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1. สารจากผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนในระดับต่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน แบบ
โครงงานเป็นฐาน (Problem/ProjectBased Learning : PBL) การบูรณาการการเรียนรู้
เข้ากับการทางานจริง (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านทักษะ ความช านาญและความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “สหวิทยาการพื้นฐานสังคม นาชุมชนสู่ การพัฒนาชาติ ” โดยยึดมั่นตาม
อัตลักษณ์ “คุณธรรมนาจิตคิดสรรสร้างวิทยาการ สู่ความเป็นนักปฏิบัติ”
วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพบนฐานวิทยาศาสตร์ จานวน 3 สาขาวิชา
ได้ แ ก่ เตรี ย มวิ ศ วกรรมศาสตร์ เตรี ย มบริ ห ารธุ ร กิ จ เตรี ย มสถาปั ตยกรรมศาสตร์ แ ละระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาสหวิทยาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันได้รับอนุมัติปรับหลักสูตรจาก
วิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ภารกิจด้านการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองและพร้อมที่จะนาศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีที่มี
อยู่ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ต่อไปในอนาคต
ภารกิจ ด้านการวิจัย และบริ การวิช าการมีการจัดตั้งกลุ่ มวิจัยย่อยเพื่อ สนับสนุน ให้ บุคลากร
ทางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปนาเสนอและแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งเป็น ผลงานมาจากโครงงานของนักศึกษาและคณาจารย์ การบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้
บุคลากรนาองค์ ความรู้ที่มีบริการชุมชน โดยเฉพาะ โครงการหลวงในกลุ่มภาคเหนือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลและชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยฯ
ภารกิจด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้นักศึกษา เช่น
ตักบาตรทุก วัน พุธ ในสั ป ดาห์ ที่ 2 ของทุกเดือน สวดมนต์ ไหว้พระและทาสมาธิ ก่ อนนอนทุกวั น เข้าร่ว ม
กิจ กรรมศิ ล ปะวัฒ นธรรมต่าง ๆ เช่น วัน ลอยกระทง กิ จกรรมของดีอาเภอดอยสะเก็ดและน านักศึกษา
ไปบาเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาความสะอาดตามวัดต่าง ๆ เป็นต้น
รายงานฉบั บ นี้ เป็ น สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ
ประจาปีงบประมาณ 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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2. ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มีการจัดการศึกษาทางวิชาชีพ ด้านช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
และเกษตรกรรม ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ มานานกว่ า 50 ปี โดยได้ มี ก ารพั ฒ นามาโดยล าดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาระบบ
การเรี ย นการสอนที่มีคุณ ภาพและศักยภาพมี ความพร้ อมในหลาย ๆ ด้า น เมื่อวั นที่ 15 กั นยายน 2531
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามใหม่ ว่ า
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
แห่งชาติและความต้องการของตลาดแรงงานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ เดิ ม และยกร่ า งเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีผลให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น
1 ใน 9มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 6 เขตพื้นที่ กับ 1 สถาบัน คือ
1. เขตพื้นที่น่าน
2. เขตพื้นที่ตาก
3. เขตพื้นที่พิษณุโลก
4. เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
5. เขตพื้นที่ลาปาง
6. เขตพื้นที่เชียงราย
7. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลาปาง
โดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
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ตราราชมงคล
ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปตราวงกลมภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัว
บาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็น
ตราประจาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"
และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญญลักษณ์" จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคล
ทั่ว ไป มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลแห่ งนี้ จัก เป็น สถาบั นที่ ตระหนัก ในภารกิ จ ที่ จ ะเสริม สร้า งให้
การศึ ก ษาในทางวิ ช าชี พ เจริ ญ รุ ด หน้ า แตกกิ่ ง ก้ า นสาขา สมดั่ ง เจตนาที่ ถื อ ก าเนิ ด มา และได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

สีประจามหาวิทยาลัย
สีน้าตาลทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการ
เสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่ง
การเรียนรู้สืบไป
สีน้าตาลทอง คือสีกลางที่เกิดจากการรวมสี มีคุณลักษณะเป็นกลาง สามารถอยู่ร่วมกับทุกสีได้ และ
ทาให้สีนั้นโดดเด่นสวยงาม เปรียบประดุจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สามารถบูรณาการ
ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพื้นที่ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมทุกด้าน ออกไปพัฒนาสังคม
ประเทศชาติ และดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พึ่งพาตนเองได้
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ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต้ น กาสะลอง (หรื อ ต้ น ปี บ ) เป็ น ต้ น ไม้ ที่ รู้ จั ก กั น แพร่ ห ลายในถิ่ น ล้ า นนา มี ด อกสี ข าวอั น เป็ น
สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ดอกมีกลิ่ นหอมเปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย
ตามวัฒนธรรม ความเชื่อของสังคมไทย กาสะลองเป็นไม้มงคล สถานที่แห่งใดปลู กไม้มงคลนี้ไว้ จะ
นามาซึ่งเกียรติคุณและชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วสารทิศ กาสะลองมีลาต้นที่แข็งแรงสูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาวบาน
สะพรั่งโน้มลงมา เปรี ยบเสมือนคุณลั กษณะของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้ว ยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความ
เชี่ ย ว ช าญ ที่ จะ ไป พั ฒ นา สั ง คม แล ะป ระ เท ศช าติ ให้ มี ค ว า ม เ จริ ญรุ่ งเ รื อ งอ ย่ า งยั่ งยื นต่ อไ ป

ปรัชญา
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจและหลักธรรมาภิบาล
Decentralization Participation and Good governance

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชุมชน สู่สากล

อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้สาเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

เป้าหมาย
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ บ นฐานสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม วิ จั ย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ ชุมชนอาเซี ยน และเป็ นมหาวิท ยาลั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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 เป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจาง่ายและสะดวกต่อการปฏิบั ติ จึง
กาหนดอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna)
R = Responsibility
M = Morality
U = Ubiquity
T = Technology
L = Linkage

รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ยึดมั่นในคุณธรรม ความงาม ความดี
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกโอกาส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานการพัฒนา
ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน
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3. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลได้ ย กฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้น ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็นคณะ
ใหม่เพื่อทาให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เข้า
ด้วยกัน อีกทั้งยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม
และศิลปกรรม
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎกระทรวงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เพื่อจัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา ระดับปริญญา และ
สร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจให้มีพื้นฐานทางการศึกษา
ที่ ดี มี ทั ก ษะที่ ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอส าหรั บ ป้ อ นสู่ ก ารศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญา ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ต าม
ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนเปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ศ วกรรม ศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริ หารธุร กิจ หรือมีความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ การคิด การออกแบบ
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ถนัด เพื่อเป็ นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ College of Integrated Science and Technology (CISAT)
สถานที่ตั้ง
98 หมู่ 8 ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
รายนามผู้อานวยการ
1. ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 (รักษาราชการแทนผู้อานวยการ)
2. ดร.นิวัตร มูลปา
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 (รักษาราชการแทนผู้อานวยการ)
3. ผศ.วันชาติ สุวัตถี
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน (ผู้อานวยการ)
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ปณิธาน
แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความชานาญสรรพวิ ชาพื้นฐานทางอาชีพแบบบูรณาการ
ศาสตร์บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม และจิตสานึกสาธารณะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมจิตสาธารณะนาสู่ภาคปฏิบัติ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการอันเป็นสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัย
เพื่อนาผลงานกลับสู่การเรียนการสอน

เอกลักษณ์
สหวิทยาการ พื้นฐานสังคม นาชุมชนสู่การพัฒนาชาติ

อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

ค่านิยมองค์กร
C- Creative
I – Industrious
S – Smart and Sociable
A – Active
T – Trustworthy

คิดสร้างสรรค์
อดทน สู้งาน
ฉลาดคิดการณ์ ผสานไมตรี
วิถีงานเชิงรุก
ทุกคนวางใจได้
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
2. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่นักศึกษาได้ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และศึกษาผ่านการ
ทางานด้วยการปฏิบัติจริง
3. สร้างสรรค์งานวิจัยผสานเข้ากับการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ
ในพื้นที่
4. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตสานึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอื่นๆ
2. ผลิตผู้ สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม เป็นที่
ต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการวิจัยและโครงงานเชิงบูรณาการ
4. สร้างและปลูกจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตสานึกสาธารณะอนุรักษ์
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. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอัตลักษณ์
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน
เป้าหมาย
Smart and Fast เพื่อสร้าง...คนเก่ง คนดี มีศักดิ์ศรี สู่สังคม
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านวิชาชีพ ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตรงกับความต้องการของ
ประเทศ
2. สรรหาและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นนวัตกรและครูอาชีพ
3. สร้างบัณฑิตให้เป็นนักนวัตกรที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น
5. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เป้าหมาย
มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรทาวิจัยฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศการวิจัยเพื่อชุมชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในองค์กร
2. พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
3. สร้างระบบและกลไกแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและหาแหล่งเงินทุนภายนอก
4. สนับสนุนให้มีและนาการวิจัยสู่การเรียนการสอน เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้
5. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านงานวิจัย
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
เป้าหมาย
ครูอาจารย์ได้สอน นักศึกษาได้ฝึก สังคมชุมชนได้ประโยชน์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริการวิชาการ
2. สร้ างและพัฒ นางานบริการวิช าการที่ตอบสนองความต้องการพัฒ นาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม
3. จัดการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
แหล่งเรียนรู้ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. สร้างระบบและกลไกแรงจูงใจ ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. จัดการองค์ความรู้ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์รักษา
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร จัดการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอัตลักษณ์
เป้าหมาย
สร้างบัณฑิตทีม่ ีลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”
กลยุทธ์
1. สร้ างและพัฒ นาบุ คลากรและนักศึ กษาให้ เ ป็นนวัตกรฐานเทคโนโลยีที่ ส อดคล้ อ งกับความ
ต้องการของชุมชนทุกภาคส่วน โดยมีระบบประกันคุณภาพ
2. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษา
3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2. นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เข้ามาใช้ในวิทยาลัยฯ
3. พัฒนาองค์กรและระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

รายงานประจาปี 2557

11

โครงสร้างการบริหาร
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

งานธุรการฝ่าย

งานวิชาการ

- งานหลักสูตรและกลุ่มสาระ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

งานนโยบายและแผน
งานบริหารงานทั่วไป
-

งานสารบรรณ
งานคลัง
งานพัสดุ
งานบุคลากร

การเรียนรู้ หัวหน้าสาขา และ
หัวหน้าหมวดสาระวิชา

- งานทะเบียนวัดผล
- งานส่งเสริมวิชาการ
งานบริการทัว่ ไป

- งานอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค
งานกิจการนักศึกษา

- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สวัสดิการนักศึกษา

- งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
- งานศิลปวัฒนธรรม
- งานหอพักนักศึกษา และงาน
ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง

- งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

- งานยานพาหนะและ
ประชาสัมพันธ์

- แผนปฏิบัติราชการประจาปี
- แผนยุทธศาสตร์
- งานงบประมาณและติดตามผล
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิเคราะห์และระบบข้อมูล
- งานวิเทศสัมพันธ์

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
งานบริหารจัดการงานวิจัย
- งานบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งานเผยแพร่งานวิจยั
และประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

รายงานประจาปี 2557
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์
รองผูอ้ านวยการฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นางสาวมาลัยพร วงค์แก้ว
รักษาการหัวหน้าสาขา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

นายนที สัมปุรณะพันธ์
รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

นายวีระศักดิ์ สวนจันทร์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา
เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายชัชวาลย์ กันทะลา
หัวหน้าสาขาวิชา
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ
รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์
หัวหน้าสาขาวิชา
เตรียมบริหารธุรกิจ

รายงานประจาปี 2557

รายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ
สุวัตถี
2. นายนที
สัมปุรณะพันธ์
3. ผศ.ดร. พานิช
อินต๊ะ
4. ผศ.ดร. สุบงกช
โตไพบูลย์
5. นายธีระศักดิ์
สมศักดิ์
6. นายศุภกาล
ตุ้ยเต็มวงศ์
7. หัวหน้าสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
8. หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
9. หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
10.หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ
11.หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
12.ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

13
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อาคารสถานที่
วิทยาลัย

ชื่ออาคาร

ข้อมูลอาคาร

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และ
สห
วิทยาการ

1.อาคารนวัตกรรม

อาคารเรียน 6 ชั้น มีรายละเอียด ดังนี้
ชั้น 1 ประกอบด้วย
1.ห้องสานักงาน
2.ห้องวิชาการ
3.ห้องพยาบาล
4.ห้องศูนย์ภาษา CISAT
5.ห้อง Tell Me More
6.ห้องสโมสรนักศึกษา
7.ห้องสมุด
8.ห้องดนตรี
ชั้น 2 ประกอบด้วย
1.ห้องพักครู 3 ห้อง
2.ห้องประชุมสารภี
3. ห้องเรียนทฤษฎี 3 ห้อง
4.ห้องภูมิปัญญา
5.ห้อง Leaning Innovation center
ชั้น 3 ประกอบด้วย
1.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์1
2.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์2
3.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์3
4.ห้องปฏิบัติงานสานักงานเตรียมบริหาร
5.ห้องเรียนทฤษฎี 7 ห้อง
6.ห้องระบบเครือข่าย
7.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
8.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

พื้นที่/
ตารางเมตร

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

สภาพการใช้งาน
อยูร่ ะดับ
ดี-ดีมาก
ทุกห้อง

รายงานประจาปี 2557
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อาคารสถานที่ (ต่อ)
วิทยาลัย

ชื่ออาคาร

ข้อมูลอาคาร

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และ
สห
วิทยาการ

1.อาคารนวัตกรรม

ชั้น 4 ประกอบด้วย
1.ห้องปฏิบัติการบัญชี 1
2.ห้องปฏิบัติการบัญชี 2
3.ห้องปฏิบัติการบัญชี 3
4.ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
5.ห้องพักครู 2 ห้อง
6.ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
7.ห้องเรียนทฤษฎี 6 ห้อง
ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย
1.ห้องประชุมพุทธรักษา
2.ห้องเรียนทฤษฎี 10ห้อง
ชั้น 6 ประกอบด้วย
1.ห้องฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
3.ห้องเตรียมสารและอุปกรณ์เครือ่ งแก้ว
4.ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารพื้นฐาน
5.ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
6.ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
7.ห้องปฏิบัติการกระบวนการอาหาร
8.ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง
9.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
10.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

พื้นที่/
ตารางเมตร
200 ตม.
200 ตม.
200 ตม.
200 ตม.
600 ตม.
600 ตม.
1,200 ตม.
800 ตม.
2,000 ตม.

สภาพการใช้งาน

สภาพการใช้งาน
อยูร่ ะดับ
ดี-ดีมาก
ทุกห้อง

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

2.อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารเรียนปฏิบตั ิการ เครื่องกล-โยธา

64 ตม.

ดี

3.อาคารปฏิบัติการ 2

โรงผลิตน้าผลไม้ต้นแบบ

288 ตม.

ดี

4.อาคารปฏิบัติการ 3

อาคารเรียนปฏิบตั ิการ เครื่องกล

64 ตม.

ดี

5. อาคารปฏิบัติ
อาคารเรียนปฏิบตั ิการ งานเชื่อม
การงานเชื่อม
6.อาคารหอพักชาย 1 อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง

64 ตม.

ดี

640 ตม.

ดี

7.อาคารหอพักชาย 2 อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง

640 ตม.

ดีมาก

7.อาคารหอพักชาย 3 อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 40 ห้อง

640 ตม.

ดีมาก
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4. ผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ย เทคโนโลยี และสหวิทยาการ มีแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายละเอียด

จานวน (เรื่อง)

4.1

บุคลากรและงบประมาณ

4

4.2

การผลิตบัณฑิต

4

4.3

การวิจัยและการบริการวิชาการ

3

4.4

ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3

4.5

การบริหารและการจัดการ

3

รวม

16
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4.1 บุคลากรและงบประมาณ
4.1.1. จานวนบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจานวนบุคลากร
ทั้งสิ้น 67 คน จาแนกตามประเภท ดังนี้
ประเภท
1. ข้าราชการ
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
3. พนักงานราชการ
4. พนักงานตามพันธกิจ
รวม

สายวิชาการ
1
27
24
52

สายสนับสนุน
4
1
10
15

รวม
1
31
1
34
67

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

จานวนบุคลากร

22%
สายวิชาการ
78%

รูปที่ 1 กราฟวงกลมแสดงจานวนบุคลากร วิทยาลัยฯ

สายสนับสนุน

17
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2%

สายวิชาการ

ข้าราชการ

46%
52%

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานตามพันธกิจ

รูปที่ 2 กราฟวงกลมแสดงจานวนบุคลากร สายวิชาการ

สายสนับสนุน
6%
27%

พนังงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานตามพันธกิจ

67%

พนักงานราชการ

รูปที่ 3 กราฟวงกลมแสดงจานวนบุคลากร สายสนับสนุน

18
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4.1.2. การลาศึกษาต่อของบุคลากร วิทยาลัยฯ มีบุคลากรลาศึกษาต่อ ดังนี้
ทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลาดับ

1
2
3
4
5

ชื่อ
นายกิตติ

สกุล
เอี่ยมเปรมจิต

ตาแหน่ง
อาจารย์

สาขาที่เรียน
ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล

สิ้นสุดสัญญา
31 พ.ค. 2558

นายประเสริฐ

ลือโขง

อาจารย์

ปริญญาเอก/วิทยาการคอมพิวเตอร์

18 ต.ค. 2557

นางสาววนัสสุดา

คาพุฒ

อาจารย์

ปริญญาเอก/เศรษฐศาสตร์

5 มิ.ย. 2560

นางสาวปวียา

รักนิ่ม

อาจารย์

ปริญญาเอก/ Com Science & Information
Engineering

30 ส.ค. 2558

นายอดิศร

โอดศรี

อาจารย์

ปริญญาเอก/Vacation Education

30 ก.ย. 2560

ทุนพนักงานตามพันธกิจ
ลาดับ
1
2

ชื่อ
นายธราพงษ์
นางสาวศิริวิมล

สกุล
ตาแหน่ง
สาขาที่เรียน
กาญจนปาริชาติ อาจารย์ ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล
ณ เชียงใหม่
อาจารย์ ปริญญาเอก/ศึกษาศาสตร์

สิ้นสุดสัญญา
31 ต.ค. 2557
17 ม.ค. 2559
สิ้นสุดสัญญา
31 ต.ค. 2557

ทุน ODOS
ลาดับ
1

ชื่อ
นางสาวรุ่งนภา

สกุล
เขียววิจิตร

2

นางสาวกาญจนา

ใบวุฒิ

ตาแหน่ง
สาขาที่เรียน
อาจารย์ ปริญญาเอก/Water TechnologyBiotechnology
อาจารย์ ปริญญาโท/Tourism Management

17 ม.ค. 2559

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (สวทช.)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ
นายปรัชญ์
นายพีรธรรม
นางสาวณัฏฐิกานต์
นางสาวอนันตญา
นายวรัชญ์

สกุล
ปิยะวงศ์วิศาล
เตชะพะโลกุล
กันกา
วรรณโพธิมุกข์
เขียวรัตร์

ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาขาที่เรียน
ปริญญาตรี/โท/ เอก/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี/โท/เอก/มิลติมีเดียดีไซน์
ปริญญาตรี/โท/เอก/Bionics
ปริญญาตรี/โท/เอก/Computer Science
ปริญญาตรี/โท/เอก/แมคคาทรอนิกส์

สิ้นสุดสัญญา
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก
ลาดับ
1

ชื่อ
นายรณชาติ

สกุล
มั่นศิลป์

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

ตาแหน่ง
อาจารย์

สาขาที่เรียน
ปริญญาเอก/วิศวกรรมเครื่องกล

สิ้นสุดสัญญา
30 พ.ค.2558
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4.1.3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการนี้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรของวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางาน การเสริมสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกี ยรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุ ท ธ สงค์ธ นาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เป็ น ประธานเปิ ด พิ ธี และให้ โ อวาทแก่ บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ฯ เมื่ อ วั น ที่ 5–6 กรกฏาคม 2557
ณ กัสซันขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดลาพูน

รูปที่ 4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
อบรมพัฒนาบุคลากร

รูปที่ 5 บุคลากร วิทยาลัยฯ ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จการอบรม

รายงานประจาปี 2557
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4.1.4. สรุป รายรับ-ราย จ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

(หน่วย:บาท)
14,489,875.00

รายจ่าย
ค่าจ้าง
6,301,648.23
ประกันสังคม
252,526.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
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
ค่าใช้สอยอื่น
400,564.00
ครุภัณฑ์
51,565.00
ค่าไฟฟ้า
18,414.52
ค่าใช้จ่ายอื่น (ชาระค่าหอพักให้กับภาคภายัพ)
5,200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (โอนค่าวัสดุให้สถาบันวิจัยฯ ลาปาง)
70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (สมทบมหาวิทยาลัย)
118,082.50
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

13,369,655.05
1,120,219,95

รายงานประจาปี 2557
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รายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รายจ่าย
48%

รายรับ
52%

รูปที่ 6 กราฟวงกลมแสดง รายรับ – รายจ่าย

เงินผลประโยชน์สะสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายการ
1. เงินสะสมคงเหลือ ปี 56
2. รายงานรับ-จ่าย ปี 57

รายรับ
รายจ่าย
11,769,431.94
14,489,875.00 13,369,655.05

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

คงเหลือ
11,769,431.94
1,120,219.95

เงินสะสมคงเหลือ
11,769,431.94
12,889,651.89

รายงานประจาปี 2557
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4.2 การผลิตบัณฑิต
4.2.1. หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
สาชาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสหวิทยาการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (วศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักสูตรที่กาลังดาเนินการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
4.2.2. จานวนนักศึกษา
ระดับชั้นปี
สาขาวิชา

ปี 1 (คน) ปี 2 (คน) ปี 3 (คน)

ปี 4 (คน)

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

20

23

19

24

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

92

81

86

เตรียมบริหารธุรกิจ

28

33

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

36

28

รวม

-

11
-

259

29

-

-

90

30

-

-

91

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ปี 5 (คน)

97

537

รายงานประจาปี 2557
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4.2.3. การให้บริการห้องสมุด
การให้บริการห้องสมุดของวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็ม
กาลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีทั้งการค้นคว้าทางตารา การบริการอินเตอร์เน็ตและมีมุมอ่านหนังสือ ซึ่ง
การบริการห้องสมุดมีทั้งสิ้น 3 จุดคือ
1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด)
3. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)
วิทยาลัย ฯ ให้ความสาคัญการบริการห้องสมุด ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารตาราเรียนได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเอกสารและตารา
เรียนให้กับแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา

งบประมาณ(บาท)

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

83,000

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

60,000

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

60,000

เตรียมบริหารธุรกิจ

60,000

การศึกษาทั่วไป

50,000

วารสารและหนังสือส่วนกลาง

15,200

รวม

328,200

รายงานประจาปี 2557

รูปที่ 7 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

รูปที่ 8 ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด)

25

รายงานประจาปี 2557
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รูปที่ 9 มุมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)

รูปที่ 10 มุมอ่านหนังสือ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)

รายงานประจาปี 2557
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4.4.4. โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ดังนี้
1) ด้านวิชาการ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์

2

โครงการนิทรรศการการนาเสนอผลงานวิชาการ

วัน/เวลา

สถานที่

15-18ต.ค. 56 โรงแรมดุสติ ธานี จังหวัดชลบุรี
18 ก.พ. 57

อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

27 ก.พ. 57

วิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ
วศ.อาหาร
วศ.อาหาร

นักศึกษา
3
4

โครงการประกวดแข่งขันถ่ายภาพทาง
สถาปัตยกรรม
โครงการเพิม่ พูนความรู้แก่ศิษย์เก่าวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร

29-31 มี.ค.57 ห้องปฎิบัติการ 3
สานักวิทยบริการและ

ต.สถ.
วศ.อาหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มทร.ล้านนา
5

6

โครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์
จากสถานประกอบการ

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป
ที่ 1 (ฝาง) ตาบลแม่งอน
อาเภอฝาง จังหวังเชียงใหม่
โครงการเปิดโลกสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 22-26 มิ.ย.57 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ.ปทุมธานี

7

1-30 พ.ค57

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

22 ก.ค.57

วิทยาลัยฯ

8

โครงการรักษ์ภาษาไทย

23 ก.ค.57

วิทยาลัยฯ

9

โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะนักศึกษา
เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการงานวันวิทยาศาสตร์

10

4 – 5 ส.ค.57 วิทยาลัยฯ
4 ส.ค. 57

วิทยาลัยฯ

วศ.อาหาร

ต.วศ.
กิจการ
นักศึกษา
ศึกษาทั่วไป
ต.สถ.
ศึกษาทั่วไป

รายงานประจาปี 2557
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(1) โครงการนาเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์
อาจารย์ ป ระวิ ท ย์ ลี้ เ หมื อ ดภั ย และอาจารย์ เ อกริ น ทร์ อิ น ประมู ล อาจารย์ ป ระจ าสาขา
วิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเสนอผลงาน ในงาน ” Sea of
Innovation Me-Nett 2013” เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี

รูปที่ 11 อาจารย์ประวิทย์ ลี้เหมือดภัย นาเสนอผลงานทางวิชาการ

รูปที่ 12 ถ่ายรูปหลังเสร็จงานนาเสนอผลงานทางวิชาการ

รายงานประจาปี 2557
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(2) โครงการนิทรรศการการนาเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดาเนินการจัดโครงการนิทรรศการการนาเสนอผลงาน
วิชาการของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและเป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงผลงานของนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ที่ได้ฝึกฝนผ่านกระบวนการ ได้เรียน – ได้รู้ ได้คิด – ได้เห็น ได้ทา -ได้เป็น ตามหลักกระบวนการ
สอนแบบ PBL: Project Based Learning เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเรียนรวมชั้น 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

รูปที่ 13 ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานนาเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษา

รูปที่ 14 บรรกาศงานนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

รายงานประจาปี 2557
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(3) โครงการประกวดแข่งขันถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
สาขาวิ ช าเตรี ย มสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ จั ด ท า
โครงการประกวดแข่งขันถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ “สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตในดอยสะเก็ด ”
แ ล ะ ท า พิ ธี ม อ บ ป ร ะ ก 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 15 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน

รูปที่ 16 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบรางวัล ให้นักศึกษา
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(4) โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิ งปฎิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ในหัวข้อ ”การออกแบบชิ้นส่วนวิศวกรรมในระดับขั้นพื้นฐานและการสร้างแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
SolidWorks” โดยได้เชิญ คุณอนุชา พัฒนาวงศ์กร ผู้มีประสบการณ์ทางการใช้โปรแกรม SolidWorks มาเป็น
วิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ เมื่อ วันที่ 29-31 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฎิบัติการ 3 สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

รูปที่ 17 อาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าวิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าร่วมรับการอบรม

รูปที่ 18 อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ถ่ายรูปร่วมกัน
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(5) โครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบการ
โครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบการโครงการเป็นโครงการที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ คือ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว ได้ฝึก
ทักษะให้เป็นมืออาชีพสร้างเครือข่ายการวิจัยกลุ่ม และการวิจัยร่วมกันระหว่างบุคคลภายนอกรวมถึงสนับสนุน
การนาความรู้และประสบการณ์จากการร่วมวิจัยมาใช้พัฒนาในการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนโดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปแห่งที่ 1 (ฝาง) ในการให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯได้เ ข้าศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานในสายการผลิตอบแห้งสตรอเบอร์รี่และได้เกิด
หัวข้อศึกษาร่วมกับทางโรงงานหลวงฯ โดยข้อมูลและประสบการณ์ในการเข้าฝึกประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์สาหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เช่น การอบแห้งผลผลิตทางการ
เกษตร และอาหารการถ่ายเทมวล และความร้อนวิศวกรรมกระบวนการอาหารและรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตาบลแม่งอน อาเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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(6) โครงการเปิดโลกสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นานักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในงานวัน นักประดิษฐ์
แห่งชาติประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี

รูปที่ 19 นักศึกษากาลังรับฟังการบรรยายจากวิทยากร

รูปที่ 20 อาจารย์ นักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน
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(7) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
แผนกพยาบาล และงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพนักศึกษา ประจาปี 2557 โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เข้าทาการตรวจสุขภาพ เช่น
การตรวจน้าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ ตาบอดสี และกรุ๊ปเลือดของนักศึกษา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด

รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่จาก รพ.ดอยสะเก็ด ตรวจสุขภาพให้นักศึกษาวิทยาลัยฯ

รูปที่ 22 บรรยากาศเจ้าหน้าที่จาก รพ.ดอยสะเก็ด ตรวจสุขภาพให้นักศึกษาวิทยาลัยฯ
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(8) โครงการรักษ์ภาษาไทย
กลุ่มศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจาปี 2557 ขึ้นโดยเล็งเห็นความสาคัญในการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษา และ
เพื่อให้ นั กศึกษาเห็ น คุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย จึงได้จัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย ขึ้นภายใต้ชื่องาน“วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557” ภายในงานยังมีการแสดงละครเวที การประกวด
ร้องเพลง และการอ่านทานองเสนาะ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 23 นักศึกษาและอาจารย์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังเสร็จงาน

รูปที่ 24 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันรักษ์ภาษาไทย
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(9) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการการ
ประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจาปี 2557 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการและการ
แข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โดยมีสถาบันการศึกษาจากภายนอก
หลายแห่งเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 25 งานประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจาปี 2557

รูปที่ 26 บรรยากาศประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจาปี 2557
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(10) โครการงานวันวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2557 ซึ่งภายในกิจกรรม
มี ก ารจั ด นิ ท รรศการและการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และสถาปั ต ยกรรม โดยมี
สถาบันการศึกษาภายนอก หลายแห่ง เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557ณ โถงชั้น 1
อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 27 งานวันวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557

รูปที่ 28 บรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
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2) ด้านกิจกรรมนักศึกษา
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสานฝันวันเด็ก 57

วัน/เวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

11 ม.ค.57

ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง
อาเภอเชียงดาว

วศ.อาหาร

จังหวัดเชียงใหม่
2

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

15 ม.ค. 57

วิทยาลัยฯ

กิจการนักศึกษา

3

โครงการ The 4 th International Festivals 2014

12 ก.พ. 57

วิทยาลัยฯ

ศึกษาทั่วไป

4

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

14 ส.ค.57

อาคารเรียนรวม
วิศวกรรมอุตสาหการชั้น

วศ.อาหาร

3 มทร.ล้านนา ภาค
พายัพ
5
6

กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

18 ธ.ค.56

วิทยาลัยฯ

กิจการนักศึกษา

19 ธ.ค. 56

วิทยาลัยฯ

กิจการนักศึกษา
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(1) โครงการสานฝันวันเด็ก 2557
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัด
งานวันเด็ก 57 ขึ้นที่โรงเรียนบ้านรินหลวง อาเภอเชียงดาว จั งหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นักศึกษาและอาจารย์
ได้ช่วยกันกิจกรรมสาหรับเด็ก ๆ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทาสีกาแพงและวาดรูปการ์ตูนต่า งๆ โดยให้
เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 29 นักเรียนโรงเรียนบ้านรินหลวงและนักศึกษา, อาจารย์ วิทยาลัยฯ ถ่ายรูป
ร่วมกัน

รูปที่ 30 บรรยากาศงานวันกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านรินหลวง
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(2) กิจกรรมกีฬาสีภายใน
วิทยาลัยฯ ได้จัดงานกีฬาสีภายใน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริ มให้ เกิดความกล้ าแสดงออก รู้แพ้ รู้ช นะ รู้อภัย และเพื่อให้ อาจารย์
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีการแข่งขันเกมกีฬาร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 31 นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงาน ในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน

รูปที่ 32 บรรยากาศงานกีฬาสีภายใน วิทยาลัยฯ
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(3) โครงการ The 4 th International Festivals 2014
โดยกลุ่ มสาระวิ ช าภาษาต่างประเทศและศู นย์ ภ าษา ได้ จัด กิจ กรรมประกวดซุ้ มเทศกาลอาหารและ
เครื่ องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็ นการส่งเสริมและพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา วิทยาลั ยฯ
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิเช่น การร้องเพลงสากล การเต้นประกอบเพลง การประกวดการแสดงทาง
วัฒนธรรม การเล่าเรื่องหรือเล่านิทานการตอบคาถามเกี่ยวกับ AEC การจัดซุ้มเทศกาลและวัฒนธรรมนานาชาติ
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-based Learning,
Project-based Learning, and Practise-based Learning ) คือการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ฝึกฝน เรียนรู้ และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 33 บุคลากรแต่งกายด้วยชุดนานาชาติเข้าร่วมงาน

รูปที่ 34 บรรยากาศกิจกรรมเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ
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(4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ
นั กศึกษาใหม่ ปี การศึก ษา 2557 ขึ้น โดย รักษาราชการแทนหั ว หน้าสาขาวิช าวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
อาจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว ได้แนะนาสาขาวิชาฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ ได้เชิญ
วิทยากรจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คุณดารงค์วิทย์ กองทอง ผช.ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทอาหาร
ภาคเหนือ จากัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม
วิศวกรรมอุตสาหการชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

รูปที่ 35 คุณดารงค์วิทย์ กองทอง ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

รูปที่ 36 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เข้ารับฟังบรรยาย
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(5) กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสร นักศึกษา
สโมสรนักศึกษา จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อหาตัวแทนนักศึกษา
เป็นผู้นาในการพัฒนานักศึกษา และฝึกให้นักศึกษาได้รู้และลงมือปฏิบัติ อันเป็นแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 37 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา

รูปที่ 38 นักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา
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(6) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกของนักศึกษา
โดยในงานมีการจัดซุ้มอาหาร ดนตรี การแสดง พร้อมทั้งมีการจับฉลากของรางวัล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 39 งานปีใหม่ นักศึกษาวิทยาลัยฯ

รูปที่ 40 บรรยกาศงานปีใหม่ นักศึกษาวิทยาลัยฯ
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3) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน/เวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการบริการวิชาการสาขาวิศวกรรมกระบวนการ

25 เม.ย.57

ห้องประชุมทองกวาว เทศบาล
ตาบลชมภู อาเภอสารภี

วศ.อาหาร

อาหาร

จังหวัดเชียงใหม่
2

กิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

22 ก.ค. 57

ณ โรงเรียนแม่โป่ง

ศึกษาทั่วไป

อาเภอดอยสะเก็ด
3

โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยเพื่อ
เข้าร่วมการแข่งขัน

27 ส.ค. 57

จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม กรุงเทพ

ต.วศ.
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(1) โครงการบริการวิชาการสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
อาจารย์ ส าขาวิช าวิ ศวกรรมกระบวนการอาหาร วิท ยาลั ย เทคโนโลยี และสหวิ ทยาการ น าโดย
อาจารย์ประวิทย์ ลี้เหมือดภัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ในหัวข้อ “การออกแบบ
และปรับปรุงเตาจาดตอง” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเตาชีวมวลประเภทต่าง ๆ และวิธีการปรับปรุงเตาจาดตองให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในการนี้ อาจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว และ อาจารย์อาจรีย์ สุขอินต๊ะ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การหมั ก ดองและการฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ เ ป็ น อั น ตรายภายในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรที่ ผ่ า นการหมั ก ดอง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมทองกวาวเทศบาลตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชีย งใหม่

รูปที่ 41 อาจารย์ ชาวบ้านผู้เข้ารับการอบรมถ่ายรูปร่วมกัน

รูปที่ 42 อาจารย์ วิทยาลัยฯ ให้ความรู้แก่ชาวบ้านตาบลชุมภู
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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 นานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
จานวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้บาเพ็ญประโยชน์และสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ และเพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันเสียสละเพื่อทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 43 ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จงาน

รูปที่ 44 นักศึกษาวิทยาลัยฯ บริการวิชาการที่ โรงเรียนแม่โป่ง
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(3) โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้นักศึกษา
มีการพัฒนาทางด้านสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และให้นาผลงานไปเผยแพร่ ทั้งในการเข้าร่วมการแข่งขัน ครั้งนี้
สาขาวิ ช าเตรี ย มวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งานทางเลื อ กจาก
แสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ “หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ชิงชัยฟุตบอลโลก” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
จัน ทรเกษม ร่ ว มกับ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย และบริษัท ยู.ที. ซี. เทค เมื่อวัน ที่ 27 สิ งหาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพ

รูปที่ 45 ถ่ายรูปรวมหลังรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รูปที่ 46 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
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4) ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมตักบาตร ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
2

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการบูรณาการ
ในการเรียนการสอน

3

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วัน/เวลา

สถานที่

วันพุธ
วิทยาลัยฯ
สัปดาห์ที่ 2
20 ม.ค. 56 ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
8 ก.ค.57 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
วัดพระธาตุดอยกู่
อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
กิจการนักศึกษา
วศ.อาหาร

กิจการนักศึกษา
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(1) กิจกรรมตักบาตร
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ นิ ม นต์ พ ระจากวั ดพระธาตุ ด อยสะเก็ด พระอารามหลวง
มารับบิณฑบาตและเปิดโอกาสให้บุคลากรนักศึกษามีโอกาสได้ทาบุญตักบาตร เป็นประจาทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2
ของเดือน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 47 นักศึกษาร่วมกันตักบาตรพระจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

รูปที่ 48 พระจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดมารับบิณฑบาต
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(2) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการบูรณาการในการเรียนการสอน
นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
นานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ โดยได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะเห็ด การเลี้ยงกบคอนโด การแกะสลัก การทานา ฯลฯ ซึ่งเป็นวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 49 วิทยากร กาลังบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

รูปที่ 50 บรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานที่ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(3) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วิทยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิทยาการ ร่ว มกับสถาบันวิ จัยและพัฒ นา, ศูนย์วัฒ นธรรมศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ร่ ว มมื อ จั ด พิ ธี แ ห่ เ ที ย นพรรษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557
นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา , คณาจารย์วิทยาลัยฯ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และ วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย)
อาเภอดอยสะเก็ด และวัดผาลาด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 51 ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

รูปที่ 52 นักศึกษา อาจารย์ วิทยาลัยฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
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4.3 การวิจัยและการบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมงานต่าง ๆและ ได้รับรางวัลในรอบปี ดังต่อไปนี้
4.3.1 โครงงานวิจัยของนักศึกษา
1) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบป้องกันน้าท่วมต้นกล้าข้าว”
เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 54,56
1. นางสาวรัชดาภรณ์
กันสิทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์
สุขวัฒนกูล
3. นายศุภชัย
วระวงษ์
4. นายอัจฉริยะ
ทองสมบูรณ์
5. นายอานนท์
คาฟู
6. นายวรกันต์
ปินตาคา
7. นายปวรุตม์
กันยานัน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร
เข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โถงอาคาร วช. ๔ สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
2) การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก 2 สเตจ แบบคอมมอนอิมิเตอร์สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมสาสตร์
เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 56
1.นายนฤดล
กาตาสาย
2. นายไพบูรณ์
อินทะซาว
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร,อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม
เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านา ครั้งที่ 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
เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านาครั้งที่ 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
เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านาครั้งที่ 1 บัญฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่
แกรนด์วิว
5) การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและความถี่ที่มีต่อการขยายสัญญาณของวงจรไบอัสคงที่
เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 55
1. นายณัฐภัทร
ขาวละออ
2. นายศุภวิชญ์
คาบรรลือ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร, อาจารย์อดิศร
กวาวสิบสาม
เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านา ครั้งที่ 1 บัญฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่
แกรนด์วิว
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6) หุ่นยนต์กู้ภัย
เจ้าของผลงาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 55,56
1. นายศุภวิชญ์
คาบรรลือ
2. นายสุทธิวัฒน์
พวงมาลัย
3. นายสุรสิงห์
สิงห์เหลือ
4. นายอานนท์
ชาวบ้านกร่าง
5. นายกัญจน์
นาคเอี่ยม
6. นายจักรภัทร
วรวงศ์
7. นายกษิดิษ
ธรรมนันต์
8. นายกษิด์พัฒน์
ทุนกาศ
9. นายนัฐนันท์
สมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภิชาติ
ใสงาม
เข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจาปี 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
เข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ
อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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8) การท านายประสิ ท ธิ ภ าพในการตกตะกอนของเครื่อ งตกตะกอนเชิ ง ไฟฟ้ า สถิ ต ส าหรั บ ก าจั ด ฝุ่ น ควั น จาก
กระบวนการคั่วกาแฟ
เจ้าของผลงาน นักศึกษาวิศวกรรมอาหาร รหัส 53
1. นางสาวชนิกานต์
ขัดปา
2. นางสาวอรอนงค์
อุปมา
3. นางสาวไอลดา
ถาตุ้ย
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ
9) คุณลักษณะการเพาะเลี้ยงยีสต์โดยใช้ปลายข้าวเป็นสับเสตทเพื่อการออกแบบถังหมาก
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 นาเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวด
และได้รับรางวัลในรอบปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
1
เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
อากาศ (DustDETEC)
2
ระบบการฆ่าการเซื้อจุลลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

3

การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสาหรับดักจับ
กลุ่มควันจากการประกอบอาหาร

4

แนวทางการทาธุรกิจเพื่อชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเครื่อง
เขินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ได้รับรางวัล
รางวัลเกีรยติคุณ จากงาน Inventors’
Day 2014
1.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal ) จาก
งาน International Exhibition of
Inventions of Geneva เจนีวา
สวิสเซอร์แลนด์
2. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นรับรางวัลระดับดี
จากงาน Inventors’ Day 2014
รางวัล Best Invention in Green
Technology
จากงาน Inventors’ Day 2014
รางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงานใน
รูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น จากงาน THE
1st CONFERENCE ON HANDS-ON
RESEARCH & DEVELOPMENT OF
RMUTL 2014
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1) เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC)
ผศ.ดร พานิ ช อิน ต๊ะ และ นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ ได้ รับรางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้นประจาปี 2557
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมแสดงผลงานเนื่องใน "วันนักประดิษฐ์ 2557 (Inventors’Day 2014)"
เมือ่ วันที่ 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 ประจาปี 2557 รับรางวัลระดับดี ในการเข้าร่วมแสดงผลงาน
เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ 2557 (Inventors’Day 2014) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รูปที่ 54 อธิการบดีร่วมแสดงความยินดี กับรางวัล Silver Medal

รูปที่ 55 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 57 รางวัลระดับดี
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3) การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสาหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร
อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ได้รับรางวัล Best Invention in Green Technology จาก The JIPA
Award ของประเทศญี่ปุ่น จากผลงาน การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสาหรับดักจับกลุ่มควันจากการ
ประกอบอาหาร [Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process] ในงานวันนักประดิษฐ์
แห่งชาติประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่ง
ผลงานดังกล่าวได้ถูกคัดเลือกและได้รับรางวัลจากผลงานทั้งหมดทั่วประเทศจานวน 600 ผลงาน

รูปที่ 56 รับรางวัล Best Invention in Green Technology
จาก The JIPA Award ของประเทศญี่ปุ่น

รูปที่ 57 รางวัล Best Invention in Green Technology
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4) แนวทางการทาธุรกิจเพื่อชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเครื่องเขินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ,นายแซคเคอรี่ แอนเดร์ ชาน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
และนายนภั ส กร ดวงสิ ง ห์ นั ก ศึ ก ษาเตรี ย มบริ ห ารธุ ร กิ จ ชั้ น ปี ที่ 3 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น เรื่อง
แนวทางการทาธุรกิจเพื่อชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเครื่องเขินวัวลาย อาเภอเมือง 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 58รางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น

รูปที่ 59 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ถ่ายรูปร่วมกัน หลังรับรางวัล
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4.3.4 ผลงานโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ
1) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง"การสร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า นวงจรไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ"
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ ผู้ เ ข้าอบรมมี โ อกาสสร้ างสรรค์ง านวิจัยใหม่ๆ และได้นาเสนอผลงานของตัว เองเพื่อตีพิมพ์เ ผยแพร่ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเป็นการบริการสังคมด้านวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปางสะหวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 60 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

รูปที่ 61 บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ
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2) โครงการ “เหลียวหลัง…..มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่”
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม “เหลียวหลัง…..
มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่” ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ จะได้รับ
ความรู้ จ ากนั ก วิ จั ย อาวุ โ สซึ่ ง มากด้ ว ยประสบการณ์ มาแนะน าเทคนิ ค การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์ จนถึงระดับศาสตราจารย์ โดยนาเสนอให้เห็นถึง ขั้นตอน วิธีทา แบบฟอร์มการ
น าเสนอการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และแนะน าหั ว ข้ อ ในการท าวิ จั ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เ ข้ า อบรม
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 62 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

รูปที่ 63 อาจารย์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังการอบรมจากวิทยากร

รายงานประจาปี 2557

3) โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจาปี 2557
ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ น าโดย ผศ.ดร.พานิ ช อิ น ต๊ ะ ,
อาจารย์ชัชวาล กันทะลา, ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต และอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ได้บรรยายผลของการ
ดาเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยดูจากผลผลิตและความก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชนหมู่บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในปีที่ผ่านมา
เมื่อวันที่วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ หมู่บ้านลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 64 โครงการบริการวิชาการ

รูปที่ 65 บรรยากาศบริการวิชาการที่หมู่บ้านลวงเหนือ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

64
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4.5 การทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
4.5.1. กิจกรรมวันพ่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจาปี 2556 ผู้บริห าร คณาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ ร่วมใจถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ ท รงเป็ น มิ่ ง ขวั ญ ก าลั ง ใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่ า นาน เมื่ อ วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2556
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 66 ประธานในพิธีเปิดกรวยและนากล่าวคาถวายพระพร

รูปที่ 67 ประธานในพิธีนากล่าวคาถวายพระพร
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4.5.2. กิจกรรมวันแม่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดย ผู้อานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ เป็ น ประธานในการน ากล่ า วค าถวายพระพรชั ย เมื่อ วั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 68 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานนากล่าวถวายพระพร

รูปที่ 69 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกับผู้อานวยการ วิทยาลัยฯ
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4.5.3. กิจกรรมงานวันไหว้ครู
งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา
ได้จั ดพิธีไหว้ครู ประจ าปี การศึกษา 2557 ในงานมีพิธีส งฆ์เจริญพระพุทธมนต์ห ลั งจากนั้นตัว แทนนักศึกษา
ได้ ก ล่ า วค าไหว้ ค รู และร้ อ งเพลงพระคุ ณ ของครู พร้ อ มทั้ ง น าพานมอบให้ แ ก่ คุ ณ ครู เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ ง
พระคุ ณ ของครู อ าจารย์ ที่ ไ ด้ ถ่ า ยทอดประสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าความรู้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยความเมตตาตลอดมา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 70 พิธีไหว้ครูของนักศึกษา

รูปที่ 71 บรรยากาศกิจกรรมงานวันไหว้ครู
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4.6. การบริหารและการจัดการ
4.6.1. การประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดาเนินการ
ประกันคุณภาพและได้พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อดาเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
รองรับการตรวจประเมิน ทั้งภายในและภายนอก จนทาให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสามารถประเมิน
ความส าเร็ จ และความก้าวหน้ าของวิ ทยาลั ยฯ ได้ และสามารถที่ จะนาข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการมา
พัฒนาการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพต่อไป
ซึ่ ง ผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา ปี ก ารศึ ก ษา 2557 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
สหวิทยาการมีผลการประเมิน ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สรุป
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.9 องค์ประกอบ (21ตัว)
คะแนนเฉลี่ยสมศ (11ตัว)
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ+สมศ. (32 ตัว)
คแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์ มทร.(3ตัว)
สรุปคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9

คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
4.21
ดี
4.06
ดี
4.15
ดี
4.67
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
5.00
ดีมาก
3.81
ดี
5.00
ดีมาก
4.11
ดี
3.50
พอใช้
5.00
ดีมาก
4.29
ดี
5.00
ดีมาก
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 ประจาปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้ารับการตรวจประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึ ก ษา 2556 ซึ่ง ในปี นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.ดร.สมศัก ดิ์ เพรี ยบพร้อ ม เป็น ประธานกรรมการ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร และ รศ.อุษณีย์ คาประกอบ จากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ , บุคลากร วิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้ารับ
การตรวจประเมิ น ฯ และส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพ มทร.ล้ า นนา โดย ดร.สุ เ ทพ ทองมา พร้ อ มที ม งาน
ร่วมให้คาปรึกษาในการตรวจประเมินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รูปที่ 73 บรรยากาศวิทยาลัยฯ รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน

รูปที่ 74 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ นาคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
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4.6.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการสนับสนุนการใช้สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักต่าง ๆ ดังนี้
ลาดับที่

สารสนเทศ

หน่วยงานที่ใช้

1

http://college.rmutl.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ

2

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

งานสารบรรณ

3

College_rmutl@hotmail.com

สานักงานวิทยาลัย

4

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

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

edu_collegermutl@hotmail.com
5

http://eplan.rmutl.ac.th

งานแผนและยุทธศาสตร์

6

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

งานวิจัยและบริการวิชาการ

research.cisat.rueermutl@gmail.com
7

http://mis.rmutl.ac.th

งานทะเบียน

8

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

คณะวิศวะกรรมกระบวนการอาหาร
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4.6.3. การใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับสาหรับ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ในสายงานต่าง ๆ ดังนี้
ลาดับที่

ส่วนงาน

จานวน(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

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

2

11

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

190
รวม

210
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5. ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่นในรอบปี
5.1. รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พานิ ช อิ น ต๊ ะ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
ราชมงคลสรรเสริ ญ (เข็ ม เงิ น ) ประเภท อาจารย์ ด้ า นงานวิ จั ย และ นายณั ฐ พงศ์ ริ น สิ น จ้ อ ย นั ก ศึ ก ษา
เตรียมบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ประเภท นักศึกษา ด้านจิตอาสาและคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันครบรอบ 9 ปี
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา รศ.ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ศาลาราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

รูปที่ 75 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล

รูปที่ 76 นายณัฐพงศ์ รินสินจ้อย เข้ารับรางวัล ด้านจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม
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5.2. รางวัลอันดับที่ 2 โครงการ"สวดพระธรรมพร้อมคาแปลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี"
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 ระดั บ ประเทศ ในการแข่ ง ขั น การสวดพระธรรมพร้ อ มค าแปลชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคภาษาบาลี – อังกฤษ จัดโดยสมาคมความมั่นคงของ
พระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย เมื่ อ ที่ 8 มี น าคม 2557 ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 77 ถ่ายรูปร่วมกันหลังรับรางวัล

รูปที่ 78 รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคาแปล
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5.3. งาน “ป๋าเวณีสระเกล้าดาหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส”
ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ร่วมงาน “ ป๋าเวณีสระเกล้าดาหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส ” เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2557 เพื่อความ
เป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของชาวล้านนา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ บริเวณ ลานหน้า
อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 79 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ นาบุคลากร สระเกล้าดาหัวอธิการบดีฯ

รูปที่ 80 งาน ป๋าเวณีสระเกล้าดาหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ปี 57
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5.4. รางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจาปี 2557
1) รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านเรียนดี
พิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของแต่
ละสาขา ดังนี้
(1) นายอานนท์ ชาวบ้านกร่าง
สาขา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.91
(2) นางสาวอภิชญา อินต๊ะนา
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) รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียง
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) นายเอื้ออังกูล ปัญญานวล
(8) นายธงไชย
แซ่เฮ้ง
(9) นายอรรถวิทย์ พิสมบูลณ์
(10) นางสาวพัชราภรณ์ นามภิชัย
(11) นางสาวกีรติ จิตนารินทร์
(12) นางสาวปรียานันท์ กลมกล่อม
ทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ชื่อผลงาน รางวั ล ชนะเลิ ศล าดับ ที่ 2 การสวดพระธรรมพร้อ มคาแปล ภาษาบาลี – อังกฤษ (ระดับ ชาติ )
ณ ห้ องประชุมใหญ่ (ห้ องพระบรมธาตุ) 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
ทาหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ

รูปที่ 82 นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมดีเด่น
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4) อาจารย์ดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียง
พิจารณาจากผลงานชนะการประกวดต่าง ๆ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้แก่
(1) รางวั ล เหรี ย ญเงิน ระบบฆ่าเชื้อจุลิ นทรีย์ในน้านมด้ว ยสนามไฟฟ้าแบบพัล ส์ ณ กรุงเจนีว า
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ระดับนานาชาติ)วัน/เดือน/ปี ที่รับรางวัล 2-6 เมษายน 2557 ได้แก่ ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ

รูปที่ 83 ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียง

รายงานประจาปี 2557

(2) รางวัลชนะเลิศลาดับที่ 2 การสวดพระธรรมพร้อมคาแปล 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
เข้าร่วมงานทาบุญอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 69 ปีของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระโพธิรังษี ดร.
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับทุนการศึกษา
จานวน 10 ทุน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 85 พระโพธิรังษี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง

รูปที่ 86 พระโพธิรังษี มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา
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6. คณะผู้จัดทารายงานประจาปี 2557
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ
2. นายนที
3. ผศ.ดร.พานิช
4. นางมาลัยพร
5. นายชัชวาลย์
6. นายต้นวงศ์
7. นายวีระศักดิ์
8. ดร.ธีรศักดิ์
9. นายศุภกาล
10. นายสมภพ
11. นายวิสูตร
12. นายประวิทย์
13. นายเอกรินทร์
14. นางไพรพันธ์
15. นางสาวโบว์
16. นางสาวณัฐธินี
17. ว่าที่ร้อยตรีลีรวัฒน์
18. นางสาวเจตนิพิฐ
19. ว่าที่ร้อยตรีชไมพร
20. นางสาวอรพรรณ
21. นางสาวจุฑาทิพย์
22. นางสาวธมนวรรณ
23. นางสาวพรทิพา
24. นายนิพนธ์
25. นางสาวศศิรดี
26. ดร.สุบงกช
27. นายชินวุฒิ

สุวัตถี
สัมปุรณะพันธ์
อินต๊ะ
วงค์แก้ว
กันทะลา
ปรีชานนท์
สวนจันทร์
สมศักดิ์
ตุ้ยเต็มวงศ์
พัดจาด
อาสนวิจิตร
ลี้เหมือดภัย
อินประมูล
ธนเลิศโศภิต
ถิ่นโพธิ์วงศ์
ทรายแก้ว
สุภารัตน์
ท้าวแก้ว
สุขใจ๋
นามพิชัย
ชุมภูขอด
จิตบาล
สมพมิตร
เขื่อนแก้ว
พานชาตรี
โตไพบูลย์
สายงาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

