห้องปฏิบัติงานส านักงานเตรียมบริหาร 
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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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ภายใต้กรอบก าหนดของแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (เรื่อง) 

1 การพัฒนาบุคลการ 5 

2 การผลิตบัณฑิต 4 

3 การพัฒนานักศึกษา 4 

4 การวิจัยและการบริการวิชาการ 16 

5 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 

6 การบริหารและการจัดการ 4 

รวม 35 
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การพัฒนาบุคลากร 

 
จ านวนบุคลากร 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนบุคลากร
ทั้งสิ้น 67 คน จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
 

ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ข้าราชการ 1 - 1 
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 27 4 31 
3. พนักงานราชการ - 1 1 
4. พนักงานตามพันธกิจ 24 10 34 

รวม 52 15 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟวงกลมแสดงจ านวนบุคลากรวิทยาลัยฯ สายวิชาการ 
  

4% 4% 

92% 

0% 

สายวิชาการ 

ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานตามพันธกิจ 

พนักงานราชการ 
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กราฟวงกลมแสดงจ านวนบุคลากร สายสนับสนุน  

0% 

27% 

67% 

6% 

สายสนับสนุน 

ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานตามพันธกิจ 

พนักงานราชการ 
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การศึกษาต่อของบุคลากร  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีนโยบายส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้รับทุนจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรก าลังศึกษาต่อ 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. 57 

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. 57 

 
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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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในองค์กร  เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2556 ณ รวี วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอแม่แตง     
จังหวัดเชียงใหม่  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาคุณภาพบุคลากรของวิทยาลัย  ฯ รื่อง เทคนิคการให้อุปกรณ์ Smart Bord 
บุคลากรจากศูนย์ภาษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานครุภัณฑ์เก่ียวกับ Smart Board, Smart 

Document Camera, Smart Response, Sanako, Euro Talk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา รวมทั้งได้ศึกษาโปรแกรมการใช้งานภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community)  เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
การเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการ
อบรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาตร์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดท าการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ใน
ระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (ERM) และ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน    เมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2556 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
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การผลิตบัณฑิต 

 

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 หลักสูตรที่ก าลังด าเนินการ 

2.3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  
2.3.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย ์ 

  
จ านวนนักศึกษา 

 
หมายเหตุ. ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
 
 

ระดับชั้นปี 
สาขาวิชา 

ปี 1 (คน) ปี 2 (คน) ปี 3 (คน) ปี 4 (คน) ปี 5 (คน) รวม 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 28 24 28 29 8 114 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 85 88 74 -  247 

เตรียมบริหารธุรกิจ 33 30 31 -  94 

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 36 28 30 -  94 

 รวมทั้งสิ้น  549 
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การประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์ 

 ในการประเมินการคุณภาพการสอนของอาจารย์  วิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
สอน โดยเปิดให้นักศึกษาเข้ามาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
และน าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ดังนี้ 

 
ผลการประเมินประสิทธภาพการสอนอาจารย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 

 
 

   1. แสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
คะแนนประเมินผลเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ  4.31 
จากกราฟวงกลมแสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์ระดับปวช. ในภาพรวม แสดงให้เห็น

ประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  

หมายเหตุ. ข้อมูล ณ ภาคการศึกษาที่ 2/56  
  

14% 

57% 

26% 

3% 

แสดงความถี่คะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

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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ผลการประเมินประสิทธภาพการสอนอาจารย์ระดับปริญญาตรี 

ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ระดับปริญญาตรี  

 

 
 

  2. แสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์สอนระดับปริญญาตรี 
 

คะแนนประเมินผลเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ  4.32 
จากกราฟความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์ระดับปริญญาตรีในภาพรวม แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ

การสอนอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  

หมายเหตุ. ข้อมูล ณ ภาคการศึกษาที่ 2/56 

3% 

10% 

47% 

30% 

10% 

แสดงความถี่คะแนนประเมินประสิทธภาพการสอน
ของอาจารย์ 

ระดับปริญญาตรี 

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

ก าลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีทั้งการค้นคว้าทางต ารา การบริการอินเตอร์เน็ตและมีมุมอ่านหนังสือ     

ซึ่งการบริการห้องสมุดมีทั้งสิ้น 3 จุด คือ 

1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2. ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด) 

3. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)  

วิทยาลัย ฯ ให้ความส าคัญการบริการห้องสมุด ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารต าราเรียนได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเอกสารและต ารา

เรียนให้กับแต่ละสาขาวิชา  ดังนี้ 

 

 
สาขา งบประมาณ (บาท) 

สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 83,000 

สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 60,000 

สาขาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60,000 

สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ 60,000 

สาขาการศึกษาทั่วไป 50,000 

วารสารและหนังสือส่วนกลาง 15,200 

รวม 328,200 
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด) 
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ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 
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การพัฒนานักศึกษา 

 
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

รายการ จ านวนโครงการ 

1. ด้านวิชาการ 4 

2. ด้านกิจการนักศึกษา 8 

3. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 2 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 

รวม 20 
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1. ด้านวิชาการ  

 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดท าโครงการเพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ น าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

 

  

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่
1 เปิดโลกการเรียนรู้สถาปตัยกรรมศาสตร์ 56 10-13 กันยายน 2556 มทร.ล้านนา พิษณุโลก,       

มหาวทยิาลัยนเรศวร 

2 งานขันโตกเตรียมบริหาร ครั้งท่ี 1 4 กันยายน 2556 วิยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

3 โครงการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 28 พฤษภาคม 2556  ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้  

( Learning Innovation Center ) 

4. โครงการแข่งขันหุ่นยนตโ์ลจิสติก 28 สิงหาคม 2556   มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  
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โครงการเปิดโลกการเรียนรู้วชิาชีพเตรียมสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้น านักศึกษาเตรียม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ้ืนที่พิษณุโลก
และได้เดินทางไปเยี่ยมชม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2556 
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งานขันโตกเตรียมบริหาร ครั้งที่ 1 
สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ “งานขันโตกเตรียม

บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 “ เพ่ือเป็นการวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านแต่ละมิติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสาขา
เตรียมบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ อาคารเรียนนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
(ดอยสะเก็ด) 
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โครงการสอบภาษาอังฤษออนไลน์ 

ศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมมือกับส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 
( Tell Me More Online ) ส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง
เกณฑ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และเพ่ือให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญ  ของการ
เตรียมความพร้อมจากการก้าวสู่ AEC เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้       
( Learning Innovation Center ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ 
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 “การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์อุตสาหกรรมเยาวชนท าได้“ และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม โดยการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในครั้งนี้ก็
เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ ส่งเสริมสนับสนุนงานค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่จะใช้เทคโนโลยีในอนาคต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม และเป็นการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากการอ่านสู่การปฏิบัติจริง  ( Hands On ) เมื่อ
วันที่ 28 เดือนสิงหาคม 2556  ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
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2. ด้านกิจการนักศึกษา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่
1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าขุนแม่กวงอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
20 ธันวาคม 2555 อ าเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม ่

2 โครงการจติอาสาและสานฝันปันน้ าใจให้
น้อง 

4-6 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านยาง ต าบลแม่งอน    
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

3 โครงการสานฝันวันเด็ก 56 18 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ อ.พร้าว            
จ.เชียงใหม่  

4 กีฬาสี ปี56 24 มกราคม 2556 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวทยิาการ 

5 โครงการประกวดซุม้เทศกาลและ
วัฒนธรรมนานาชาต ิ

2 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลย้เทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

6 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ปี 55 8 มีนาคม 2556 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 56 13 พฤษภาคม 2556 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยการ 

8 กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปีท่ี 5 29 มิถุนายน 252556  มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นจังหวัด
เชียงใหม่ 
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โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การป้องกันรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วม 

ด้วยกรมป่าไม้ ได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การป้องกันรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วมในการนี้ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2555  ณ ป่าขุนแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด                  
จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการกิจกรรมจิตอาสาและสานฝันปันน้ าใจให้น้อง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น านักศึกษาเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เพ่ือไปจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาและ
สานฝันปันน้ าใจให้น้องที่โรงเรียนบ้านยาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนจัดกิจกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษให้กับยุวมัคคุเทศก์ ที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) และบ าเพ็ญประโยชน์โดยการสร้าง
ฝายชะลอน้ าให้กับชุมชนบ้านยางและชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านยาง 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการสานฝันวันเด็ก  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันจัดโครงการ

สานฝันวันเด็ก 56  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
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งานกีฬาสีวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจ าปี 2556  

วิชาการและกิจการนักศึกษา ได้จัดงานกีฬาสี (Sport Day) ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาขึ้นระหว่าง
นักศึกษาและบุคลากร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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โครงการประกวดซุ้มเทศกาลและวัฒนธรรมนานาชาติ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมประกวดซุ้มเทศกาลและวัฒนธรรมนานาชาติ   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ผ่านกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การร้องเพลงสากล การเต้นประกอบเพลง การเขียนเรียงความ การตอบค าถามเกี่ยวกับ 
AEC และกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา การจัดซุ้มเทศกาลและวัฒนธรรม
นานาชาติ เป็นต้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2555 

นายชัยยง เอ้ือวิริยานุกูล อธิการบดี มทร.ล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกับให้โอวาทแก่
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ในโอกาสงานปัจฉิมนิเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 เมือ่วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องนวัตกรรม 408 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ (ดอยสะเก็ด)  
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดให้
นักศึกษาใหม่ พร้อมผู้ปกครอง เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือรับฟังระเบียบข้อบังคับ 
และการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และน านักศึกษาเข้าหอพักและเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียน          
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปีท่ี 5 

บริษัททีวีบูรพา จ ากัด  ผู้ผลิตสารคดีกบนอกกะลา  ได้จัดเวทีการประกวดสารคดีผีมือเด็ก เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษาตอนต้น โดยปีนี้ใช้หัวข้อ “ ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ” และ
นักศึกษาวิทยาลัยฯ ชมรม CISAT Photoclub ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556                     
ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
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3. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่

1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

 
29 มีนาคม 2556 

ห้อง นว. 202 และโรงฝึกปฏิบัตกิารงาน
เช่ือมและพื้นฐานโลหะเบื้องต้น มทร. 
ล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

2 บริการวิชาการ 10 กรกฏาคม 2556 ถนนทางหลวงชนบท 
ดอยสะเก็ด 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร. ล้านนา ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายส าหรับถนอมอาหาร ประจ าปี  
2556”  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้อง นว. 202 และโรงฝึกปฏิบัติการงานเชื่อมและพ้ืนฐานโลหะ
เบื้องต้น มทร. ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ให้แก่ช่างผู้เชี่ยวชาญของเทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2555  เนื่องจาก ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีความต้องการสร้างเครื่องอบแห้งฯ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานของคนในชุมชน
อย่างแท้จริง 
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งานบริการวิชาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เล็งเห็นถึงผลกระทบในการเดินทางของบุคลากร ผู้ปกครอง 
นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการสัญจรเส้นทางถนนทางหลวงชนบท จากอ าเภอดอย
สะเก็ดเข้ามายังมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากเส้นทางมีหญ้าและวัชพืชปกคุลมข้างทางอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งบดบัด
ทัศนวิสัยในการเดินทาง โดยเฉพาะจุดทางโค้งต่างๆ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงได้น านักศึกษาเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ โยธา ชั้นปีที่ 2 ออกนอกสถานที่ไปยังทางหลวงชนบทอ าเภอดอยสะเก็ด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์และการ  ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
วิศวกรรมโยธา และเพ่ือเป็นการบริการสังคม โดยฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการท าประโยชน์
ให้กับส่วนรวม เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556  
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4. งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่

1 
โครงการตักบาตรวันอังคารสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

วันอังคารสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 20 มกราคม 2556 ศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

3 พิธีไหว้ครูประจ าปี 2556 13 มิถุนายน 2556 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

4 โครงการท าบญุหอพักนักศึกษา 9 กรกฎาคม 2556 หอพักนกัศึกษาใหม ่              
วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

5 แห่เทยีนพรรษา 2556 17 กรกฏาคม 2556 วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.ดอยสะเก็ด 

6 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี 

21 สิงหาคม 2556 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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โครงการท าบุญตักบาตรทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นิมนต์พระจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง มารับบาตร 
เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสท าบุญตักบาตรเป็นประจ า ท าให้จิตใจแจ่มสัยเบิกบาน    
ทั้งยังเป็นการช่วยรักษาประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนา วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
คณะวิศวกรรมกระบวนการอาหาร น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ

พอเพียง เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและเตรียมพร้อมส าหรับสืบสาน
วัฒนธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556  ณ ศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง อ าเภอแม่ริม       
จังหวัดเชียงใหม่  
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โครงการท าบุญหอพักนักศึกษา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีท าบุญวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการและท าบุญอาคารหอพักนักศึกษาแห่งใหม่ พระเดชพระคุณพระโพธิรังษี  ดร.         
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ได้ให้ศีลและให้โอวาท แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่          
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาแห่งใหม่ ดอยสะเก็ด 
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พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 

พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพ่ือให้ นักศึกษา ได้มีโอกาสบูชาพระคุณครู ที่ได้ทุ่มเทถ่ายทอด ความรู้แก่นักศึกษาด้วย
ความเมตตาตลอดมา ท าให้นักศึกษามีความเคารพ ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา อีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดง
ถึงความตั้งใจจริง ที่จะศึกษาเล่าเรียน  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2556                     
ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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แห่เทียนพรรษา 2556 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด น าโดยผู้บริหาร คณาจารย์และ
นักศึกษา จัดพิธีและเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2556 เพ่ือร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าวัด 
ท าบุญ เพื่อเป็นการท านุบ ารุงพระ และตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ วัดดอยจอมแจ้ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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งานเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจ าปี 2556 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจ าปี 2556 เพ่ือสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมงานจ านวนมาก และภายในงาน
มีการประกวดโคมลอย ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ (ดอยสะเก็ด)  
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร โดยใช้พื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ ในการ
ปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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 การวิจัยและการบริการวิชาการ 

การวิจัยและการบริการวิชาการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สนับสนุนให้บุคลากร ท าการวิจัยและน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยออก
บริการวิชาการซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ เรื่อง จ านวน 

1 ผลงานวิจัย 9 

2 ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดในรอบปี 5 

3 บริการวิชาการ 1 

รวม 15 
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1. ผลงานวิจัย 

 

ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย 

1 ชุดลูกถ้วยฟาราเดย์ 

2 เครื่องวัดฝุ่น DusFFTEC-I 

3 เครื่องวัดฝุ่น DusFFTEC-II 

4 เครื่องตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นเชิงจ านวนของอนุภาคนาโนแบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้า 

5 เครื่องกระตุ้นเซลล์พืช 20kV; 2,000A; 10ms 

6 DustDETEC (เครื่องวิเคราะห์และเก็บตัวอย่าง PM2.5 และ 10) 

7 เซ็นเซอร์ตรวจจับควันด าจากไอเสียของเครื่องยนต์ 

8 ระบบการพาสเจอร์ไรซ์แบบใช้พลังงานต่ า 

9 เครื่องบ าบัดอากาศภายในอาคารส าหรับห้องปลอดเชื้อ 
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1. ชุดลูกถ้วยฟาราเดย์ 
ได้รับสิทธิบัตรตามค าขอเลขที่ 1001000983 

 คุณสมบัติ  
- ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสถิตบนอนุภาค 
- มีระดับสัญญาณรบกวนจากภายนอกต่ าพิเศษ 
- อัตราการไหลอากาศ 0 – 15 ลิตรต่อนาที 
- ท่อขาเข้าและออกขนาด 8 มม. (pt 1/8) 
- ประยุกต์ใช้ในงานตรวจวัดอนุภาคท่ีระดับ 109 ถึง 1014 อนุภาค ต่อ ลูกบาศก์เมตร 

(particles/m3) 
- ถอดล้างและประกอบง่าย 
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2. เครื่องวัดฝุ่น DusDETEC-I  
ได้รับสิทธิบัตรตามค าขอเลขที่ 1001000983 

คุณสมบัติ 
-  ตรวจวัดฝุ่นในอากาศ PM10 หรือ PM2.5 
-  เทคโนโลยีการวัดระบบไฟฟ้าสถิต ตรวจวัดและรายงานผลได้ทันที 
-  รายงานผลอัตโนมัติความเร็ว 0.1 วินาที 
-  ย่านการวัด ระดับ 109 ถึง 1014 อนุภาค ต่อ ลูกบาศก์เมตร 
-  รายงานผลด้วยจอแสดงผล LCD 
-  พอร์ต RS-232 เชื่อมต่อกับโปรแกรมควบคุมและแสดงผลแบบกราฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  ใช้พลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220 VAC 50Hz หรือ แบตเตอรรี่ 12 VDC 7A (x2) 
-  เคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะกับการตรวจวัดฝุ่นภายในและนอกอาคาร 
-  
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3. เครื่องวัดฝุ่น DusDETEC-II  
ได้รับสิทธิบัตรตามค าขอเลขที่ 1001000983 

คุณสมบัติ 
- ตรวจวัดฝุ่นในอากาศ PM10  PM2.5 และ PM1.0 ได้พร้อมกัน 
- เทคโนโลยีการวัดระบบไฟฟ้าสถิต ตรวจวัดและรายงานผลได้ทันที 
- รายงานผลอัตโนมัติความเร็ว 0.1 วินาที 
- ย่านการวัด 0 – 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- รายงานผลด้วยจอแสดงผล LCD 
- พอร์ต RS-232 เชื่อมต่อกับโปรแกรมควบคุมและแสดงผลแบบกราฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้พลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220 VAC 50Hz  
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะกับการตรวจวัดฝุ่นภายในและนอกอาคาร 

 
-  
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4. เครื่องตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นเชิงจ านวนของอนุภาคนาโนแบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้า 
  อยู่ในระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

คุณสมบัติ 
- ตรวจวัดอนุภาคของแข็งหรือละอองลอยในอากาศ 
- เทคโนโลยีการวัดระบบไฟฟ้าสถิต ตรวจวัดและรายงานผลได้ทันที 
- รายงานผลอัตโนมัติความเร็ว 0.1 วินาที 
- ย่านการวัด ระดับ 109 ถึง 1014 อนุภาค ต่อ ลูกบาศก์เมตร 
- รายงานผลด้วยจอแสดงผล LCD 
- พอร์ต RS-232 เชื่อมต่อกับโปรแกรมควบคุมและแสดงผลแบบกราฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้พลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220 VAC 50Hz หรือ แบตเตอรรี่ 12 VDC 7A (x2) 
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะกับการตรวจวัดภายในและนอกอาคาร 
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5. เครื่องกระตุ้นเซลล์พืช 20kV; 2,000A; 10ms 
อยู่ในระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

คุณสมบัติ 
- ใช้ท าลายผลังเซลล์ สิ่งมีชีวิต เพ่ือสกัดของเหลวภายในเซลล์ หรือน าสารเคมีเข้าไปใน

ระดับเซลล์ ภายในระยะเวลาสั้น 
- กระแสสูงสุด 2,000 A แรงดัน 25kV ที่ 100 ms ปรับความถ่ีได้ถึง 1 วินาที 
- ระบบปั๊มไหลวน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นเซลล์ 
- สามารถบันทึกสัญญาณกระตุ้นเซลล์ได้ 
- ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220VAC 50Hz 500W 
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6. DustDETEC (เครื่องวิเคราะห์และเก็บตัวอย่าง PM2.5 และ 10)  
อยู่ในระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

คุณสมบัติ 
- ตรวจวัดฝุ่นในอากาศ PM10  PM2.5 และ PM1.0 ได้พร้อมกัน 
- เทคโนโลยีการวัดระบบไฟฟ้าสถิต ตรวจวัดและรายงานผลได้ทันที 
- รายงานผลอัตโนมัติความเร็ว 0.1 วินาที 
- ย่านการวัด 0 – 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- รายงานผลด้วยจอแสดงผล LCD 
- พอร์ต RS-232 เชื่อมต่อกับโปรแกรมควบคุมและแสดงผลแบบกราฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้พลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220 VAC 50Hz  
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะกับการตรวจวัดฝุ่นภายในและนอกอาคาร 
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7. เซ็นเซอร์ตรวจจับควันด าจากไอเสียของเครื่องยนต์ 
อยู่ในระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

คุณสมบัติ 
- ตรวจวัดอนุภาคของแข็งหรือละอองลอยในอากาศ 
- เทคโนโลยีการวัดระบบไฟฟ้าสถิต ตรวจวัดและรายงานผลได้ทันที 
- รายงานผลอัตโนมัติความเร็ว 0.1 วินาที 
- ย่านการวัด ระดับ 109 ถึง 1014 อนุภาค ต่อ ลูกบาศก์เมตร 
- รายงานผลด้วยจอแสดงผล LCD 
- พอร์ต RS-232 เชื่อมต่อกับโปรแกรมควบคุมและแสดงผลแบบกราฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้พลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220 VAC 50Hz หรือ แบตเตอรรี่ 12 VDC 7A (x2) 
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะกับการตรวจวัดภายในและนอกอาคาร 
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8. ระบบการพาสเจอร์ไรซ์แบบใช้พลังงานต่ า 
อยู่ในระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

คุณสมบัติ 
- ใช้ท าลายผลังเซลล์ สิ่งมีชีวิต เพื่อให้หยุดการเจิญเติบโต 
- เทคโนโลยี Pluse Electric Field ยอมรับในต่างประเทศ 
- ทดสอบได้ผลดีกับเชื่ออีโคไลน์ในน้ านม 
- ใช้พลังงานต่ า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220VAC 50Hz 500W 
- ระบบไหลวนของเหลว 
- ระบบควบคุมและสวิตช์สั่งหยุดการท างานกรณีฉุกเฉิน 
- ราคาถูกกับของต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพระดับเดียวกันหลายเท่า 
- ใช้แรงงานและวัสดุภายในประเทศ 
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9. เครื่องบ าบัดอากาศภายในอาคารส าหรับห้องปลอดเชื้อ 
  อนุสิทธิบัตร เลขท่ีค าขอ 1303000673 

คุณสมบัติ 
- ใช้ก าจัดฝุ่นละอองในอากาศ 
- เทคโนโลยีก าจัดฝุ่นด้วยสนามไฟฟ้าสถิต 
- พลังงานต่ า ใช้ไฟฟ้าพ้ืนฐาน 220VAC 50Hz 100W 
- ประสิทธิภาพก าจัดฝุ่นเริ่มต้นสูงสุดที่ระดับ 99% 
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2. ผลงานวิจัยท่ีส่งเข้าประกวดในรอบปี 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่

1 
เครื่องบ าบัดอากาศภายในอาคารส าหรับห้อง
ปลอดความเป็นพิษโดยใช้เทคนิคเชิง ไฟฟ้าสถิต 

 
24 มกราคม 2556 

สภาวจิัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

2 การประชุมประชุมประจ าปี สวทช.ภาคเหนือ 
เพื่อการยกระดับการให้บริการสรา้งสังคม
วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น 

15 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

3 รวมพลังนักคิด  ประดิษฐ์เพื่อชุมชน  21 – 23   
มิถุนายน  2556   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พื้นที่ล าปาง 

4 เกียรติบตัรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม 16-18 ตุลาคม 2556   โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอ าบีชรีสอร์ท 
หัวหิน - ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

5 ประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า  ประจ าปี  2556 4-5  
 พฤศจิกายน  2556   

 โถงอาคาร วช. 4 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
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1. เครื่องบ าบัดอากาศภายในอาคารส าหรับห้องปลอดความเป็นพิษโดยใช้เทคนิคเชิง ไฟฟ้าสถิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และอาจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานแถลงข่าวรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดคือ“เครื่องบ าบัดอากาศภายในอาคารส าหรับห้องปลอดความเป็นพิษโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต” และได้ 
รบัรางวัลระดับประกาศเกียรติคุณในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
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2. การประชุมประชุมประจ าปี สวทช.ภาคเหนือ เพื่อการยกระดับการให้บริการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ใน
ท้องถิ่น 

ทีมนักวิจัย RUEE จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดย ผศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ     
และอาจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ น าอุปกรณ์การวัดและควบคุมฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิตผลงานร่วมจัดแสดงและสาธิต 
และยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรน าเสนองานวิจัย DustDETEC เครื่องวัดวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองในอากาศ         
ในการประชุมประชุมประจ าปี สวทช.ภาคเหนือ “ เพ่ือการยกระดับการให้บริการ สร้างสังคมวิทยาศาสตร์ใน
ท้องถิ่น”   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  
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3. รวมพลังนักคิด  ประดิษฐ์เพื่อชุมชน 

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้าร่วมน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานมหกรรม
นวัตกรรมสู่ภูมิภาค “รวมพลังนักคิด  ประดิษฐ์เพื่อชุมชน” ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ และ   
อาจารย์อาทิตย์ ยาวุฒิ ได้น านักศึกษาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  ชั้นปีที่  3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการเข้าร่วมน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค “รวมพลังนักคิด  ประดิษฐ์
เพ่ือชุมชน”  ที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด
ขึ้นเมือ่วันที่  21 – 23  มิถุนายน  2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ้ืนที่ล าปาง  
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4. เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานิช  อินต๊ะ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ ได้รับเกียรติบัตรการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ “..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.” เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556  ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอ าบีชรีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
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5. ประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า  ประจ าปี  2556 

นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.
ล้านนา ได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า ประจ าปี  2556 โดยได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
“ระบบป้องกันน้ าท่วมต้นกล้าข้าว” (ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ ามัน) โดยมีอาจารย์วิสูตร 
อาสนวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา ได้น านักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และควบคุมการเดินทางในครั้งนี้   
เมื่อวันที่  4-5  พฤศจิกายน  2556  ณ  โถงอาคาร วช. 4 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
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3. งานบริการวิชาการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่
1 ติดตั้งเครื่องวัดและวเิคาระหฝ์ุ่นละอองขนาด

เล็กในอากาศ 

วันที่ 20 มีนาคม 
2556 

เทศบาลแม่จัน อ าเภอแมจ่ัน จังหวัด
เชียงราย 
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ติดตั้งเครื่องวัดและวิเคาระห์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (หน่วยวิจัย RUEE)  ได้ติดตั้งเครื่องวัดและวิเคาระห์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ  (DustDETEC)           
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ เทศบาลต าบลเเม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัด

ด าเนินงานตามแบบประเพณีและวัฒนธรรมองค์กรที่เคยปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี โดยยึดแนวทางตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน ศิลปะ 

วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

ล าดับ เรื่อง 

1 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2555 15 มิถุนายน 2555  

2 พิธีลงนามถวายพระพร วันแม่ 12 สิงหาคม 2555 

3 พิธีลงนาม ถวายพระพรวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 
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กิจกรรมไหว้ครู  ปีการศึกษา 2555   

กิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา โดยสโมสรนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู เพ่ือให้นักศึกษาได้ระลึกถึงครู
อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา ได้มีโอกาสบูชาพระคุณครู ที่ได้ทุ่มเทถ่ายทอด และถวายความรู้แก่นักศึกษาด้วย
ความเมตตาตลอดมา ท าให้นักศึกษามีความเคารพและตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา อีกทั้งยังเป็นเครื่อง
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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นประธานในการ
เปิดกรวยและกล่าวน าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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 พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม  2556 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี
ผู้อ านวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมใจกันลงนามถวายพระพร โดยพร้อมเพียงกัน        
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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การบริหารและการจดัการ 

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 ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพและได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพ่ือด าเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับ
การตรวจประเมิน ทั้งภายในและภายนอก จนท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสามารถประเมิน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯได้ และสามารถที่จะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมา
พัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพต่อไป  

ซึ่ ง ผลจากการประ เมินคุณภาพการศึ กษา  ปีการศึ กษา  2555 วิ ทยาลั ย เทคโน 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.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 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. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 4.82 ดีมาก 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.96 ดี 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  - - 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  5 ดีมาก 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 2.25 ต้องปรับปรุง 
7. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 2.53 พอใช้ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

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. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
 18.1ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 5 ดีมาก 
 18.2 ผลการชี้น า 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 

 
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 ส านักงานวิทยาลัย 

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 มีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับส าหรับ
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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ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่นในรอบปี  

 
นักศึกษาได้รับรางวัล 

ทีมแมงปอน้อยสาขาเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา คว้ารางวัล 3 รางวัล เนื่องในการประกวดหนังสั้นและภาพถ่ายเยาวชน ในงานวิชาการเจ็ดศตวรรษ
น่านระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2556 ณ มทร.ล้านนาน่าน จากหนังสั้น 2 รางวัลและภาพถ่าย 1 รางวัล โดย
ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลรวมจ านวน 6,000 บาท 
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นักศึกษาคณะวิศกรรมกระบวนการอาหาร ร่วมใจบริจาคโลหิต 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมใจบริจาคโลหิต 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ เหล่ากาชาด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช และงานอายุวัฒนมงคล 68 ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิรังษี 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับทุนการศึกษา 15 ทุน เนื่องในงานพิธีเปิดศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชและงานอายุวัฒนมงคล 68 ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิรังษี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ าเภอดอยสะเก็ด       
จังหวัดเชียงใหม่ 
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 คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2556 
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. นายสมภพ    พัดจาด   กรรมการ 
11. นายอดิศร    กวาวสิบสาม  กรรมการ 
12. นายธรรมนูญ   บุพเต   กรรมการ 
13. นายประวิทย์    ลี้เหมือดภัย  กรรมการ 
14. นายเอกรินทร์   อินประมูล  กรรมการ 
15. นางไพรพันธ์    ธนเลิศโศภิต  กรรมการ   
16. นางสาวโบว ์    ถิ่นโพธิ์วงศ์  กรรมการ 
17. นายกอรปพร   นุกูลคาม  กรรมการ 
18. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋   กรรมการ 
19. นางสาวอรพรรณ   นามพิชัย  กรรมการ 
20. นางสาวจุฑาทิพย์   ชุมภูขอด  กรรมการ 
21. นางสาวธมนวรรณ   จิตบาล   กรรมการ 
22. นางสาวพรทิพา   สมพมิตร  กรรมการ 
23. นายนิพนธ์    เขื่อนแก้ว  กรรมการ 
24. นางสาวจาริณี   หลีแก้วเครือ  กรรมการ 
25. นางสาวศศิรดี   พานชาตรี  กรรมการ 
26. นางสาววรรณนิพา   มหาไม้   กรรมการ 
27. ดร.สุบงกช    โตไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
28. นายชินวุฒ ิ    สายงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 




