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1. สารจากผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบการจั ดการศึ กษาวิ ช าชี พ ด้ า นเทคโนโลยี ตั้ งแต่ ร ะดับ ต่ ากว่ า
ปริญญาและปริญญา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นอุดมศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี โดยวิทยาลัยจะ
มุ่งเน้ นสร้ างต้นแบบสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับต่ากว่าปริญญา และ
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาสหวิทยาการ โดยได้เปิดสอนหลักสูตรสห
วิทยาการระดับปริญญาตรีหลั กสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร เป็ น หลั ก สู ต รแรกในปี ก ารศึ ก ษา 2550 และเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ และ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา
2551 และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553
โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นให้นักศึกษาบูรณาการวิชาการ เทคโนโลยี กับ
การฝึกทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานสากล
ในปี การศึกษา 2558 วิทยาลั ย เทคโนโลยีและสหวิทยาการได้มีภ ารกิจในการขับเคลื่ อนนโยบาย
กาลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประเทศ โดยได้รับผิดชอบโครงการนาร่องนโยบายกาลังคน
ระดับชาติร่วมกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน .)
จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแรกคือ “โครงการจัดการศึกษาเพื่อผลิตช่างเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนใน
โรงงานสยามมิชลิ น ” โครงการที่ส องคือ “โครงการพัฒ นาครูประจาระบบโรงเรียนในโรงงานระยะที่ 1”
โครงการที่สามคือ “โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” และ
โครงการที่สี่ “โครงการกลไกพัฒนาตัวป้อนระบบโรงเรียนในโรงงาน (WiL Feeder)” โดยโครงการทั้งหมดจะ
ดาเนิ น การภายใต้ห ลั กการ การขับ ด้ว ยอุป สงค์ (Demand driven) และการจัดการศึกษาแบบมีส่ ว นร่ว ม
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย (Public, Industries, Academia Cooperation) จาก
โครงการนาร่องที่ผ่านมาทาให้วิทยาลัยได้รับบทบาทให้เป็นผู้ขยายผลโครงการให้เป็นหน่วยงานประสานงานให้
จัดการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม อุดมศึกษา และสถานศึกษาเครือข่ายเทคนิคศึกษาและมัธยมสายวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี ในรูปแบบสะเต็มสาหรับเทคนิคและอาชีวศึกษา (STEM for TVET) ผ่านการจัดการตั้ง TVET
HUB LANNA แห่งแรกของประเทศ ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม แห่งชาติ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2558
จากที่กล่าวมาทาให้วิทยาลัยจาเป็นต้องพัฒนา โครงสร้างและระบบบริหาร หลักสูตร พัฒนาบุคลากร
และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการดังที่กล่าวผ่านมาและ
โครงการของมหาวิทยาลั ย และได้น าร่ อ งการบริห ารตามโครงสร้างแบบเมตริก ซ์ตามที่ มทร .ล้ า นนา ได้
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ออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2548 ได้จัดทาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้ นสูงใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอาหารที่เน้นการผลิตอุปกรณ์ในช่วง
ปี 2550-2555 และเน้นกระบวนการทางอาหารในช่วงปี 2556-2559 ให้เป็นหลักสู ตรที่เน้นการผลิ ตและ
นวัตกรรมอาหาร ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศ และได้
พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างนักวิจัยอุตสาหกรรมและครูให้กับระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับปริญญาโท
สองหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นว่าทุกหลักสูตร
จะเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับต่ากว่าอุดมศึกษาจนถึงบัณฑิตศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และดาเนินการร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่วนการพัฒนาบุคลากรได้พัฒนาบุคลากรให้มีนวัตกรรมการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ เช่น การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยซีดีไอโอ (CDIO) การพัฒนาการเรียนการสอนของครู STEM for TVET ให้กับครูของวิทยาลัยฯ คณะ และ
สถานศึกษาอาชีวะและมัธยมเครือข่าย นอกจากนี้ยังพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการวิจัย และการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารเข้าด้วยกัน เพื่อให้วิทยาลัยเป็นองค์กรอุดมศึกษาวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีต้นแบบให้กับประเทศไทยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา
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 พระราชทา นนามใหม่ ว่ า
“สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล” ด้ว ยความมุ่งมั่ นในการพัฒ นาและจัดการศึ กษาให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย
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 "ราชมงคลสัญ ลักษณ์" จักเป็นที่ประจักษ์และชื่ นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคล
ทั่ว ไป มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลแห่ งนี้ จัก เป็น สถาบั นที่ ตระหนัก ในภารกิ จ ที่ จ ะเสริม สร้า งให้
การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ถือกาเนิดมา และได้รับ
พระ
มหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

สีประจามหาวิทยาลัย
สีน้าตาลทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการ
เสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่ง
การเรียนรู้สืบไป
สีน้าตาลทอง คือสีกลางที่เกิดจากการรวมสี มีคุณลักษณะเป็นกลาง สามารถอยู่ร่วมกับทุกสีได้ และทาให้
สีนั้นโดดเด่นสวยงาม เปรียบประดุจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สามารถบูรณาการ ผสาน
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ออกไปพัฒนาสังคม

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 สถานที่แห่งใดปลูกไม้มงคลนี้ไว้ 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 มเ 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
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสาคัญของทุกองค์กร การกาหนอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบสาหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร
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เกษตรปลอดภัย ความหลอกหลายทางชีวิภาพและความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยี และการจัดการเพื่อชุมชน
การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยีวัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธูกรรมพืช เป็น
กลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น "นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
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
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (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 เพื่อจดจาง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ 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
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาม
พระราชบั ญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล เมื่อ วั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้ น ถื อ เป็ น การ
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 และบริหารธุรกิจให้มีพื้นฐานทางการศึ กษา
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 วกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริ หารธุร กิจ หรือมีความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ การคิด การออกแบบ
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ถนัด เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการ
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. ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 (รักษาราชการแทนผู้อานวยการ)
3. ผศ.วันชาติ สุวัตถี
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 (ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ)
4. ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา พ.ศ. 2558 – (ปัจจุบัน) (ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ)
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ปณิธาน
แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความชานาญสรรพวิชาพื้นฐานทางอาชีพแบบบูรณาการ
ศาสตร์บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม และจิตสานึกสาธารณะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมจิตสาธารณะนาสู่ภาคปฏิบัติ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการอันเป็นสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัย
เพื่อนาผลงานกลับสู่การเรียนการสอน
เอกลักษณ์
ต้นแบบการศึกษา วิชาชีพเทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์
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
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดับอุด มศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอื่นๆ
2. ผลิตผู้ สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม เป็นที่
ต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการวิจัยและโครงงานเชิงบูรณาการ
4. สร้างและปลูกจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตสานึกสาธารณะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา
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

รายงานประจาปี 2558

10

กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตรงกับความต้องการของ
ประเทศ
2. สรรหาและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นนวัตกรและครูอาชีพ
3. สร้างบัณฑิตให้เป็นนักนวัตกรที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น
5. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
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
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โครงสร้างการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการขับเคลื่อน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัตร

มูลปา

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุบงกช

โตไพบูลย์

กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ดร.พานิช

อินต๊ะ

กรรมการ

4. ดร.บรรพต

หอบรรลือกิจ

กรรมการ

5. ดร.พงษ์ศักดิ์

นิ่มดา

กรรมการ

6. ดร.ณัฐวุฒิ

อนุนิวัฒน์

กรรมการ

7. นายทวีผล

แก้วศิริ

กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์

อุรัจนานนท์

กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิษณุ

ทองเล็ก

กรรมการ

10. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

กรรมการ

11. หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ
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12. หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

13. หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ

กรรมการ

14. นายสมภพ

พัดจาด

เลขานุการ

15. นางสาวธมนวรรณ

จิตบาล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน แบ่งเป็น ๔ ด้านดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบบริหาร และระบบประกันคุณภาพ
๑.๑ นางสาวกัญญณัฐ
ศิริธัญญา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางไพรพันธ์
ธนเลิศโสภิต รองประธาน
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ
ทองเล็ก
กรรมการ
๑.๔ นางสาววีรินทร์ภัทร
สมพมิตร
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี
๒.๑ นายวรวิทย์
เลาหะเมทนี ประธานกรรมการ
๒.๒ นายต้นวงศ์
ปรีชานนท์
รองประธาน
๒.๓ นางสาวมุกดา
แว่น
กรรมการ
๒.๔ นางศิริพรรณ
ธารพรศรี
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
๓.๑ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์
อุรัจนานนท์ ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสุวิชช์
ธนศานวรคุณ รองประธาน
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช
โตไพบูลย์
กรรมการ
๓.๔ รองศาสตราจารย์พานิช
อินต๊ะ
กรรมการ
๓.๕ นายสมภพ
พัดจาด
กรรมการ
๓.๖ นางสาวธมนวรรณ
จิตบาล
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะอนุกรรมการด้านงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา
จันทร์เจริญสุข ประธานกรรมการ
๔.๒ นางกัญญ์วรา
สมใจ
รองประธาน
๔.๓ นายธีระศักดิ์
สมศักดิ์
กรรมการ
๔.๔ นายทินภัทร
อุปราสิทธิ์
กรรมการ
๔.๕ นางสาวจุฑาทิพย์
ชุมภูขอด
กรรมการและเลขานุการ
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อาคารสถานที่
วิทยาลัย

ชื่ออาคาร

ข้อมูลอาคาร

วิทยาลัย 1.อาคารนวัตกรรม อาคารเรียน 6 ชั้น มีรายละเอียด ดังนี้
เทคโนโลยี
ชั้น 1 ประกอบด้วย
และ
1.ห้องสานักงาน
สห
2.ห้องวิชาการ
วิทยาการ
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.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 2.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม
ศาสตร์2
3.ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์
3
4.ห้องปฏิบัติงานสานักงานเตรียม
บริหาร
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
อยู่ระดับ
ดี-ดีมาก
ทุกห้อง
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อาคารสถานที่ (ต่อ)
วิทยาลัย

ชื่ออาคาร

ข้อมูลอาคาร

วิทยาลัย 1.อาคารนวัตกรรม ชั้น 4 ประกอบด้วย
เทคโนโลยี
1.ห้องปฏิบัติการบัญชี 1
และ
2.ห้องปฏิบัติการบัญชี 2
สห
3.ห้องปฏิบัติการบัญชี 3
วิทยาการ
4.ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
5.ห้องพักครู 2 ห้อง
6.ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ 7.ห้องเรียนทฤษฎี 6
ห้อง
ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย
1.ห้องประชุมพุทธรักษา
2.ห้องเรียนทฤษฎี 10ห้อง
ชั้น 6 ประกอบด้วย
1.ห้องฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
3.ห้องเตรียมสารและอุปกรณ์เครื่อง
แก้ว
4.ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารพื้นฐาน
5.ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
6.ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
7.ห้องปฏิบัติการกระบวนการอาหาร
8.ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง
9.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
10.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
2.อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียนปฏิบัติการ เครื่องกล-โยธา
1
3.อาคารปฏิบัติการ โรงผลิตน้าผลไม้ต้นแบบ
2
4.อาคารปฏิบัติการ อาคารเรียนปฏิบัติการ เครื่องกล
3

พื้นที่/
ตารางเมตร
200 ตม.
200 ตม.
200 ตม.
200 ตม.
600 ตม.
600 ตม.
1,200 ตม.

สภาพการใช้งาน

สภาพการใช้งาน
อยู่ระดับ
ดี-ดีมาก
ทุกห้อง

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.

64 ตม.

ดี

288 ตม.

ดี

64 ตม.

ดี
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5. อาคารปฏิบัติ
การงานเชื่อม
6.อาคารหอพักชาย
1
7.อาคารหอพักชาย
2
7.อาคารหอพักชาย
3

18

อาคารเรียนปฏิบัติการ งานเชื่อม

64 ตม.

ดี

อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 40
ห้อง
อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 40
ห้อง
อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 40
ห้อง

640 ตม.

ดี

640 ตม.

ดีมาก

640 ตม.

ดีมาก

รายงานประจาปี 2558

19

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

รายละเอียด

จานวน (เรื่อง/
กิจกรรม)

4.1

บุคลากรและงบประมาณ

5

4.2

การผลิตบัณฑิต

5

4.2.5(1)

ด้านวิชาการ

10

4.2.5(2)

ด้านกิจกรรมนักศึกษา

12

4.2.5(3)

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

4

4.2.5(4)

ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

5

4.2.5(5)

ด้านการบริหารและการจัดการ

9

รวม

51
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4.1 บุคลากรและงบประมาณ
4.1.1ข้อมูลบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งและสถานภาพ
ปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยเทคโนยีและสหวิทยาการ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 64 คนประกอบไปด้วย
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 15 คน โดยจาแนก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 42
คน พนักงานราชการ 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว 20 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559) ตารางที่ 1.4 และ
1.5 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ตารางที่ 1.4 จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ สถานภาพ การศึกษา และเพศ
ประเภท
ระดับการศึกษา
เพศ
ตาแหน่งทาง
จานวน
ลูกจ้าง
พนักงานใน
วิชาการ
(คน) ข้าราชการ
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ชาย หญิง
สถาบันอุดมศึกษา ชั่วคราว
รองศาสตราจารย์

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

อาจารย์

48

0

33

15

6

30

12

32

16

รวม

50

0

35

15

8

30

12

33

17

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากรสายสายสนับสนุนจาแนกตามตาแหน่ง สถานภาพ การศึกษา และเพศ
ประเภท
ระดับการศึกษา
เพศ
ตาแหน่งทาง
จานวน
วิชาการ
(คน) พนักงาน พนักงานใน ลูกจ้าง ป.โท ป.ตรี ปวส. ป.4-ป.6 ชาย หญิง
ราชการ สถาบันอุดมศึกษา ชั่วคราว
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

5

0

3

2

0

5

0

0

2

3
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นักวิชาการ

21

2

0

2

0

0

2

0

0

0

2

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

นักวิชาการพัสดุ

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

ช่างเทคนิค

2

2

0

0

0

0

2

0

2

0

นักวิทยาศาสตร์

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

นักการภารโรง

2

0

0

2

0

0

0

2

1

1

รวม

15

3

7

5

0

10

3

2

7

8

การศึกษา
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
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4.1.2. การลาศึกษาต่อของบุคลากร วิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรลาศึกษาต่อ ดังนี้
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4.1.3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
โครงการที่ 1 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น. บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒ นาศักยภาพการทางานสายสนับสนุน ณ ห้ องกฤษณา โรงแรมคุ้มภู คา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในด้านภาระงานที่ป ฏิบัติอยู่ทุกๆ วัน การคิดอัตราส่ ว นภาระงานของแต่ล ะคนให้ เป็น
มาตรฐาน และแนวคิดและทัศนคติที่ดี มีทักษะในการใช้เครื่องมื อและเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพันธกิจสาคัญที่หน่วยงานต้องดาเนินการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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4.1.4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
โครงการที่ 2 วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ นว.203 อาคาร
วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 และ
ให้ ก ารต้ อ นรั บ ที ม งานจากกลุ่ ม งานบริ ก ารสารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ให้บริการแนะนาการใช้งาน Office 365
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4.1.5 สรุปรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

26

รายงานประจาปี 2558

27

4.2 การผลิตบัณฑิต
4.2.1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1.1 สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
1.2 สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ
1.3 สาขาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (วิศวกรรมอาหาร)

4.2.2. จานวนนักศึกษา
สรุปจานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 1/2559
หลักสูตร

ชั้นปี/ห้อง

รหัส ชาย หญิง รวม

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

1A (F+SmF)

59

21

4

25

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

1B (CE)

59

22

1

23

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

1C (Mecha)

59

18

2

20

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

1D (TVET)

59

19

3

22

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

2 Drone

58

8

1

9

แยกสาขา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

2 Mecha

58

14

2

16

2 บัญชี 20 3 ไฟฟ้า 14

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

2 F1

58

12

1

13

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

2 Food

58

8

2

10

2 คอมฯ 7 3 อิเล็ก 14
3
3 บัญชี 18 เครื่องกล 20

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

2 Smart Farm

58

12

1

13

3 คอมฯ 6 3 โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

3A

57

27

2

29

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

3B

57

25

4

29

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

3C

57

21

2

23

เตรียมบริหารธุรกิจ

1

59

5

24

29

เตรียมบริหารธุรกิจ

2

58

6

22

28

เตรียมบริหารธุรกิจ

3

57

2

22

24

33
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เตรียมสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
เตรียมสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
เตรียมสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

1

59

9

22

31

2

58

11

11

22

3

57

14

13

27

รวม ปวช.
หลักสูตร

254 139 393

ชั้นปี/ห้อง

รหัส ชาย หญิง รวม

วท.บ.อห.

1

59

วท.บ.อห.

2

58

13

20

33

วศ.บ.อห.

3

57

2

9

11

วศ.บ.อห.

4

56

5

14

19

20

43

63

รวม ป.ตรี

ชาย หญิง รวม
ป.ตรี

25

ปวช.

245 139 393

รวมทั้งวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ. ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

57

270 196

82

28
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4.2.3 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ในการประเมิน คุณภาพการสอนของอาจารย์วิทยาลัยฯ มีระบบประเมินประสิทธิภาพการสอน โดย
เปิดให้นักศึกษาเข้ามาประเมินความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและนาผล
การประเมินมาหาค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการสอนของอาจาย์ดังนี้
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์ ในภาคเรียนที่ 1/ ปีการศึกษา 2558

ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
2%
9%

0% 2%
10%

4.76-5.00
4.51-4.75
4.26-4.50
4.01-4.25

36%

3.76-4.00
41%

3.51-3.75
>3.50

คะแนนประเมินผลเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ 4.27
จากกราฟวงกลม แสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์ในภาพรวม แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการสอนอยู่
ในระดับ ดี – ดีมาก
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย์ ในภาคเรียนที่ 2/ ปีการศึกษา 2558

ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
2%
9%

0% 2%
10%

4.76-5.00
4.51-4.75
4.26-4.50
4.01-4.25

36%

3.76-4.00
41%

3.51-3.75
>3.50

คะแนนประเมินผลเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ 4.23
จากกราฟวงกลม แสดงความถี่ของคะแนนประเมินอาจารย์ในภาพรวม แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการสอนอยู่
ในระดับ ดี – ดีมาก
4.2.4 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
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด)

31
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มุมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)

มุมอ่านหนังสือ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)

32
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4.2.5 โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ดังนี้

1) ด้านวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
ครั้งที่ 3 ...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยผ่านกระบวนการศึกษา ทดลอง จนกลายเป็นผลงานวิจัยและนาไปต่อยอด ถ่ายทอดลงสู่การรับใช้
สังคม สร้างงานนวัตกรรม โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและสถานประกอบภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็น
จานวนมาก
ภายในงาน คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ซึ่งการประชุม
ครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของ
นักวิจัย และนักศึกษาจากหลายสถาบัน
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กิจกรรมที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.0 น. วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยการ โดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดโครงการงานวันวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2558
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กิจ กรรมที่3 ระหว่างวัน ที่ 20 – 22 สิ งหาคม 2558 สาขาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วทส. จัด
โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจาปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ “การ
แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ” สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ “การแข่งขันแนวคิดและ
ทักษะทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม” สาหรับระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กิจกรรมที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ศาลแขวง (เดิม) จังหวัด
เชียงใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมนิทรรศการ และแข่งขันโครงการ
สถาปนิกล้านนา 2558 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านวิชาชีพ และการพัฒนาทักษะความรู้ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ คือ ผลิตกาลังคนในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในงานมี
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ โดยสาขาฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจานวน 10 คน โดยผลการแข่งขัน
นางสาวกมลชนก บุตรแก้ว และนายสิทธพร พรหมใจ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดง
ความยินดีกับนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้
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กิจกรรมที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางาเมื อง มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา ทีมงานมหาวิทยาลัยฯ พี่เลี้ยง ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SBTC) เข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5″ (PHAYAO RESEARCH CONFERNCE 5 )
โดยหัวข้อในการนาเสนองานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1.การรับรู้และความต้องการในระบบการเรียนการสอนแบบสะ
เต็ ม ศึ ก ษา ( STEM Education ) ในโครงการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีลาพูน โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร , ดร.พีรยา สมศักดิ์ และ อ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 2.ทักษะการใช้
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์
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กิจ กรรมที่ 6 วัน อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร เป็นผลงานของสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแ ละสหวิทยาการ
มทร.ล้านนา CISAT-RMUTL (Doisaket) โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้นาผลงานเข้าร่วมแสดงใน
งานวัน นักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจาปี 2559 ซึ่งผลงานแต่ละชิ้น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ
ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงาน วิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริ การวิชาการสู่ชุมชน HRS: Hand-on
Researcher (Small) ประจาปี 2558 สิ่งประดิษฐ์ที่นาไปร่วมในงาน ได้แก่ 1. เครื่องบาบัดอากาศด้วยจาน
หมุนไฟฟ้าแรงดันสูง โดย : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร / นายกรพจน์ มะโนใจ / นายณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์
และนายนวพล ขัติยะ
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กิจกรรมที่ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2559 ณ ห้องประชุม นว.502 และ นว.508 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รอง
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองนักศึกษา พร้อมกันนี้ไ ด้ชี้แจงถึงงานฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา รวมถึงกฏระเบียบต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ และพร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา ให้
การต้อนรับนักศึกษาใหม่ และชี้แจงเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล ต่อจากนั้นอาจารย์ลีรวัฒน์ / อาจารย์
อดิศร และอาจารย์สิทธิศักดิ์ ได้อธิบายเกี่ยวกับกฏระเบียบการอยู่หอพัก , ระเบียบวินัยต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ ขอยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2559 สู่รั้วราชมงคลแห่งนี้
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กิจกรรมที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดาเนินโครงการ Chevron Enjoy Science
: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา และคณะได้ดาเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ได้เข้าพบกับผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ,
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการภายใต้โครงการ Chevron
Enjoy Science ร่วมกับ สถาบั นคีนันแห่งเอเชีย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบัน ใน
โอกาสนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เทคนิค โดยมีคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ
คณะฯ เป็นอย่างดี
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กิจกรรมที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) โดยการ
สนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดการ
แข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ในรอบชิงชนะเลิศ
โดยมีนางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อานวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน
ซึ่งในการแข่งขัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยใช้
ชื่อทีมว่า "ดอยคา" และได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนางสาวณัชชา เขื่อนคา นักศึกษาวิทยาลัยฯ หลักสูตร
เตรี ย มวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 2 ร่ ว มทีม และรางวัล รองชนะเลิ ศอันดับ 2 ชื่อทีม "ดอยอิน" มีนักศึกษา
วิทยาลัยฯ นายสุภกิจ บัวสอด หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทีม
ซึ่งอันดับ 1 2 และ 3 จะเข้าทาการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป ซึ่งผู้
ชนะจะได้เป็ น ตัว แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IDC Robocon 2016 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ช่ว งเดือน
กรกฏาคมนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 2 คน มา ณ โอกาสนี้ และร่วม
ส่งกาลังใจในการแข่งขันรอบต่อไป
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กิจ กรรมที่ 10 หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลั ยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัด
โครงการปรั บ พื้ น ฐานเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEM
ประจาปีการศึกษา 2559 ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 (โรงต้นแบบผลิตน้าผลไม้แบบพาสเจอร์ไรส์) มทร.
ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559
เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าใจถึงทฤษฎี ระบบกลไกลการทางานของเครื่องมือทางด้านวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร ตลอดจนการปลูกฝังให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีความถูกต้องและปลอดภัย
สาหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้โ ครงงานเป็น ฐาน ( Project-Based
Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)โดยมี อาจารย์โบว์ ถิ่น
โพธิ์วงศ์ , ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี , ดร.สุรีวรรณ ราชสม และนายชวนะ เรือนมูล เป็นผู้อบรมและสาธิตการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ
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2) ด้านกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ นว.203 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรสานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง โรคภัยวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้
เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
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กิจกรรมที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการนานักศึกษาเข้าร่วมทา
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 ด้วยสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเล่นเกมส์ โดยในปีนี้วิทยาลัยฯ ได้รับ
การสนับสนุนจากเทศบาลตาบลแม่คือ ส่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาใกล้เคียง สถานประกอบการ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ภายในงานพ่อแม่ ผู้ปกครองนาบุตร
หลานเข้าร่วมงาน โดยมีการแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยฯ และมีเกมการละเล่นต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และร่วมเล่นเกมรับของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาจัดกิจกรรมภายในงานกันอย่างคับ
คั่ง และในวันเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ยังได้นานักศึกษาระดับปริญญาตรี ออกพื้นที่ไปยัง
โรงเรียนบ้านขุนกลาง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อไปทากิจกรรมและมอบของขวัญให้แก้น้องๆ อีกด้วย
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กิจกรรมที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “CISAT GAME” ประจาปีการศึกษา 2558
โดยได้รั บเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูล ย์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และให้โ อวาทแก่
นักศึกษาให้มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสั มพันธ์อัน ดีร ะหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้วยกัน และส่งเสริมให้ เกิดความกล้าแสดงออก
ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์จากน้องๆ นักศึกษา การประกวดเดินขบวนของแต่ละสี มีจานวน
ทั้งหมด 4 สี และการแข่งขันกีฬามหาสนุก
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กิจกรรมที่ 4วันที่ 18 – 23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่
32 “ซอมพอเกมส์” โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางเป็นเจ้าภาพ โดยมีนักกีฬาจาก 6
เขตพื้น ที่ภาคเหนื อ และ 1 วิทยาลั ย ฯ เข้าร่วมการแข่งขั น 11 ชนิดกีฬา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล, หมากรุก , เทเบิลเทนนิส , กรีฑาและบาสเก็ตบอล จานวน 25 คน เข้าร่วม
การแข่งขัน

กิจกรรมที่ 5 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ กลุ่ม
สาระวิ ช าภาษาต่ า งประเทศและศู น ย์ ภ าษา วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสหวิ ท ยาการ จั ด งาน “International
Festivals Day 2016″ โดยมีอาจารย์สมภพ พัดจาด หัวหน้างานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็น
การส่งเสริมและพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่ างๆ อาทิเช่น การร้องพลง
สากล การประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม การตอบคาถาม และการจัดซุ้มเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ
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เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ( Problem-based Learning
, Project-based Learning ) ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เรียนรู้และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 6 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เชิญสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกน
นาเยาวชนในการเฝ้าระวังบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ได้รับเกียรติจากแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ บรรยายให้
ความรู้แก่น้องๆ วิทยาลัยชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนในการเฝ้าระวังบุหรี่ สุรา
ยาเสพติด สร้างเครือข่ายเยาวชนในระดับจังหวัดที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง ให้มีความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่และเป็นการพัฒนาแนวร่วมในการส่งข้อมู ลเฝ้า
ระวัง
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กิจกรรมที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอย
สะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 โดยได้รับ
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้งให้
โอวาทแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษากลุ่มสโมสร
วิทยาลั ยฯ ที่ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาในปีนี้มีจานวนทั้งสิ้น 143 คน ในการนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขออวยพรและเป็น
กาลังใจให้นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทุกคน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสาเร็จ
และน าวิ ช าความรู้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต ที่ ไ ด้ รั บ จากสถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง นี้ ไปสร้ า งสรรค์ ค วาม
เจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป
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กิจ กรรมที่ 8 ระหว่างวัน ที่ 28 – 30 มีนาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลั ยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ / โรงปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยทีมงาน CISAT CAMP จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะ ทักษะพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่
น้องๆ นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจานวน 72 คน โดยมีคณาจารย์และบุคคลภายนอกเฝ้าสังเกตการณ์และ
ให้คะแนน น้องๆ ในเรื่องของทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการมีมนุษย
สัมพันธ์ โดยทางทีมงาน จะทดสอบความสามารถน้องๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 6 ฐาน สลับ
หมุนเวียนกัน และจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 35 คน เพื่อบรรจุเป็น
นักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจาปีการศึกษา 1/2559 ต่อไป
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กิจกรรมที่ 9ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นานักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รายนายปฐมพงศ์ ทามะศิริ ,
นายชนกนั น ท์ แลกั น ทะ และนายนิ ธิ ศ ธรรมโชติ เข้ า ร่ ว มโครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางด้ า นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ประจาปี 2559 โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นผู้จัดโครงการใน
ครั้งนี้ ซึ่งการส่งนักศึกษาไปแข่งขันก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ซึ่งมี
อาจารย์ธรรมนูญ บุตเต /ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋และนายธนากร นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา
ในการแข่งขันครั้งนี้
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กิจกรรมที่ 10 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี การศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โต
ไพบูลย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และให้โอวาสแก่นักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ ซึ่งภายใน
กิจกรรมฯ มีการแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ซึ่งในแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
ก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ ต่อไป

กิจกรรมที่ 11 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดโดยมีการคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ทั้งชายและหญิง ทุกสาขาวิชา
ที่มีบุคลิกเด่น มีความสามารถและกล้าแสดงออก เพื่อมาประกวดในครั้งนี้
โดยการคัดเลือกมีคณะกรรมการจาก ทุกสาขาวิชาลงคะแนนให้แก่นักศึก ษา โดยดูจากความสามารถ การตอบ
คาถามและการแสดง ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
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ดาวประจาปีนี้คือ นางสาวพิชชาภรณ์ สินานัท นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 และเดือนประจาปีนี้ได้แก่
นายพศิน ธิวงศ์เงิน นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

กิจกรรมที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค เชียงใหม่
นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์โดยในงานได้มีกิจกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย
, การแข่งขันประกวดร้องเพลง และการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ โดยการแข่งขันดังกล่าว นักศึกษา
วิทยาลัยฯ รายนางสาวอทิตยา แสนมโนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชมเชยในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์เอกชัย ล่ามคา และอาจารย์ศิรินภา ใจเมือง ควบคุมและดูแลนักศึกษา
ในวันดังกล่าว
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3) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
3.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจาปี ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ
ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการ

๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักแห้ง ตามความต้องการของ
ชุมชน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งมะพร้าวจากกากมะพร้าวที่เหลือจาก
การผลิตกะทิและการยอมรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ
๓ การพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการ
สร้างชุดฝึกสาหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
๔ ศึกษาวิธีการถ่ายภาพโดยใช้ช่วงคลื่นย่านใกล้อินฟราเรด เพื่อ
หารอยช้าของสาลี่พันธุ์เอเชีย
๕ การออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบสะพาย
๖ การพัฒนากระบวนการผลิตและยืดระยะเวลาในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ "จิ๊นนึ่ง"
๗ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานด้าน
พลังงานสิ่งแวดล้อมและอาหาร

หัวหน้าโครงการ

ทุน

น.ส.จรรยวรรธน์ วุฒิจานงค์

N-HR

น.ส.จรรยวรรธน์ วุฒิจานงค์

N-HR

นายสิทธิศักดิ์ ยี่ยวน

N-HR

นายพลกฤษณ์ ทุนคา

วิจัยด้าน
ชุมชน

นายอดิศร กวาวสิบสาม

PRD

นางมาลัยพร วงค์แก้ว

R2Es

รศ.พานิช อินต๊ะ

CoE
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3.2 งบประมาณวิจัยที่บุคลากรในสังกัดที่ได้รับสนับสนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
แหล่งทุนภายใน
ที่

ชื่อทุน

ชื่อย่อ งบประมาณ/ จานวน

จานวน

ทุน

ทุน

งบประมาณ

ทุน N-

๑๕,๐๐๐

๓ ทุน

๔๕,๐๐๐

HR

บาท

-

๒๐,๐๐๐

๑. โครงการวิจัย Hands-on เรียนรู้ชุมชน ครูได้คิด เด็กได้
ทา
๑.๑ ทุนสาหรับอาจารย์นักวิจัยใหม่

๑.๒ ทุนวิจัยชุมชน/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/มูลนิธิ
โครงการหลวง

บาท
๑ ทุน

บาท

๒. ทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพแบบ

ทุน

๕๐,๐๐๐

PRD

บาท

๓. ทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย มทร.

ทุน

๑๐๐,๐๐๐

ล้านนา บนฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการ

R2E

บาท

ทุน

๕๐,๐๐๐

CoE

บาท

เป้ามุ่งเป้าตามนโยบายชาติ

๒๐,๐๐๐
บาท

๑ ทุน

๕๐,๐๐๐
บาท

๑ ทุน

๑๐๐,๐๐๐
บาท

ภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น
๔. โครงการการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสู่อุทยาน
นวัตกรรม มทร.ล้านนา
รวม

๑ ทุน

๕๐,๐๐๐
บาท
๒๖๕,๐๐๐
บาท
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แหล่งทุนภายนอก
ที่

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

หัวหน้า

งบประมาณ

โครงการ
๑. การปรับปรุง การสอบเทียบ และการ ฝ่ า ยบริ ห ารคลั ส เตอร์ แ ละ
ทดสอบภาคสนามเครื่ อ งวิ เ คราะห์ โปรแกรมวิ จั ย ส านั ก งาน

รศ.พานิช

๑,๔๓๔,๓๕๐

อินต๊ะ

บาท

รศ.พานิช

๑,๔๒๒,๐๐๐

อินต๊ะ

บาท

ขนาดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบใช้ พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
หลักการเชิงไฟฟ้าสู่เชิงพาณิ ชย์ (ระยะ เทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ 2)
๒. การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดฝุ่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ละอองขนาดต่างๆ ในบ่อเหมืองลึก

ประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ

แบบออนไลน์

จังหวัดลาปาง

๓. การพัฒนาระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และ

รศ.พานิช

๑,๕๘๖,๐๐๐

ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสาหรับ

โปรแกรมวิจัย สานักงาน

อินต๊ะ

บาท

อุตสาหกรรมการใช้เทคนิคสนามไฟฟ้า พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
พัลส์ระดับภาคสนาม

เทคโนโลยีแห่งชาติ
รวม

๔,๔๔๒,๓๕๐
บาท
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3.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้บริการวิชาการให้แก่ชุมชน โดยมีโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการที่ 1วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. – 15.00น. ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
อ.เมือง จ.ลาพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ คือ นายนริศ กาแพงแก้ว ,นางสาวฉัตรวณัฐ มโนพฤกษ์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
และ นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เยาวชน
และประชาชนในโครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสาหรับประชาชนในท้องถิ่น (
SBMLD ) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลและมหาวิทยาลัยฯ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชน มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีและมาตราการ
บทลงโทษของ พรบ.คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทัน เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอล และสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ในการเรียน

รายงานประจาปี 2558

59

โครงการที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. – 15.00น. ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
อ.เมือง จ.ลาพูน บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลสาหรับประชาชนในท้องถิ่น (SBMLD) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
อ.เมือง จ.ลาพูน โดยเป็นการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ นายนริศ กาแพงแก้ว ,นางสาวฉัตรวณัฐ มโนพฤกษ์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในโครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบ ค้น
ข้อมูลสาหรับประชาชนในท้องถิ่น ( SBMLD ) รุ่นที่ 2
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4 การทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
4.1 กิจกรรมวันแม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรวั นแม่แห่งชาติ ประจาปี 2558 เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีฯ

รายงานประจาปี 2558

4.2 กิจกรรมงานวันไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 11.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
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4.3. กิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ด้วย สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจาปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดโคมลอยของนักศึกษา โดยได้รับความ
สนใจจากนักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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4.4 กิจกรรมงานวันพ่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอานวยการ มทร.ล้านนา , อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและร่วมกิจกรรม Clean For Dad เนื่องใน
วโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 2559 โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2558 และตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร เข้าร่วมทากิจกรรม Clean for Dad ณ ศาลาราชมงคล และบริเวณอาคารอานวยการ มทร.ล้านนา ใน
โอกาสเดียวกันนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรม Clean for
Dad โดยได้รับความร่วมมือจากกองพัฒนาอาคารสถานที่
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4.5 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ วัดป่าไผ่บ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชีย งใหม่วิทยาลั ย เทคโนโลยี และสหวิทยาการ โดยฝ่ ายวิช าการและกิ จการนักศึกษา จัดพิธีแห่ เทียนพรรษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีนี้นักศึกษาและบุคลากร ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดกัญจน์นิธยาราม
( ป่าไผ่-บ่อทอง ) ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าวัด ทาบุญ และสวดมนต์ฟังธรรม และเพื่อเป็นการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อื่น
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5. การบริหารและการจัดการ
5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดาเนินการ
ประกันคุณภาพและได้พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อดาเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
รองรับการตรวจประเมิน ทั้งภายในและภายนอก จนทาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสามารถประเมิน
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
ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

คะแนน

(%หรือ
สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1

ผลการบริหารจัดการ

3 คะแนน

1.86/1

1.86

1.86

ร้อยละ

32/40x5

4

4

หลักสูตรโดยรวม
1.2

อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก

16
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ผลการดาเนินงาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ตัวตั้ง

เป้าหมาย

ตัวหาร
1.3

อาจารย์ประจาคณะที่

ดารง ตาแหน่ง ทางวิชาการ
1.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ร้อยละ

8/60x5

ผลลัพธ์

คะแนน

(%หรือ
สัดส่วน)
0.67

0.67

30
5 คะแนน

0

เทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5

การบริการนักศึกษาระดับ

6 ข้อ

-

1,2,3,4,5

4

6 ข้อ

-

1,2,3,5

3

1,2,3,4,5,6

5

2,230,000/25

5

5

(8.4x100)/25

5

5

ปริญญาตรี
1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1

ระบบและกลไกการบริหาร

และ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

6 ข้อ

-

สร้างสรรค์
2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งาน สร้างสรรค์
2.3

ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ ประจาและนักวิจัย

60,000
บาท
ร้อยละ
30
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ผลการดาเนินงาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

คะแนน

(%หรือ
สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1

การบริการวิชาการแก่

6 ข้อ

-

1,2,3,4,5,6

5

6 ข้อ

-

1, 2, 3, 4, 6

4

7 ข้อ

-

2, 3, 4, 6, 7

4

6 ข้อ

-

1,2,3,4,5,6

5

สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1

ระบบและกลไกการทานุ

บารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1

การบริหารของคณะเพื่อ

การกากับ

ติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจกลุ่ม สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2

ระบบกากับการประกัน

คุณภาพ หลักสูตร
เฉลี่ยรวม
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5.2 ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้อง

องค์ประกอ
บคุณภาพ

ปรับปรุง
ตัว
บ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

2.51-3.50 การดาเนินงานระดับ
พอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดี
มาก

1

6

1.2,

1.5,1.6

1.1

2.26

การดาเนินงานระดับพอใช้

1.3,1.4
2

3

2.2

2.1

2.3

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

3

1

-

3.1

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4

1

-

4.1

-

4.00

การดาเนินงานระดับดี

5

2

-

5.1,5.2

-

4.50

การดาเนินงานระดับดี

รวม

13

4

7

2

3.58

การดาเนินงานระดับดี

2.42

4.29

3.43

ผลการประเมิน

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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5.3 กิจกรรมที่ 1 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว. 202 อาคารนวัตกรรม
วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม ประธานกรรมการ , ดร.นักรบ นาคประสม และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นิพนธ์ เลิศมโนกุล คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้ ได้มีการกาหนดให้มีการประเมินระดับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
คือ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร โดยในช่วงเช้าได้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ทางสาขาได้
เตรียมพร้อมไว้ และในช่วงบ่ายได้มีการประเมินสรุปผลการตรวจคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป
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5.3 กิจกรรมที่ 2 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคาร
นวัตกรรมวิทยาลั ยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการซักซ้อมตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้อานวยการ
สานักงานประกันคุณภาพ , ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษาและผศ.หฤทัย อาษากิจ
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกันซักซ้อมทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ระดับคณะแก่อาจารย์
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน
2558
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5.4 กิจ กรรมที่ 3 วันที่ 5 – 6 พฤศจิ กายน 2558 ณ ห้องประชุมสารภี นว. 202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลั ย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ประธานกรรมการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ ชื่ อ สกุ ล ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดรภาวดี ภั ก ดี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยทรั พ ย์ สิ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล รอง
ศาสตราจารย์ สุ กั ญ ญา กล่ อ มจอหอ ต าแหน่ ง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และงานประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัต
นนนท์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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5.5 กิจกรรมที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีส อร์ท อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจัดทาแผน นาโดยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รอง
ผู้อานวยการฯ และหัวหน้าสาขา , คณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณทวีผล
แก้วศิริ , ดร.ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์ จากสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) , คุณสุชิน อิงคะประดิษฐ์ , ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ ผู้จัดการโครงการเรียนรู้และการพัฒนา บริษัท
สยามมิชลิน จากัด ร่วมจัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
องค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ
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5.6 กิจกรรมที่ 6 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. – 1 6.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคาร
นวัตกรรมวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ให้แก่หัวหน้าสาขาวิชา
และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อทาความ
เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้ ที่มุ่งเน้ นการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการ
ดาเนินการตั้งแต่ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต และส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงาน
ของคณะ และวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ
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5.7 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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5.8 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 มีทั้งหมด 15 กิจกรรม
กิจ กรรมที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของบุคลากรวิทยาลั ยร่วมกับนักศึกษาถูก
เผยแพร่ในรายการมองเมืองเหนือและช่ องรายการ WE TV ซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น เครื่องต้นแบบบาบัด
อากาศแบบจานหมุนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด 10 kV ของอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ,นายกรพจน์
มะโนใจ ,นายณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์ และนายนวพล ขัติยะ
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กิจกรรมที่ 2 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด
ลาพูน ในหัวข้อเรื่องงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
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กิจ กรรมที่ 3 วัน ที่ 19-22 ตุล าคม 2558 ตามที่ วิทยาลั ยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่าน
มา นั้น มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนจานวนทั้งสิ้น 83 คน และวิทยาลัยฯ ได้กาหนดการสอบภาคปฏิบัติ
นักศึกษา ( Cisat Camp ) โดยเป็นการสอบวัดผลเชิงปฏิบัติ ซึ่งแยกออกเป็น 3 สาขา โดยมีคณะกรรมการตัดสิน
โดยดูจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การฝึกปฏิบัติ , มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความมีมนุษย
สัมพันธ์ โดยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ

รายงานประจาปี 2558

82

กิจกรรมที่ 4 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วม
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน”ครั้งที่ ๒ (2nd
International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐
พฤศจิ ก ายน – ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ณ ศูน ย์ป ระชุม และแสดงสิ น ค้านานาชาติ เฉลิ ม พระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา
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กิจกรรมที่ 5 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกาลังใจในพระราชดาริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม ( Toward Humane Drug
Policy ) “ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดาเนินการจัดประชุมและจัดเสวนาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อันเป็นส่วนหนึ่งที่
ทาให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก และผลของการประชุมดั งกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายยาเสพติด
ของประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ชัดเจนถึงกรณีที่มีการปรับปรุงกฏหมายยาเสพติด โดยจัดทาเป็นร่าง
ประมวลกฏหมายยาเสพติด โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ดร.สุรีวรรณ ราชสม , นายธนากร นาเมืองรักษ์ และ
นางสาววรรณิพา มหาไม้ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
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กิจกรรมที่ 6 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 … วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ ขอมอบของขวัญพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ ยังหน่วยงานภาครัฐ อาเภอดอยสะเก็ด ซึ่งในปี นี้ ผู้อานวยการ
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นายอดิศร กวาวสิบสาม และนายธนากร นาเมืองรักษ์ เป็นตัวแทนมอบของขวัญ เพื่อ
เป็นการขอบคุณและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐของอาเภอดอยสะเก็ด โดยได้เดินทางไปที่เทศบาลตาบลแม่โป่ง ,
เทศบาลตาบลป่าป้อง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ห้วยฮ่อง
ไคร้
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กิจกรรมที่ 7 วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรม
วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและ
รองผู้อานวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และคณาจารย์ ได้ให้ต้อนรับผู้บริหารฯ ในโอกาสที่
ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดาเนินงานด้านต่างๆ โดยเน้นการศึกษาดูงานโครงสร้างหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีและ การจัดการเรียนการสอน
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กิจ กรรมที่ 8 วั น พฤหั ส บดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ วิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีล าพู น บุ ค ลากร
วิทยาลัยฯ โดยทีมงาน ม.พี่เลี้ยง ของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ได้จัดทากิจกรรมสะเต็มศึกษา
STEM Education โดยได้มีการใช้โจทย์ปัญหาเรื่อง “การสร้างเขื่อนจาลอง” ซึ่งเป็นการนารายวิชาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มาจัดการศึกษาและเป็น การบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการทาและแก้ปัญหาโจทย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการทางานร่วมกัน
และการให้มีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในทีม เป็นทักษะของการผลิตบัญทิตในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลไกที่ถูก
กระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ทางาน ได้คิด ได้วิเคราะห์ ให้สัมพันธ์กับข้อมูลและสิ่อสารผลงานออกมาให้สังคมได้รับรู้
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กิจกรรมที่ 9 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา นานักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมและ
การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนและเป็นการ
เปิดวิสัยทัศน์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งนี้ มี วิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ของศูนย์ฝึกฯ ให้การต้อนรับและกล่าว
บรรยาย และพานักศึกษาเข้าเยี่ ยมชมโรงปฏิบัติการ และสิ่ งประดิษฐ์ ต่างๆ ของศูนย์ฝึ กฯ โดยมีอาจารย์ศุภ
กาล ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมคณะนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น
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กิจกรรมที่ 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน บทบาท
กลไกและการสร้างครู STEM FOR TVET เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปีที่ 11 รองศาสตราจารย์ ดร.นายุทธ
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิทธสมบัติ
รองอธิการบดี ด้านวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมรับฟังอภิปรายในครั้งนี้ โดยวิทยาลัยฯ ได้กาหนด
อภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการดาเนินงานร่วมกัน : บทบาท กลไก และการสร้างครู ” STEM FOR TVET เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการดาเนินโครงการในอนาคต
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กิจกรรมที่ 11 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
และบริษัทเชฟรอนประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชม การเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ
สร้างความร่วมมือในเรื่องของแนวทาง TVET HUB (Technical Vocational Education and Training Hub) ที่
ร่วมมือกันระหว่าง มทร ล้านนา สวทน. เชฟรอน และคีนัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะแรงงานสายอาชีวะและเป็นตัวป้อน
สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรม สามารถตอบโจทย์ ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานฝี มื อ และเพิ่ม ขี ด ความสามารถแข่ ง ขั น
ระดับประเทศ
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กิ จ กรรมที่ 12 วั น อั ง คารที่ 7 มิ ถุ น ายน 2559 ณ บริ ษั ท สยามมิ ช ลิ น จ ากั ด จั ง หวั ด ระยอง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และทีมงาน STEM
TVET HUB ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย
จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในเครื อข่าย เพื่อให้ครูมีความรู้ในงานอุตสาหกรรมและสามารถ
บูรณาการความรู้ในสายวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการทางาน และจัดทา Work Shop เพื่อจัดทาคู่มือครู
STEM For TVET for Industrial Training Handbook และคู่มือครู STEM for TVET for Basic Skill Training
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กิจกรรมที่ 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดาเนินโครงการ Chevron Enjoy Science :
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด ,
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย , สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ , สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาในเครือข่าย
ในวันดังกล่าวได้ทากิจกรรมถอดบทเรียนจากโครงการโรงเรียนในโรงงานให้กับคณะครูโรงเรียนเครือข่ายตัวป้อน
ให้มีความเข้าใจในส่วนของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดทาคู่มือ STEM For TVET for Industrial
Training Handbook โดยได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท บีดีไอ อัล ลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(BAE) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและมีวิทยากรแนะนาให้ความรู้และนาคณะครูเยี่ยมชมภายในโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ
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กิจ กรรมที่ 14 วัน พฤหั ส บดี ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุม สารภี นว.202 อาคารนวัตกรรม
วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยความร่วมมือของบริษัทสยามมิชลิน จากัด จัด
โครงการอบรมพัฒนาวิชาการของครูพี่เลี้ยงโรงเรียนในโรงงานที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การเตรียมความ
พร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปวส." ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง
และผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ป ราณี ประวิ ช พราหมณ์ มาเป็นวิท ยากรให้ คาแนะนาถึง ระบบงานประกั น การวาง
ระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา
โดยมีคณะทางานของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวส. เข้ารับฟัง และซักซ้อมการทาระบบงานประกันให้มีคุณภาพและเป็น
มาตรฐาน
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6. คณะผู้จัดทารายงานประจาปี 2558
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุบงกช
3. นายอดิศร
4. นายประเสริฐ
5. นายวัชรัตน์
6. ผศ.ดร.พานิช
7. นายถิร
8. นายต้นวงศ์
9. นางสาวศิริพร
10. นายวีระศักดิ์
11. นางสาวสุรีวรรณ
12. นายสิทธิศักดิ์
13. นายวิสูตร
14. นายประวิทย์
15. นายเอกรินทร์
16. นางไพรพันธ์
17. นางสาวอรพรรณ
18. นางสาวธมนวรรณ
19. นางสาววีรินภัทร์
20. นายนิพนธ์
21. นางสาวศศิรดี
22. นายณยศ
23. นางศิริพรรณ
24. นายชวนะ
25. นายสมภพ
26. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร

มูลปา
โตไพบูลย์
กวาวสิบสาม
ลือโขง
ถมทอง
อินต๊ะ
ธาดาพรรษวุฒิ
ปรีชานนท์
พละศูนย์
สวนจันทร์
ราชสม
ยี่ยวน
อาสนวิจิตร
ลี้เหมือดภัย
อินประมูล
ธนเลิศโศภิต
นามพิชัย
จิตบาล
สมพมิตร
เขื่อนแก้ว
พานชาตรี
สังข์คาภาร์
ธารพรศรี
เรือนมูล
พัดจาด
สุขใจ๋

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

