
 
 

รายงานประจ าป ี2557 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

สารบัญ 

1. สารจากผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ก 

2. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตราราชมงคล,สีประจ ามหาวิทยาลัย 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย, ปรัชญา, วิสัยทัศน์, อัตลักษณ์ 
พันธกิจ, เป้าหมาย, วัฒนธรรมองค์กร 

3. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ปนิธาน, วิสัยทัศน์, เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, ค่านิยมองค์กร, พันธกิจ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

      โครงสร้างการบริหาร 
คณะผู้บริหารวิทยาลัย 
อาคารสถานที่ 

11 
12 
14 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 บุคลากรและงบประมาณ 

4.1.1 จ านวนบุคลากร 
4.1.2 การลาศึกษาต่อของบุคลากร 
4.1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
4.1.4 สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

4.2 การผลิตบัณฑิต 

16 
17 
17 
19 
20 
21 
23 

4.2.1 หลักสูตรที่เปิดสอน 
4.2.2 จ านวนนักศึกษา 
4.2.3 การให้บริการห้องสมุด 
4.2.4 โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 

1) ด้านวิชาการ 
2) ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
3) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
4) ด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

23 
23 
24 
27 
27 
38 
45 
49 

  



 
 

4.3 การวิจัยและการบริการวิชาการ 
4.3.1 โครงงานวิจัยของนักศึกษา 
4.3.2  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล 
4.3.4  ผลงานโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ 

53 
53 
57 
62 

4.5 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.5.1 กิจกรรมวันพ่อ 
4.5.2 กิจกรรมวันแม่ 
4.5.3 งานวันไหว้ครู 

65 
65 
66 
67 

4.6 การบริหารและการจัดการ 
4.6.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
4.6.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
4.6.3 การใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

68 
68 
71 
72 

5. ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่นในรอบปี 2556 
5.1  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า 
5.2  รางวัลอันดับที่ 2  โครงการ ”สวดพระธรรมพร้อมค าแปล ชิงถ้วยพระราชทาน

พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
5.3  งาน “ป๋าเวณีสระเกล้าด าหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส” 
5.4  รางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจ าปี 2557 
5.5  ทุนการศึกษา นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย 

6. คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2556 

73 
73 

 
74 
75 
76 
81 
83 

  

  

 



  รายงานประจ าปี 2557  ก 

 

1. สารจากผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เพ่ือรองรับการเรียนการ
สอนในระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญา ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน แบบ
โครงงานเป็นฐาน (Problem/ProjectBased Learning : PBL) การบูรณาการการเรียนรู้
เข้ากับการท างานจริง (Work Integrated Learning : WIL) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ

ทางด้านทักษะ ความช านาญและความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “สหวิทยาการพ้ืนฐานสังคม น าชุมชนสู่การพัฒนาชาติ” โดยยึดมั่นตาม        
อัตลักษณ์ “คุณธรรมน าจิตคิดสรรสร้างวิทยาการ  สู่ความเป็นนักปฏิบัติ” 

วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพบนฐานวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริหารธุรกิจเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และระดับปริญญาตรี       
สาขาสหวิทยาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันได้รับอนุมัติปรับหลักสูตรจาก
วิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

ภารกิจด้านการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองและพร้อมที่จะน าศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีที่มี
อยู่ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ต่อไปในอนาคต 

ภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยย่อยเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
ท างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปน าเสนอและแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งเป็นผลงานมาจากโครงงานของนักศึกษาและคณาจารย์ การบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ  มีนโยบายให้
บุคลากรน าองค์ความรู้ที่มีบริการชุมชน โดยเฉพาะ โครงการหลวงในกลุ่มภาคเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลและชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยฯ 

 ภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้นักศึกษา เช่น 
ตักบาตรทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน สวดมนต์ไหว้พระและท าสมาธิก่อนนอนทุกวัน เข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วันลอยกระทง กิจกรรมของดีอ าเภอดอยสะเก็ดและน านักศึกษา        
ไปบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการท าความสะอาดตามวัดต่าง ๆ เป็นต้น 

 รายงานฉบับนี้ เป็นสรุปผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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2. ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
มีการจัดการศึกษาทางวิชาชีพ ด้านช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  

และเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ภาคเหนือมานานกว่า 50 ปี โดยได้มีการพัฒนามาโดยล าดับอย่างต่อเนื่อง                           
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  พัฒนาระบบ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและศักยภาพมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า      
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
แห่งชาติและความต้องการของตลาดแรงงานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม และยกร่างเป็นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีผลให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 
1 ใน 9มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 6 เขตพ้ืนที่ กับ 1 สถาบัน คือ  

1. เขตพ้ืนที่น่าน  
2. เขตพ้ืนที่ตาก  
3. เขตพ้ืนที่พิษณุโลก  
4. เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
5. เขตพ้ืนที่ล าปาง  
6. เขตพ้ืนที่เชียงราย 
7. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง  
โดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก   
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ตราราชมงคล 
     ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปตราวงกลมภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัว

บาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็น
ตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" 
และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 

     ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญญลักษณ์" จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคล
ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักในภารกิจ 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 ามหาวิทยาลยั 

     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 โดยมุ่งเน้นผลิต 
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

  

เป้าหมาย 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม 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 าคัญยิ่งที่จะเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบั ติ จึง
ก าหนดอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (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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3. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา                 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้น  ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ  เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็นคณะ
ใหม่เพ่ือท าให้เกิดความเข้มแข็ง  เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เข้า
ด้วยกัน  อีกท้ังยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม 
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 
แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความช านาญสรรพวิชาพ้ืนฐานทางอาชีพแบบบูรณาการ

ศาสตร์บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม และจิตส านึกสาธารณะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาชุมชน 
 

วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมจิตสาธารณะน าสู่ภาคปฏิบัติ

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการอันเป็นสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัย
เพ่ือน าผลงานกลับสู่การเรียนการสอน 
 

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 และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ใน

ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่นักศึกษาได้ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และศึกษาผ่านการ

ท างานด้วยการปฏิบัติจริง 
3. สร้างสรรค์งานวิจัยผสานเข้ากับการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ

ในพ้ืนที ่
4. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
วัตถุประสงค ์

1.  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

2.  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม เป็นที่
ต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการวิจัยและโครงงานเชิงบูรณาการ 
4. สร้างและปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 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. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบ 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 าวิจัยฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศการวิจัยเพ่ือชุมชนเพ่ือ
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. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบ 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 

สร้างบัณฑิตทีม่ีลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ ์“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 



 รายงานประจ าป ี2557  11 

 

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 

ผศ.ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

ผศ.ดร.พานิช  อินตะ๊ 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายวจิัยและบรกิารวิชาการ 

 

นางสาวมาลัยพร วงค์แก้ว 
รักษาการหัวหน้าสาขา 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
 

นายวีระศักด์ิ สวนจันทร์ 
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา 
เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์ 
หัวหน้าสาขาวิชา 

เตรียมบริหารธุรกิจ 
 
 

นายชัชวาลย์  กันทะลา 
หัวหน้าสาขาวิชา 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
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รายช่ือคณะกรรมการขับเคลื่อน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาต ิ สุวัตถ ี   ประธานกรรมการ 
2. นายนที    สัมปุรณะพันธ์  กรรมการ 
3. ผศ.ดร. พานิช   อินต๊ะ   กรรมการ 
4. ผศ.ดร. สุบงกช   โตไพบูลย์  กรรมการ 
5. นายธีระศักดิ์   สมศักดิ์   กรรมการ 
6. นายศุภกาล   ตุ้ยเต็มวงศ์  กรรมการ 
7. หัวหน้าสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร   กรรมการ 
8. หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
9. หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
10.หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
11.หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 
12.ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋    กรรมการและเลขานุการ 
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อาคารสถานที่ 
 

วิทยาลัย ชื่ออาคาร ข้อมูลอาคาร พื้นที่/ 
ตารางเมตร 

สภาพการใช้งาน 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี

และ 
สห

วิทยาการ 

1.อาคารนวัตกรรม อาคารเรียน 6 ชั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ชั้น 1 ประกอบด้วย 

1.ห้องส านักงาน  
2.ห้องวิชาการ  
3.ห้องพยาบาล   
4.ห้องศูนย์ภาษา CISAT  
5.ห้อง Tell Me More  
6.ห้องสโมสรนักศึกษา  
7.ห้องสมุด  
8.ห้องดนตร ี 

ชั้น 2 ประกอบด้วย 
1.ห้องพักครู 3 ห้อง  
2.ห้องประชุมสารภ ี 
3. ห้องเรียนทฤษฎี 3 ห้อง  
4.ห้องภูมิปัญญา  

5.ห้อง Leaning Innovation center 
ชั้น 3 ประกอบด้วย 

1.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์1 
2.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์2  
3.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์3  
4.ห้องปฏิบัติงานส านักงานเตรียมบริหาร  
5.ห้องเรียนทฤษฎี 7 ห้อง  
6.ห้องระบบเครือข่าย  
7.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
8.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  
 

 
 

100 ตม. 
100 ตม. 
100 ตม. 
100 ตม. 
100 ตม. 
50 ตม. 
400 ตม 
100 ตม. 

 
500 ตม. 
100 ตม. 
600 ตม. 
100 ตม. 
400 ตม. 

 
 

200 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 

1,400 ตม. 
100 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 

 
 
 
 
 

สภาพการใช้งาน  
อยูร่ะดับ 
ด-ีดีมาก 
ทุกห้อง 
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อาคารสถานที่ (ต่อ) 

วิทยาลัย ชื่ออาคาร ข้อมูลอาคาร พื้นที่/ 
ตารางเมตร 

สภาพการใช้งาน 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี

และ 
สห

วิทยาการ 

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 10ห้อง  

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

 
200 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 
600 ตม. 
600 ตม. 

1,200 ตม. 
 

800 ตม. 
2,000 ตม. 

 
200 ตม. 
200 ตม. 
50 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 
400 ตม. 
200 ตม. 
200 ตม. 

 
 
 
 
 

สภาพการใช้งาน  
อยูร่ะดับ 
ด-ีดีมาก 
ทุกห้อง 

2.อาคารปฏิบัติการ 1 อาคารเรยีนปฏิบตัิการ เครื่องกล-โยธา 64 ตม. ด ี

3.อาคารปฏิบัติการ 2 โรงผลิตน้ าผลไม้ต้นแบบ  288 ตม. ด ี

4.อาคารปฏิบัติการ 3 อาคารเรยีนปฏิบตัิการ เครื่องกล 64 ตม. ด ี

5. อาคารปฏิบัติ   
การงานเช่ือม 

อาคารเรยีนปฏิบตัิการ งานเชื่อม 64 ตม. ด ี

6.อาคารหอพักชาย 1 อาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง 640 ตม. ด ี

7.อาคารหอพักชาย 2 อาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง 640 ตม. ดีมาก 

7.อาคารหอพักชาย 3 อาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง 640 ตม. ดีมาก 
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4. ผลการด าเนินงาน 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (เรื่อง) 

4.1 บุคลากรและงบประมาณ 4 

4.2 การผลิตบัณฑิต 4 

4.3 การวิจัยและการบริการวิชาการ 3 

4.4 ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 

4.5 การบริหารและการจัดการ 3 

รวม 16 
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4.1 บุคลากรและงบประมาณ 
 
4.1.1. 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 
 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กราฟวงกลมแสดงจ านวนบุคลากร วิทยาลัยฯ  
  

78% 

22% 

จ านวนบุคลากร 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 
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รูปที่ 2 กราฟวงกลมแสดงจ านวนบุคลากร สายวิชาการ 
 
 

 
 

   รูปที่ 3 กราฟวงกลมแสดงจ านวนบุคลากร สายสนับสนุน 

2% 

52% 

46% 

สายวิชาการ 

ข้าราชการ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

พนักงานตามพันธกิจ 

27% 

67% 

6% 

สายสนับสนุน 

พนังงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานตามพันธกิจ 

พนักงานราชการ 
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4.1.2. การลาศึกษาต่อของบุคลากร วิทยาลัยฯ มีบุคลากรลาศึกษาต่อ ดังนี้ 
ทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเรียน สิ้นสุดสัญญา 

1 นายกิตต ิ เอี่ยมเปรมจิต อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล 31 พ.ค. 2558 

2 นายประเสริฐ ลือโขง อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2557 

3 นางสาววนัสสดุา ค าพุฒ อาจารย ์ ปริญญาเอก/เศรษฐศาสตร ์ 5 มิ.ย. 2560 

4 นางสาวปวียา รักนิ่ม อาจารย ์ ปริญญาเอก/ Com Science & Information          
Engineering 

30 ส.ค. 2558 

5 นายอดิศร โอดศร ี อาจารย ์ ปริญญาเอก/Vacation Education 30 ก.ย. 2560 

ทุนพนักงานตามพันธกิจ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเรียน สิ้นสุดสัญญา 

1 นายธราพงษ์ กาญจนปาริชาต ิ อาจารย ์ ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล 31 ต.ค. 2557 
2 นางสาวศิริวิมล ณ เชียงใหม ่ อาจารย ์ ปริญญาเอก/ศึกษาศาสตร ์ 17 ม.ค. 2559 

ทุน ODOS 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเรียน สิ้นสุดสัญญา 

1 นางสาวรุ่งนภา เขียววิจิตร อาจารย ์ ปริญญาเอก/Water Technology-
Biotechnology 

31 ต.ค. 2557 

2 นางสาวกาญจนา ใบวุฒิ อาจารย ์ ปริญญาโท/Tourism Management 17 ม.ค. 2559 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (สวทช.) 
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 30 พ.ค.2558 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557 
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4.1.3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ได้รับความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติ        
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา            
เป็นประธานเปิดพิธี  และให้ โอวาทแก่ บุคลากรของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่  5–6 กรกฏาคม 2557                    
ณ  กัสซันขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดล าพูน 

 

 

รูปที่ 4   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
           อบรมพัฒนาบุคลากร 

รูปที่ 5 บุคลากร วิทยาลัยฯ ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จการอบรม 
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4.1.4. สรุป รายรับ-ราย จ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
รายรับ              (หน่วย:บาท) 
  รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา     14,489,875.00 
รายจ่าย 
  ค่าจ้าง      6,301,648.23 
  ประกันสังคม          252,526.00 
  ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน              32,368.40 
  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก         149,657.00 
  ค่าวัสดุ               56,544.00 
  ค่าตอบแทนเฉพาะงาน          280,000.00 
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ            19,370.40 
  ค่าล่วงเวลา            337,840.00 
  ค่าใช้จ่ายในการประชุม             81,075.00 
  ค่าใช้สอยอ่ืน            400,564.00 
  ครุภัณฑ์                51,565.00 
  ค่าไฟฟ้า                  18,414.52 
  ค่าใช้จ่ายอื่น (ช าระค่าหอพักให้กับภาคภายัพ)  5,200,000.00 
  ค่าใช้จ่ายอื่น (โอนค่าวัสดุให้สถาบันวิจัยฯ ล าปาง)      70,000.00 
  ค่าใช้จ่ายอื่น (สมทบมหาวิทยาลัย)             118,082.50        13,369,655.05 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                 1,120,219,95 
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เงินผลประโยชน์สะสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ เงินสะสมคงเหลือ 
1. เงินสะสมคงเหลือ ปี 56 11,769,431.94  11,769,431.94 11,769,431.94 
2. รายงานรับ-จ่าย ปี 57 14,489,875.00 13,369,655.05 1,120,219.95 12,889,651.89 

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557  

รายรับ 
52% 

รายจ่าย 
48% 

รายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ปีการศึกษา 2557            
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

รูปที่ 6 กราฟวงกลมแสดง รายรับ – รายจ่าย 
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4.2 การผลิตบัณฑิต 
 

4.2.1. หลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
สาชาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาสหวิทยาการ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

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

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
หลักสูตรที่ก าลังด าเนินการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ 

  
4.2.2. จ านวนนักศึกษา  

 
หมายเหตุ. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
 
 

ระดับชั้นปี 
สาขาวิชา 

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

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 20 23 19 24 11 97 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 92 81 86 - - 259 

เตรียมบริหารธุรกิจ 28 33 29 - - 90 

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 36 28 30 - - 91 

 รวมทั้งสิ้น  537 
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4.2.3. การให้บริการห้องสมุด 

การให้บริการห้องสมุดของวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็ม

ก าลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีทั้งการค้นคว้าทางต ารา การบริการอินเตอร์เน็ตและมีมุมอ่านหนังสือ ซึ่ง

การบริการห้องสมุดมีทั้งสิ้น 3 จุดคือ 

1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2. ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด) 

3. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 

วิทยาลัย ฯ ให้ความส าคัญการบริการห้องสมุด ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารต าราเรียนได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเอกสารและต ารา

เรียนให้กับแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

 

 
สาขาวิชา งบประมาณ(บาท) 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 83,000 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 60,000 

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60,000 

เตรียมบริหารธุรกิจ 60,000 

การศึกษาท่ัวไป 50,000 

วารสารและหนังสือส่วนกลาง 15,200 

รวม 328,200 
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รูปที่ 7 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

รูปที ่8 ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด) 
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รูปที ่10 มุมอ่านหนังสือ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 

 

รูปที ่9 มุมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) 
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4.4.4. โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา

ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1) ด้านวิชาการ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัน/เวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย ์ 15-18ต.ค. 56 โรงแรมดุสติธานี จังหวัดชลบุร ี วศ.อาหาร 

2 โครงการนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิชาการ

นักศึกษา 

18 ก.พ. 57 อาคารเรยีนรวม  มทร.ล้านนา  วศ.อาหาร 

3 โครงการประกวดแข่งขันถ่ายภาพทาง
สถาปัตยกรรม 

27 ก.พ. 57 วิทยาลัยฯ ต.สถ. 

4 โครงการเพิม่พูนความรู้แกศ่ิษย์เกา่วิศวกรรม

กระบวนการอาหาร 

29-31 มี.ค.57 ห้องปฎิบัติการ 3           

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ      

มทร.ล้านนา 

วศ.อาหาร 

5 โครงการส่งเสริมอาจารย์เสรมิสร้างประสบการณ์
จากสถานประกอบการ 

1-30 พ.ค57 โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป
ที่ 1 (ฝาง)  ต าบลแม่งอน 
อ าเภอฝาง จังหวังเชียงใหม ่

วศ.อาหาร 

6 โครงการเปิดโลกสาขาวิชาเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์  22-26 มิ.ย.57 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค          
เมืองทองธานี จ.ปทุมธานี 

ต.วศ. 

7 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 22 ก.ค.57 วิทยาลัยฯ 

กิจการ

นักศึกษา 

8 โครงการรักษ์ภาษาไทย 23 ก.ค.57 วิทยาลัยฯ ศึกษาทั่วไป 

9 โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะนักศึกษา
เตรียมสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

4 – 5 ส.ค.57 วิทยาลัยฯ ต.สถ. 

10 โครงการงานวันวิทยาศาสตร ์ 4 ส.ค. 57 วิทยาลัยฯ ศึกษาทั่วไป 
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(1) โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ 

อาจารย์ประวิทย์ ลี้ เหมือดภัย และอาจารย์เอกรินทร์ อินประมูล อาจารย์ประจ าสาขา           

วิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเสนอผลงาน ในงาน ” Sea of 

Innovation Me-Nett 2013” เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี  จังหวัดชลบุรี 

 

รูปที่ 12 ถ่ายรูปหลังเสร็จงานน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

รูปที่ 11 อาจารย์ประวิทย์ ลี้เหมือดภัย น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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(2) โครงการนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ด าเนินการจัดโครงการนิทรรศการการน าเสนอผลงาน

วิชาการของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและเป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ  แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงผลงานของนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ที่ได้ฝึกฝนผ่านกระบวนการ ได้เรียน – ได้รู้  ได้คิด – ได้เห็น ได้ท า -ได้เป็น ตามหลักกระบวนการ
สอนแบบ  PBL: Project Based Learning เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเรียนรวมชั้น 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

รูปที่ 14  บรรกาศงานน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

รูปที่ 13 ประธานในพิธีตัดรบิบิ้นเปิดงานน าเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษา 
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(3) โครงการประกวดแข่งขันถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม  

สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดท า                   
โครงการประกวดแข่งขันถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ “สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตในดอยสะเก็ด”                            
แ ล ะท า พิ ธี ม อบ ป ร ะก า ศ นี ย บั ต ร  ข อ ง ร า ง วั ล แ ล ะ จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น ภ า พ ถ่ า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า                          
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โถงชั้น 3 อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

 

รูปที่ 16  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มอบรางวัล ให้นักศึกษา 

รูปที่ 15 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน 
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(4) โครงการเพ่ิมพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ิมพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร               
ในหัวข้อ  ”การออกแบบชิ้นส่วนวิศวกรรมในระดับขั้นพ้ืนฐานและการสร้างแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม 
SolidWorks” โดยได้เชิญ คุณอนุชา พัฒนาวงศก์ร ผู้มีประสบการณ์ทางการใช้โปรแกรม SolidWorks มาเป็น
วิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ เมื่อ วันที่ 29-31 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฎิบัติการ 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

รูปที่ 18 อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ถ่ายรูปร่วมกัน 

รูปที่ 17 อาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าวิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าร่วมรับการอบรม 
 



 รายงานประจ าป ี2557  32 

 

(5) โครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบการ 

โครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบการโครงการเป็นโครงการที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ คือ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว ได้ฝึก
ทักษะให้เป็นมืออาชีพสร้างเครือข่ายการวิจัยกลุ่มและการวิจัยร่วมกันระหว่างบุคคลภายนอกรวมถึงสนับสนุน
การน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมวิจัยมาใช้พัฒนาในการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนโดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปแห่งที่ 1 (ฝาง) ในการให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯได้เข้าศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานในสายการผลิตอบแห้งสตรอเบอร์รี่และได้เกิด
หัวข้อศึกษาร่วมกับทางโรงงานหลวงฯ โดยข้อมูลและประสบการณ์ในการเข้าฝึกประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เช่น การอบแห้งผลผลิตทางการ
เกษตร และอาหารการถ่ายเทมวล และความร้อนวิศวกรรมกระบวนการอาหารและรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างด ีเมื่อวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ต าบลแม่งอน อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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(6) โครงการเปิดโลกสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

อาจารย์สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ น านักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในงานวันนักประดิษฐ์
แห่งชาติประจ าปี 2557  เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี 

 

รูปที่ 19 นักศึกษาก าลังรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
 

รูปที่ 20 อาจารย์ นักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน 
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(7) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 

แผนกพยาบาล และงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพนักศึกษา ประจ าปี 2557 โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เข้าท าการตรวจสุขภาพ เช่น 
การตรวจน้ าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ ตาบอดสี และกรุ๊ปเลือดของนักศึกษา               
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด 

รูปที่  22 บรรยากาศเจ้าหน้าที่จาก รพ.ดอยสะเก็ด ตรวจสุขภาพให้นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
 

รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่จาก รพ.ดอยสะเก็ด ตรวจสุขภาพให้นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
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(8) โครงการรักษ์ภาษาไทย 

กลุ่มศึกษาทั่วไป  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจ าปี 2557 ขึ้นโดยเล็งเห็นความส าคัญในการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษา และ
เพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย จึงได้จัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย ขึ้นภายใต้ชื่องาน“วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557” ภายในงานยังมีการแสดงละครเวที การประกวด
ร้องเพลง และการอ่านท านองเสนาะ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 

รูปที่ 24 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันรักษ์ภาษาไทย 
 

รูปที่ 23 นักศึกษาและอาจารย์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังเสร็จงาน 
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(9) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการการ
ประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจ าปี 2557 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการและการ
แข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โดยมีสถาบันการศึกษาจากภายนอก 
หลายแห่งเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

 

รูปที่ 26 บรรยากาศประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจ าปี 2557 
 

รูปที่ 25 งานประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจ าปี 2557 
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(10) โครการงานวันวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2557 ซึ่งภายในกิจกรรม
มีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โดยมี
สถาบันการศึกษาภายนอก หลายแห่ง เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557ณ โถงชั้น 1 
อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

รูปที่ 28 บรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

รูปที่ 27 งานวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
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2) ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการสานฝันวันเด็ก 57 11 ม.ค.57 ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง   

อ าเภอเชียงดาว   

จังหวัดเชียงใหม ่

วศ.อาหาร 

2 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 15 ม.ค. 57 วิทยาลัยฯ กิจการนักศึกษา 

3 โครงการ The 4 th International Festivals  2014 12 ก.พ. 57 วิทยาลัยฯ ศึกษาทั่วไป 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมร่ะดับปรญิญาตร ี 14 ส.ค.57 อาคารเรยีนรวม

วิศวกรรมอุตสาหการชั้น 

3 มทร.ล้านนา ภาค

พายัพ 

วศ.อาหาร 

5 กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 18 ธ.ค.56 วิทยาลัยฯ กิจการนักศึกษา 

6 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ 19 ธ.ค. 56 วิทยาลัยฯ กิจการนักศึกษา 
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(1) โครงการสานฝันวันเด็ก 2557 

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัด
งานวันเด็ก 57 ขึ้นที่โรงเรียนบ้านรินหลวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้นักศึกษาและอาจารย์        
ได้ช่วยกันกิจกรรมส าหรับเด็ก ๆ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทาสีก าแพงและวาดรูปการ์ตูนต่างๆ โดยให้
เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง อ าเภอเชียงดาว        
จงัหวัดเชียงใหม่ 

รูปที่ 30 บรรยากาศงานวันกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านรินหลวง 
 

รูปที่ 29 นักเรียนโรงเรียนบ้านรินหลวงและนักศึกษา, อาจารย์ วิทยาลัยฯ ถ่ายรูป
ร่วมกัน 
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(2) กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
วิทยาลัยฯ ได้จัดงานกีฬาสีภายใน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเพ่ือให้อาจารย์  
ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีการแข่งขันเกมกีฬาร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557    
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

 
 

รูปที่ 32 บรรยากาศงานกีฬาสีภายใน วิทยาลัยฯ 
 

รูปที่ 31 นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงาน ในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน 
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(3) โครงการ The 4 th International Festivals 2014 

โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศและศูนย์ภาษา ได้จัดกิจกรรมประกวดซุ้มเทศกาลอาหารและ
เครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา วิทยาลัยฯ         
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิเช่น การร้องเพลงสากล การเต้นประกอบเพลง การประกวดการแสดงทาง
วัฒนธรรม การเล่าเรื่องหรือเล่านิทานการตอบค าถามเกี่ยวกับ AEC การจัดซุ้มเทศกาลและวัฒนธรรมนานาชาติ 
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-based Learning, 
Project-based Learning, and Practise-based Learning ) คือการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนและลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้ได้ฝึกฝน เรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

 

รูปที่ 34 บรรยากาศกิจกรรมเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ 
 

รูปที่ 33 บุคลากรแต่งกายด้วยชุดนานาชาติเข้าร่วมงาน 
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(4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ขึ้นโดย รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
อาจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว ได้แนะน าสาขาวิชาฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ ได้เชิญ
วิทยากรจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คุณด ารงค์วิทย์ กองทอง ผช.ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทอาหาร
ภาคเหนือ จ ากัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม
วิศวกรรมอุตสาหการชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 

รูปที่ 36 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เข้ารับฟังบรรยาย  
 

รูปที่ 35 คุณด ารงค์วิทย์ กองทอง ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร  
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(5) กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสร นักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือหาตัวแทนนักศึกษา
เป็นผู้น าในการพัฒนานักศึกษา และฝึกให้นักศึกษาได้รู้และลงมือปฏิบัติ อันเป็นแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

รูปที่ 38 นักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา  
 

รูปที่ 37 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา  
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(6) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกของนักศึกษา   
โดยในงานมีการจัดซุ้มอาหาร ดนตรี การแสดง พร้อมทั้งมีการจับฉลากของรางวัล  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556        
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

รูปที่ 40 บรรยกาศงานปีใหม่ นักศึกษาวิทยาลัยฯ  
 

รูปที่ 39 งานปีใหม่ นักศึกษาวิทยาลัยฯ  
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3) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการบริการวิชาการสาขาวิศวกรรมกระบวนการ

อาหาร 

25 เม.ย.57 ห้องประชุมทองกวาว เทศบาล

ต าบลชมภู อ าเภอสารภี      

จังหวัดเชียงใหม ่

วศ.อาหาร 

2 กิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรยีน 22 ก.ค. 57  ณ โรงเรยีนแม่โป่ง          

อ าเภอดอยสะเกด็         

จังหวัดเชียงใหม ่

ศึกษาทั่วไป 

3 โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยเพื่อ
เข้าร่วมการแข่งขัน 

27 ส.ค. 57  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม กรุงเทพ 

ต.วศ. 
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(1) โครงการบริการวิชาการสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ น าโดย 
อาจารย์ประวิทย์ ลี้เหมือดภัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ในหัวข้อ “การออกแบบ
และปรับปรุงเตาจาดตอง” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเตาชีวมวลประเภทต่าง ๆ และวิธีการปรับปรุงเตาจาดตองให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในการนี้ อาจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว และ อาจารย์อาจรีย์  สุขอินต๊ะ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การหมักดองและการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายภายในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผ่านการหมักดอง          
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมทองกวาวเทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 42 อาจารย์ วิทยาลัยฯ ให้ความรู้แก่ชาวบ้านต าบลชุมภู 
 

รูปที่ 41 อาจารย์ ชาวบ้านผู้เข้ารับการอบรมถ่ายรูปร่วมกัน 
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(2) กิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

งานกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์, อาจารย์ศิริพร  พละศูนย์, อาจารย์รุ่งกานต์  ลีลาโสภาวัตน์, 
อาจารย์พนม แก้วผาดี และ อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน น านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์และสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ และเพ่ือให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันเสียสละเพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

รูปที่ 44 นักศึกษาวิทยาลัยฯ บริการวิชาการที่ โรงเรียนแม่โป่ง  
 

รูปที่ 43 ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จงาน  
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(3) โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้นักศึกษา
มีการพัฒนาทางด้านสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และให้น าผลงานไปเผยแพร่ ทั้งในการเข้าร่วมการแข่งขัน ครั้งนี้
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจาก
แสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ “หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ชิงชัยฟุตบอลโลก” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
โครงการประกวดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยู.ที.ซี.เทค เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557       
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพ 

 
 

รูปที่  46 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
 

รูปที่ 45 ถ่ายรูปรวมหลังรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
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4) ด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมตักบาตร ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน วันพุธ 

สัปดาห์ที่ 2 

วิทยาลัยฯ กิจการนักศึกษา 

2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นกับการบูรณาการ
ในการเรียนการสอน 

20 ม.ค. 56 ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม ่

วศ.อาหาร 

3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 8 ก.ค.57 วัดพระธาตดุอยสะเก็ด   
วัดพระธาตดุอยกู่    
อ าเภอดอยสะเกด็   
จังหวัดเชียงใหม ่

กิจการนักศึกษา 
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(1) กิจกรรมตักบาตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นิมนต์พระจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง        
มารับบิณฑบาตและเปิดโอกาสให้บุคลากรนักศึกษามีโอกาสได้ท าบุญตักบาตร เป็นประจ าทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 
 

รูปที่  48 พระจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดมารับบิณฑบาต  
 

รูปที่ 47 นักศึกษาร่วมกันตักบาตรพระจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด  
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(2) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการบูรณาการในการเรียนการสอน 

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     
น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ โดยได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะเห็ด การเลี้ยงกบคอนโด การแกะสลัก การท านา ฯลฯ ซึ่งเป็นวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557  ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอแม่ริม      
จงัหวัดเชียงใหม่ 

 

รูปที่ 50 บรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานที่ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รูปที่ 49 วิทยากร ก าลังบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 
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(3) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา, ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมมือจัดพิธีแห่ เทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2557                  
น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา , คณาจารย์วิทยาลัยฯ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2557     
เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557  ณ  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และ วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย)  
อ าเภอดอยสะเก็ด และวัดผาลาด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 
  

รูปที่ 52 นักศึกษา อาจารย์ วิทยาลัยฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา 
 

รูปที่ 51 ประธานในพิธีจุดเทยีนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
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4.3 การวิจัยและการบริการวิชาการ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ได้ส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมงานต่าง ๆและ ได้รับรางวัลในรอบปี ดังต่อไปนี้ 

 
4.3.1 โครงงานวิจัยของนักศึกษา 
 
1) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบป้องกันน้ าท่วมต้นกล้าข้าว” 

เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 54,56 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  กันสิทธิ์   
2. นางสาวศิริลักษณ์   สุขวัฒนกูล   
3. นายศุภชัย    วระวงษ์   
4. นายอัจฉริยะ    ทองสมบูรณ์   
5. นายอานนท์   ค าฟู    
6. นายวรกันต์   ปินตาค า   
7. นายปวรุตม์      กันยานัน   

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร  
เข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ โถงอาคาร วช. ๔ ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
 

2) การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก 2 สเตจ แบบคอมมอนอิมิเตอร์ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมสาสตร์ 

เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 56 
 1.นายนฤดล        กาตาสาย   

2. นายไพบูรณ์      อินทะซาว   
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร,อาจารย์อดิศร   กวาวสิบสาม 
เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านา ครั้งที ่1 บัญฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่
แกรนด์วิว 
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3) การศึกษาและออกแบบภาคจ่ายไฟฟ้าที่ใช้กระแสสูงควบคุมด้วย IC LM317T โดยใช้เทคนิคการต่อขนาน 
เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 56 

1. นายวัฒนพงศ์    ทิพย์อุ่น    
2. นายธัชนนท์      ต๊ะต้องใจ   

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร, อาจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม 
เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านาครั้งที ่1 บัญฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่
แกรนด์วิว 
 
4) การออกแบบและสร้างวงจรถอดรหัส BCD-8421 to SEGMENT บนบอร์ด CPLD EXPLORER XC9572XL 

เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 55 
1.นายกฤษฎิ์  แก้วเทพ     

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร, อาจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม 
เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านาครั้งที ่1 บัญฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่
แกรนด์วิว 
 
5) การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและความถ่ีที่มีต่อการขยายสัญญาณของวงจรไบอัสคงท่ี 

เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 55 
1. นายณัฐภัทร      ขาวละออ    
2. นายศุภวิชญ์    ค าบรรลือ   

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร, อาจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม 
เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านา ครั้งที ่1 บัญฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่
แกรนด์วิว 
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6) หุ่นยนต์กู้ภัย 
เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 55,56 

1. นายศุภวิชญ์    ค าบรรลือ    
2. นายสุทธิวัฒน ์ พวงมาลัย   
3. นายสุรสิงห์   สิงห์เหลือ   
4. นายอานนท์   ชาวบ้านกร่าง   
5. นายกัญจน์   นาคเอ่ียม   
6. นายจักรภัทร   วรวงศ ์    
7. นายกษิดิษ   ธรรมนันต์   
8. นายกษิด์พัฒน์  ทุนกาศ    
9. นายนัฐนันท์   สมบัติ    

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภิชาติ   ใสงาม 
เข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557   ณ 

อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
7) อิฐรักษ์โลก 

เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 54 
 1. นางสาวณัฐสิริ  สุอินตา    
 2.นายถิรมน  ชัยมงคล    
 3. นายธนวัฒน์  วังทูล    
 4. นายนนท์ปวิธ  ทิพยมาศโกมล   
 5. นางสาวปริชญา ทองเกษม   

6. นายพีรศักดิ์     แสนมี่    
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัชวาลย์  กันทะลา 

เข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557   ณ 
อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
  



 รายงานประจ าป ี2557  56 

 

8) การท านายประสิทธิภาพในการตกตะกอนของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับก าจัดฝุ่นควันจาก
กระบวนการคั่วกาแฟ 

เจ้าของผลงาน นักศึกษาวิศวกรรมอาหาร รหัส 53 
1. นางสาวชนิกานต์   ขัดปา    
2. นางสาวอรอนงค์   อุปมา   
3. นางสาวไอลดา   ถาตุ้ย   

 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ 
 
9) คุณลักษณะการเพาะเลี้ยงยีสต์โดยใช้ปลายข้าวเป็นสับเสตทเพ่ือการออกแบบถังหมาก  

เจ้าของผลงาน นักศึกษาวิศวกรรมอาหาร รหัส 53 
1.นายอภิสิทธิ์   อินตา    

 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นิอร   โฉมศรี   
ที่ปรึกษาร่วม ดร.รัตนพล   พนมวัน ณ อยุธยา 
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4.3.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ น าเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวด
และได้รับรางวัลในรอบปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ ชื่อผลงาน ได้รับรางวัล 

1 เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
อากาศ (DustDETEC) 

รางวัลเกีรยติคุณ จากงาน Inventors’ 
Day 2014 

2 ระบบการฆ่าการเซื้อจุลลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ 1.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal ) จาก
งาน International Exhibition of 
Inventions of Geneva  เจนวีา 
สวิสเซอร์แลนด์ 
2. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นรับรางวัลระดับดี 
จากงาน Inventors’ Day 2014 

3 การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงส าหรับดักจับ
กลุ่มควันจากการประกอบอาหาร          

รางวัล Best Invention in Green 
Technology   
จากงาน Inventors’ Day 2014 

4 แนวทางการท าธุรกิจเพ่ือชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเครื่อง
เขินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานใน
รูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น จากงาน  THE 
1st CONFERENCE ON HANDS-ON 
RESEARCH & DEVELOPMENT OF 
RMUTL 2014 
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1) เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) 

ผศ.ดร พานิช อินต๊ะ และ นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2557 
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมแสดงผลงานเนื่องใน "วันนักประดิษฐ์ 2557 (Inventors’Day 2014)" 
เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

 

รูปที่ 53 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2557 
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2) ระบบการฆ่าการเซื้อจุลลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ 
1. รางวัลเหรียญเงิน ( Silver Medal ) ในการเข้าร่วมประกวดผลงานการประดิษฐ์คิดค้นระดับ

นานาชาติในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 2 – 6 เมษายน 2557                      
ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 

2. ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ นางสาววิกานดา ปัญญาเมืองใจ และนางสาวพิมพ์พร 
เสนอิน ในฐานะที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2557 รับรางวัลระดับดี ในการเข้าร่วมแสดงผลงาน
เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ 2557 (Inventors’Day 2014) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้า      
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

 

รูปที่ 55 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 57 รางวัลระดับดี 
 

รูปที่ 54 อธิการบดีร่วมแสดงความยินดี กับรางวัล Silver Medal  
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3) การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงส าหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร          
 อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ได้รับรางวัล Best Invention in Green Technology จาก The JIPA 

Award ของประเทศญี่ปุ่น จากผลงาน การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงส าหรับดักจับกลุ่มควันจากการ
ประกอบอาหาร [Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process] ในงานวันนักประดิษฐ์
แห่งชาติประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่ง
ผลงานดังกล่าวได้ถูกคัดเลือกและได้รับรางวัลจากผลงานทั้งหมดทั่วประเทศจ านวน 600 ผลงาน 

 

รูปที่ 57 รางวัล Best Invention in Green Technology  
 

รูปที่ 56 รับรางวัล Best Invention in Green  Technology  
           จาก The JIPA Award ของประเทศญี่ปุ่น 
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4) แนวทางการท าธุรกิจเพ่ือชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเครื่องเขินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ,นายแซคเคอรี่ แอนเดร์ ชาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
และนายนภัสกร ดวงสิงห์ นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่  3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น เรื่อง 
แนวทางการท าธุรกิจเพ่ือชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเครื่องเขินวัวลาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานการ
ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่  1 “บัณฑิตนักปฏิบัติและ
พัฒนา” THE 1st CONFERENCE ON HANDS-ON RESEARCH & DEVELOPMENT OF RMUTL 2014 ภายใต้ 
โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายในงานมี
การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รูปที่  59 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ถ่ายรูปร่วมกัน หลังรับรางวัล 
 

รูปที่ 58รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น 
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4.3.4 ผลงานโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ"  

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือการตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ และได้น าเสนอผลงานของตัวเองเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และเพ่ือเป็นการบริการสังคมด้านวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปางสะหวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

รูปที่ 61 บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

รูปที่ 60 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึกให้วิทยากร 
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2) โครงการ “เหลียวหลัง…..มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่” 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม “เหลียวหลัง…..
มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่” ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ จะได้รับ
ความรู้จากนักวิจัยอาวุโสซึ่งมากด้วยประสบการณ์ มาแนะน าเทคนิคการขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์ จนถึงระดับศาสตราจารย์  โดยน าเสนอให้เห็นถึง ขั้นตอน วิธีท า แบบฟอร์มการ
น าเสนอการขอต าแหน่งทางวิชาการ และแนะน าหัวข้อในการท าวิจัย ที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ เข้าอบรม                
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

 

รูปที่ 63 อาจารย์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังการอบรมจากวิทยากร 
 

รูปที่ 62 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร 
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3) โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี 2557 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ น าโดย ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ,   
อาจารย์ชัชวาล กันทะลา, ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต และอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ได้บรรยายผลของการ
ด าเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยดูจากผลผลิตและความก้าวหน้า เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชนหมู่บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในปีที่ผ่านมา 
เมื่อวันที่วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ หมู่บ้านลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รูปที่  65 บรรยากาศบริการวิชาการที่หมู่บ้านลวงเหนือ  
            อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รูปที่ 64 โครงการบริการวิชาการ  
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4.5 การทะนุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จัดกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้  
 
4.5.1. กิจกรรมวันพ่อ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจ าปี 2556 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ ร่วมใจถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญก าลังใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556                        
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

รูปที่ 66 ประธานในพิธีเปิดกรวยและน ากล่าวค าถวายพระพร  
 

รูปที่ 67 ประธานในพิธีน ากล่าวค าถวายพระพร  
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4.5.2. กิจกรรมวันแม่ 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
จัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2557 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดย ผู้อ านวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในการน ากล่าวค าถวายพระพรชัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557           
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 

รูปที่ 69 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกับผู้อ านวยการ วิทยาลัยฯ 
 

รูปที่ 68 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานน ากล่าวถวายพระพร 
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4.5.3. กิจกรรมงานวันไหว้ครู 

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2557  ในงานมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษา       
ได้กล่าวค าไหว้ครู และร้องเพลงพระคุณของครู พร้อมทั้งน าพานมอบให้แก่คุณครู เพ่ือเป็นการระลึกถึง       
พระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษาด้วยความเมตตาตลอดมา                           
เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
 

รูปที่ 71 บรรยากาศกิจกรรมงานวันไหว้ครู 
 

รูปที่ 70 พิธีไหว้ครูของนักศึกษา 
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4.6. การบริหารและการจัดการ 

4.6.1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพและได้พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพ่ือด าเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือ
รองรับการตรวจประเมิน ทั้งภายในและภายนอก จนท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสามารถประเมิน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ ได้ และสามารถที่จะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมา
พัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพต่อไป  

ซึ่ ง ผลจากการประ เมินคุณภาพการศึ กษา  ปีการศึกษา 2557  วิ ทยาลั ย เทคโน โลยี และ 
สหวิทยาการมีผลการประเมิน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

สรุป คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.9 องค์ประกอบ (21ตัว) 4.21 ดี 
คะแนนเฉลี่ยสมศ (11ตัว) 4.06 ดี 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ+สมศ. (32 ตัว) 4.15 ดี 
คแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์ มทร.(3ตัว) 4.67 ดีมาก 

สรุปคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 3.81 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 4.11 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 6 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 4.29 ดี 
องค์ประกอบที่ 8 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 4.00 ดี 
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ใบรับรอง มาตรฐานการศึกษา รอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘  (สมศ) 
 

 
 

รูปที่ 72 ใบรับรอง มาตรฐานการศึกษา รอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘  (สมศ) 
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รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556 ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับ
คณะกรรมการอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร และ รศ.อุษณีย์  ค าประกอบ จากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์, บุคลากร วิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้ารับ
การตรวจประเมินฯ  และส านักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา โดย ดร.สุ เทพ ทองมา พร้อมทีมงาน           
ร่วมให้ค าปรึกษาในการตรวจประเมินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 
 

รูปที่ 74 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ น าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 
 

รูปที่ 73 บรรยากาศวิทยาลัยฯ รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน 
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4.6.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการสนับสนุนการใช้สารสนเทศต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป

ด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งนี ้วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักต่าง 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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4.6.3. การใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

เพ่ือสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 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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5. ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่นในรอบปี  

 
5.1. รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และศิษย์เก่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลระดับ            
ราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ประเภท อาจารย์  ด้านงานวิจัย  และ นายณัฐพงศ์  รินสินจ้อย นักศึกษา        
เตรียมบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ประเภท นักศึกษา ด้านจิตอาสาและคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันครบรอบ 9 ปี 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ในการนี้  ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557  ณ  ศาลาราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม่ 

รูปที่ 76 นายณัฐพงศ์  รินสินจ้อย เข้ารับรางวัล ด้านจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม 
 

รูปที่ 75 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล 
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5.2. รางวัลอันดับที่ 2 โครงการ"สวดพระธรรมพร้อมค าแปลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี" 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่  2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมค าแปลชิงถ้วยพระราชทาน           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคภาษาบาลี – อังกฤษ จัดโดยสมาคมความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เมื่อที่ 8 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

 

รูปที่ 78 รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมค าแปล 
 

รูปที่ 77 ถ่ายรูปร่วมกันหลังรับรางวัล  
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5.3. งาน “ป๋าเวณีสระเกล้าด าหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส”  

ผู้บริหารและคณาจารย ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ร่วมงาน “ ป๋าเวณีสระเกล้าด าหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส ” เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2557 เพ่ือความ
เป็นสิริมงคล และเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีของชาวล้านนา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ บริเวณ ลานหน้า
อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

รูปที่ 80 งาน ป๋าเวณีสระเกล้าด าหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ปี 57 
 

รูปที่ 79 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ น าบุคลากร สระเกล้าด าหัวอธิการบดีฯ  
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5.4. รางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจ าปี 2557 

1) รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านเรียนดี  
พิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด  จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ของแต่

ละสาขา ดังนี้ 
(1) นายอานนท์  ชาวบ้านกร่าง   

สาขา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย   3.91 
(2) นางสาวอภิชญา อินต๊ะน า     

สาขา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย   3.62 
(3) นางสาวธนานุช  วันตา         

สาขา สหวิทยาการ   สาขาวิศวกรรมอาหาร  เกรดเฉลี่ย   3.32 

รูปที่ 81 อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัล คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน ปี 2557 
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  2) รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียง  

พิจารณาจากผลงานที่นักศึกษาเข้าร่วมประกวดต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1, 2, และ 3 ทั้งใน
ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด  ได้แก่ 

(1) นายศักดิ์พล   พลขจร 
(2) นายวิเชียร    ไชยนาง 
(3) นายกอบชัย   สะถา 
(4) นางสาวกฤติกา  ตาลธิ 
(5) นางสาวณัฐกานต์   เดชคุณมาก 
(6) นางสาวไพลิน   พรหรมศร 
(7) นายเอ้ืออังกูล   ปัญญานวล 
(8) นายธงไชย        แซ่เฮ้ง 
(9) นายอรรถวิทย์   พิสมบูลณ์ 
(10) นางสาวพัชราภรณ์  นามภิชัย 
(11) นางสาวกีรติ  จิตนารินทร์ 
(12) นางสาวปรียานันท์  กลมกล่อม 
ทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 2 การสวดพระธรรมพร้อมค าแปล ภาษาบาลี – อังกฤษ (ระดับชาติ)                  
ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้องพระบรมธาตุ) อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง 
กรุงเทพมหานคร วัน/เดือน/ปี ที่รับรางวัล 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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3) รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมดีเด่น  

พิจารณาจากนักศึกษาที่มีความเสียสละเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และคณะ  ได้แก่ 
(1) นายสุทธิวัฒน์ พวงมาลัย    

สาขา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์   
ท าหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ 

 

รูปที่ 82 นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น  ด้านกิจกรรมดีเด่น 
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4) อาจารย์ดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียง 

พิจารณาจากผลงานชนะการประกวดต่าง ๆ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ได้แก่                  
(1) รางวัลเหรียญเงิน  ระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ านมด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ ณ กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ระดับนานาชาติ)วัน/เดือน/ปี ที่รับรางวัล 2-6 เมษายน 2557 ได้แก่ ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 
 

รูปที่ 83 ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียง 
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(2) รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 2 การสวดพระธรรมพร้อมค าแปล ภาษาบาลี – อังกฤษ (ระดับชาติ) 
ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้องพระบรมธาตุ) อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง 
กรุงเทพมหานคร วัน/เดือน/ปี ที่รับรางวัล 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้แก่ 

1. นางสาวโบว์   ถิ่นโพธิ์วงศ์             สาขา สหวิทยาการ 
2. นายประวิทย์  ลี้เหมือดภัย            สาขา สหวิทยาการ 
3. นางสาวณัฐธิณี  ทรายแก้ว           สาขา สหวิทยาการ 

รูปที่ 84 อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลฯ คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน ปี 57 
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5.5. ทุนการศึกษา นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย 

 บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เข้าร่วมงานท าบุญอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 69 ปีของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระโพธิรังษี ดร. 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  และได้รับทุนการศึกษา 
จ านวน 10 ทุน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รูปที่ 85 พระโพธิรังษี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง 

รูปที่ 86 พระโพธิรังษี มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา 
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6. คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2557 
 

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. นายวิสูตร    อาสนวิจิตร  กรรมการ 
12. นายประวิทย์    ลี้เหมือดภัย  กรรมการ 
13. นายเอกรินทร์   อินประมูล  กรรมการ 
14. นางไพรพันธ์    ธนเลิศโศภิต  กรรมการ   
15. นางสาวโบว ์    ถิ่นโพธิ์วงศ์  กรรมการ 
16. นางสาวณัฐธินี   ทรายแก้ว  กรรมการ 
17. ว่าที่ร้อยตรีลีรวัฒน์   สุภารัตน์  กรรมการ 
18. นางสาวเจตนิพิฐ   ท้าวแก้ว   กรรมการ 
19. ว่าที่ร้อยตรีชไมพร   สุขใจ ๋   กรรมการ 
20. นางสาวอรพรรณ   นามพิชัย  กรรมการ 
21. นางสาวจุฑาทิพย์   ชุมภูขอด  กรรมการ 
22. นางสาวธมนวรรณ   จิตบาล   กรรมการ 
23. นางสาวพรทิพา   สมพมิตร  กรรมการ 
24. นายนิพนธ์    เขื่อนแก้ว  กรรมการ 
25. นางสาวศศิรดี   พานชาตรี  กรรมกการ 
26. ดร.สุบงกช    โตไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
27. นายชินวุฒ ิ    สายงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 




