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ค ำน ำ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงาน

ราชการในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาให้แก่

นักศึกษา ตั้งแต่ระดับต  ากว่าอุดมศึกษา และระดับอุดมศึกษา สำขำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเทคโนโลยี  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประกอบด้วย สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเตรียม

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โครงการร่วมกับ

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง สำขำสหวิทยำกำร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการผลิต

และนวัตกรรมอาหาร สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเกษตรและชีวภาพ เอกวิศวกรรมเกษตร โครงการร่วม 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด สาขาวิชาเกษตรและชีวภาพ เอกชีวภาพ โครงการร่วม กลุ่มบริษัทสยามมิชลินจ ากัด 

(สงขลา) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โครงการร่วม บริษัท สตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ปและอาทิตย์เวนติเลเตอร์ โดยรายงาน

ประจ าปี 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ถึงอ านาจหน้าที 

ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการ งบประมาณ อัตราก าลัง แผนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสดงผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2562 และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัย เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.

ล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน            

ที เกี ยวข้องและผู้ที สนใจน าไปใช้ได้ตามสมควร 

 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

     พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 



    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

                        รายงานประจ าป ี2562  

 

 Annual Report2019 

2 

รำยงำนประจ ำปี 2562 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร   

 สำรบัญ 

1. ประวัติควำมเป็นมำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 5 

ตราราชมงคล, สีประจ ามหาวิทยาลัย 6 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย, ปรัชญา, วิสัยทัศน์,  7 

อัตลักษณ์ พันธกิจ, เป้าหมาย, วัฒนธรรมองค์กร 8 

2. ประวัติวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 9 

  รายนามผู้อ านวยการฯ 10 

  สีประจ าวิทยาลัยฯ, 11 

  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ, ปรัชญา, วิสัยทัศน์, เอกลักษณ์,  12 

  อัตลักษณ์, ค่านิยมองค์กร, พันธกิจ 13 

  โครงสร้างการบริหาร 14 

  รายชื อคณะผู้บริหารวิทยาลัย 15 

  อาคารสถานที  รายการครุภัณฑ์ 16 

  -Ruee 16 

  -หอพักนักศึกษา 16 

  -กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 18 

  -หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอกนิกส์ 19 

  -โรงเรียนในโรงงาน 20 

  -หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ 21 

  -หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 

  -หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 24 

  -ส านักงานบริหารวิทยาลัยฯ 26 

  -กลุ่มวิทยาศาสตร์ 27 

  -กลุ่มงานสารสนเทศ 30 

  -กลุ่มงานอาคารสถานที  31 

  -ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยฯ 37 

  



วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

   รายงานประจ าปี 2562 

 Annual Report2019 

3 

รำยงำนประจ ำปี 2562 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร   

 สำรบัญ 

 

3.  ผลกำรด ำเนินงำน 44 

   3.1 บุคลากรและงบประมาณ 45 

    3.1.1 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งและสถานสภาพ 45 

    3.1.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่ง 46 

    3.1.3 สรุปรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 48 

   3.2 การผลิตบัณฑิต 50 

    3.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที เปิดสอน 50 

    3.2.2 หลักสูตรและสาขาวิชาที จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 50 

    3.2.3 รายชื อหลักสูตรที วิทยาลัยมีแผนจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2561-2565 51 

    3.2.4 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 53 

    3.2.5 การให้บริการห้องสมุด 55 

    3.2.6 โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 57 

   (1) ด้านวิชาการ  

    7 กิจกรรม         57-64 

   (2) ด้านกิจกรรมนักศึกษา        

    5 กิจกรรม         65-70 

   (3) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

3.1 วิทยาลัยได้รับสนับสนุนทุนภายในและภายนอก 

3 กิจกรรม         72-77 

   (4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

    2 กิจกรรม         78-79 

 

 

 



    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

                        รายงานประจ าป ี2562  

 

 Annual Report2019 

4 

รำยงำนประจ ำปี 2562 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร   

 สำรบัญ 

 

   (5) การบริหารและการจัดการ            80 

      5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 81 

      5.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 81 

             5.3 ระบบสารสนเทศเพื อการบริหาร          94 

5.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ      87 

  

 4. คณะผู้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2558 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

   รายงานประจ าปี 2562 

 Annual Report2019 

5 

1. ประวัติควำมเป็นมำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการศึกษา

ทางวิชาชีพ ด้านช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  และเกษตรกรรม ในพ้ืนที ภาคเหนือ
มานานกว่า 50 ปี โดยได้มีการพัฒนามาโดยล าดับอย่างต่อเนื อง วันที  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2518 พระราชบัญญัติ 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื อผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี  จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดับต  ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  พัฒนาระบบการเรียนการสอนที มีคุณภาพและศักยภาพมี
ความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เมื อวันที  15 กันยายน 1253 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ”ด้วยความมุ่งมั นในการพัฒนาและจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติและความต้องการของตลาดแรงงานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด  ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม และยกร่างเป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื อวันที  18 มกราคม 

5482 มีผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เป็น 1 ใน มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย9 6 เขตพ้ืนที  กับ 1 สถาบัน คือ  

1.เขตพ้ืนที ภาคพายัพเชียงใหม่ 
2.เขตพ้ืนที น่าน 
3.เขตพ้ืนที ล าปาง 
4.เขตพ้ืนที เชียงราย 
5.เขตพ้ืนที พิษณุโลก 
6.เขตพ้ืนที ตาก 
7.สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
โดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก   
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ตรำรำชมงคล 
     ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปตราวงกลมภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 

ยถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจ ากลีบ หมา
พระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล" และมีรูปดอกไม้

ทิพย์ สองข้างที ปลายแถบ ซึ งหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 
     ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญลักษณ์" จักเป็นที ประจักษ์และชื นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคลทั วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที  ตระหนักในภารกิจ ที จะเสริมสร้างให้การศึกษาในทาง
วิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ งก้านสาขา สมดั งเจตนาที ถือก าเนิดมา และได้รับ  พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป  

 
  

สีประจ ำมหำวิทยำลัย 

     สีน้ าตาลทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที ยั งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที ตั้งอยู่ในดินแดนที เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติที มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
สืบไป 

สีน้ าตาลทอง คือสีกลางที เกิดจากการรวมสี มีคุณลักษณะเป็นกลาง สามารถอยู่ร่วมกับทุกสีได้ และท าให้สี
นั้นโดดเด่นสวยงาม เปรียบประดุจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที สามารถบูรณาการ ผสานการ
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บริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที  ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที ถึงพร้อมทุกด้าน ออกไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 
และด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พึ งพาตนเองได้ 

 
 

ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย 

     ต้นกาสะลอง (หรือต้นปีบ) เป็นต้นไม้ที รู้จักกันแพร่หลายในถิ นล้านนา มีดอกสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์
แห่งความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ดอกมีกลิ นหอมเปรียบประดุจชื อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

     ตามวัฒนธรรม ความเชื อของสังคมไทย กาสะลองเป็นไม้มงคล สถานที แห่งใดปลูกไม้ มงคลนี้ไว้ จะ
น ามาซึ งเกียรติคุณและชื อเสียงขจรขจายไปทั วสารทิศ กาสะลองมีล าต้นที แข็งแรงสูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาวบาน
สะพรั งโน้มลงมา เปรียบเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิตที ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเชี ยวชาญ 
ที จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั งยืนต่อไป 
ปรัชญำ  

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล 
Decentralization Participation and Good governance 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื อชุมชน สู่สากล 
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อัตลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ที ดีเป็นสิ งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนอัตลักษณ์ที ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตร
ปลอดภัย ความหลอกหลายทางชีวิภาพและความมั นคงทางอาหารเทคโนโลยี และการจัดการเพื อชุมชน การค้า
และบริการจัดการเทคโนโลยีวัฒนธรรมท้องถิ นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธูกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น "นวัตกรรมเพื อชุมชน" 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิต บัณฑิต
นักปฏิบัติที มีคุณธรรม และพึ งพาตนเองได้ 
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที ดีมุ่งสู่การพึ งพาตนเอง 

  
เป้ำหมำย 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัย    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื อชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิ ทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ที ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on) ให้เป็นที ยอมรับใน 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 เป็นสิ งส าคัญยิ งที จะเป็นจะต้องสื อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื อจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดอักษร
ย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna) 

 R = Responsibility รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
 M = Morality  ยึดมั นในคุณธรรม ความงาม ความดี 
 U = Ubiquity  ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกที  ทุกโอกาส 
 T = Technology วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานการพัฒนา 
 L = Linkage  ประสานผนึกพลัง เชื อมโยง โลก ชุมชน 
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2. ประวัติวิทยำลัยเทคโนโลย่ีและสหว่ิทยำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื อวันที  18 
มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พ้ืนที  กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนที เชียงราย พ้ืนที ตาก พื้นที น่าน พื้นที พิษณุโลก พื้นที 
ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ้ืนที ล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผู้น ามีความเลิศในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื อ
ชุมชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงให้เป็น
หน่วยงานที มีระดับเทียบเท่าคณะ เพื อตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที 
ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี ยวชาญที จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ

เจริญรุ่งเรืองอย่างยั งยืนและด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพึ งพาตนเองได้ โดยมีภาระกิจการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับต  ากว่าปริญญาและระดับปริญญาในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยปัญหาและการเรียนรู้ด้ วยโครงการ (Problem-Project 
Based Learning) บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ให้เชื อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ น และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนา
การศึกษาต่อเนื องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา 5 หลักสูตร คือ สาขาเตรียมอุดมศึกษา
เทคโนโลยี ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาสหวิทยาการ ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

 
ชื่อภำษำอังกฤษ  College of Integrated Science and Technology (CISAT)     
ชื่อภำษำไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 สถำนที่ตั้ง  98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
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รำยนำมผู้อ ำนวยกำร  
1. ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551  (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ) 

 
 

2 .ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา  พ.ศ. 2551 - พ.ศ .2553  (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ) 

     
3 .ผศ.วันชาติ สุวัตถี  พ.ศ. 2553 – พ.ศ .2558  (ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ) 

    
 

4. ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา  พ.ศ . 2558 – 2561  )ทยาลัยฯผู้อ านวยการวิ(  
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    5. ผศ.ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ พ.ศ. 2561 – 2562 (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
  6. ดร.นพดล  มณีเฑียร พ.ศ. 2562 – (ปัจจุบัน) (ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สีประจ ำวิทยำลัย 

รหัสสี #ff8914 Color 
ความหมายตามโทนสีส้ม   - การเป็นตัวแทนราชมงคล 

   - เป็นหน่วยงานต้นแบบการศึกษา  
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ตรำสัญลักษณ์วิทยำลัย 
 

 
สัญลักษณ์ ที แสดงถึงสื อของการรวมบูรณาการศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ โดยสื อในรูปแบบองค์ประกอบของ

ภาพสัญลักษณ์ 
ฟันเฟืองฐานด้านล่าง หมายถึงศาสตร์ของเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
เส้นกราฟ หมายถึงศาสตร์ของบริหารการจัดการ  
รูปทรงเลขขาคณิต หมายถึง ศาสตร์ของเตรียมสถาปัตยกรรม 
ซึ งรวมตัวกันเป็นศาสตร์องค์ความรู้ ที มีตัวย่อภาษาอังกฤษ CASAT รวมกันเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ปรัชญำ 
 บูรณาการสรรพวิชาและเทคโนโลยีเพื อสร้างสรรคน์วัตกรรม 
 

 
 
วิสัยทัศน์ 

ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การฝึกอบรมและผลิตบัณฑิตบูรณาการศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
เอกลักษณ์  

ต้นแบบการศึกษา วิชาชีพเทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์ 
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อัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
ค่ำนิยมองค์กร 

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

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที มีคุณภาพ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยเชิงประยุกต์ผสานเข้ากับการเรียนการสอน พัฒนาผลงานนวัตกรรมที 

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บัณฑิตและให้มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ น ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
4. การบริหารจัดการตอบสนองกับความต้องการของสังคมอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร ประกอบไปด้วย 
1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการด้านบริหาร กิจการนักศึกษาและหอพัก   กรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการด้านประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 

การจัดการความรู้และการบริหารความเสี ยง   
5. หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ     กรรมการ 
6. หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี  กรรมการ 
7. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร กรรมการ 
8. หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     กรรมการ 
9. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
10. หวัหน้าหลักสูตรเตีรยมบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
11. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
12. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ตัวแทนของวิทยาลัยฯ) กรรมการ 
13. ผู้จัดการหอพักนักศึกษา     กรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั วไป     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวศศิรดี  พานชาตรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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อำคำรสถำนที่ 
 

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ (ณ 30 กันยายน 2562) 
1. RUEE (พลังงานและสิ งแวดล้อม) 

 
2. หอพักนักศึกษา 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
อำยุกำรใช้

งำน 
ปี 

1 1-12500000-FA18-663600501/001-60 เครื องวัดฝุ่นละอองลอย PM 2.5 แบบใช้หลัก 1 ชุด 1 

     ไมโครบาลานซ ์       

2 1-12500000-FA18-663600601/001-60 เครื องแหล่งก าเนดิละอองระดับนาโนเมตร 1 ชุด 1 

            

3 1-12500000FA18-663500301/001-60 เครื องวิเคราะห์ขนาดอนภุาคระดบันาโนเมตร 1 ชุด 1 

     แบบใช้หลักความเคลื อนที ได้ทางไฟฟ้า       

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 
อำยุกำรใช้

งำน 
ปี 

1   กระดานไวท์บอร์ด 7 แผ่น หอชาย 6 หญิง 1   

2   โต๊ะส านักงาน 3 ตัว หอชาย   

3   เก้าอี้ส านักงาน 3 ตัว หอชาย   

4   เครื องท าน้ าเย็น-ร้อน  10 ตู้ หอชาย 6 หญิง 4 ช ารุด5 

5 
  

โต๊ะเขยีนหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 108 x 60 x 
75 ซม. 

96 ตัว ญ1/30 ญ 2/ 35 ช 
34   

6   โต๊ะพับ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75ซม. 86 ตัว ญ1/1ญ 2/ 1 ช34   

7   เก้าอี้ ไฟเบอร ์ 231 ตัว ช1/38 ช2/74 ช3/119 ช ารุด 115 

8   เก้าอี้ นวม 107 ตัว ญ1/40ญ2/34 ช ารุด 46 

9 
  

ตู้เสื้อผ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 802 x 52 x 167 
ซม. 

353 ตัว 
ญ1/40ญ2/34   
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10 
  

เตียงนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 113 x 86 x 201 
ซม. 

96 ตัว 
ญ1/40ญ2/34 ช ารุด 

11 
  

ที นอนฟองน้ าอัดแน่น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.4 
ฟุต x 4 นิ้ว 

96 ตัว 
ญ1/40ญ2/34 ช ารุด 48 

12   เครื องท าน้ าเย็น-ร้อน แบบ 2 ก๊อก 5 เครื อง ชาย 2 หญิง3 ช ารุด 4 

13 C52261100080001 
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (ได้มาพร้อมการสร้าง
หอพัก) 1 ตัว 

หอชาย 1   

14 C52261100080002 
ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ า  (ได้มาพร้อมการสร้าง
หอพัก) 1 ตัว 

หอชาย 1   

15 C52256800040019 มอเตอร์ปัม้น้ าและอุปกรณ์ต่อพ่วงหอพัก 1 ตัว หอชาย 1   

16 C52261100080003 
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (ได้มาพร้อมการสร้าง
หอพัก) 1 ตัว 

หอชาย 2   

17 C52261100080004 
ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ า  (ได้มาพร้อมการสร้าง
หอพัก) 1 ตัว 

หอชาย 2   

18 C52256800040020 มอเตอร์ปัม้น้ าและอุปกรณ์ต่อพ่วงหอพัก 1 ตัว หอชาย 2   

19   กระดานไวท์บอร์ด 1 ตัว     

20   โต๊ะส านักงาน 1 ตัว     

21   เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว     

22   ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 1 ตัว     

23   โต๊ะเขยีนหนังสือ แบบที  1 พับพื้นขาว 1 ตัว     

24   โต๊ะเขยีนหนังสือ แบบที  2 พับพื้นสีน้ าตาล 1 ตัว     

25   โต๊ะเขยีนหนังสือ แบบที  3 ไม้เดี ยว 1 ตัว     

26   เก้าอี้ ไฟเบอร ์ 1 ตัว     

27   เก้าอี้ นวม 1 ตัว     



    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

                        รายงานประจ าป ี2562  

 

 Annual Report2019 

18 

3. กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
หมำย
เหตุ 

1 C55171100070007-0001 ถึง 0009 โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า 9 ชุด 
C2 ห้อง 

610 

2 C55171100070007- 0010 โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า 1 ชุด C2 ห้อง 
611 

3 C55252800030004-0001-0002 Oscilloscope 2 เครื อง 
C2 ห้อง 

611 

4 C56134700050001-0022 และ 0024 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 3 เครื อง 
C2 ห้อง 

611 

5 C56134700050001-0025 ถึง 0026 ดิจิตอลออสซิลโลสโคปแบบพกพา 2 เครื อง C2 ห้อง 
611 

6 C56134700050001-0027 ถึง 0031 แหล่งจ่ายไฟ +DC-AC 5 เครื อง 
C2 ห้อง 

611 

7 C56134700050001-0032 และ 0036 ฟังก์ชันเจนเนเรเตอร ์ 2 เครื อง 
C2 ห้อง 

611 

8 C56134700050001-0038 ถึง 0039 ชุดฝึกพัฒนาหุ่นยนต์เดินตามเส้นด้วยภาษา Logo 2 ชุด 
  

9 C56134700050001-0040 เครื องวัดความหนาแน่น 1 เครื อง 
  

10 C56134700050001-0050 ถึง 0059 ตู้บานเลื อนกระจก 4 ฟุต 10 ตู้ 
  

11 C57136950010009 

ครุภณัฑ์ปฏิบตัิการสาขาเตรียม
วิศวกรรมศาสตร ์

1 ชุด   

12 C57136950010009-0001 ถึง 0008 โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า 8 ตัว รอซ่อม 

13 
51-1-6630-026-0001.61ถึง 0001.65 

ฟังก์ชันเจนเนเรเตอร์ GWINSTEK GFG-
8216A 

  ตัว 
ช ารุด 

.64, 65 

14 51-1-6630-026-0001.46,0001.48 ถึง 0001.50 Vohage Regulator TDGC2-1KVA 4 ตัว 
  

15 
51-1-6630-026-0001.46,0001.51 ถึง 0001.60 Laboratory DC Power Supply Gwintek Gpr 10 ตัว 

ช ารุด 
.58 

16 51-1-6630-026-0001.2 ถึง 0001.10 ออสซิลโลสโคป 20 MH2 Gwintek Gos-620 9 ตัว   

17   ออสซิลโลสโคป 20 MH2 Gwintek Gos-621 2 ตัว   

18 51-1-6630-026-0001.36 ถึง 0001.45 Digicon Clamp on multimeter 6 ตัว C2 ห้อง 
611 

19 51-1-6630-026-0001.12 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ตัว 
C2 ห้อง 

611 

20 51-1-6630-026-0001.14 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ตัว 
  

21 51-1-6630-026-0001.19 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ตัว 
  

22 51-1-6630-026-0001.21 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ตัว 
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23 51-1-6630-026-0001.24 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ตัว 
  

24 51-1-6630-026-0001.25 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ตัว 
  

25 51-1-6630-026-0001.26 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ตัว 
  

26 51-1-6630-026-0001.27 Digital multimeter Digicon DM-870A 1 ชุด 
  

27 C54271100070002-0001.86 ตู้กระจกบานเลื อน (เขียว) Taiyo 1 ตัว 
  

28 C54271100070002-0001.103 ตู้กระจกบานเลื อน (เขียว) Taiyo 1 ตัว 
  

29 C56134700050001-0053 ตู้กระจกบานเลื อน 4 ฟุต 1 ตัว 
C2 ห้อง 

611 

30 2-10500000-FA08-662500901/001-59 ชุดทดลองดิจิตอล 5 ตัว อ.อดิศร 

 

4. หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1 C56134700050001-0037 Micro robot kit MRB-I/D 1 ชุด C2 ห้อง 611 

2 C56134700050001-0038 ถึง 0039 
ชุดฝึกพัฒนาหุ่นยนตเ์ดินตามเส้นด้วย
ภาษา Logo 

2 ชุด 
  

3 C57136950010009-0021 Digital Oscilloscope 200 MHz 1 ตัว 
  

4 C57136950010009-0022 Arb/Function generator 20 MHz 1 ตัว 
  

5 
C57136950010009-0023 

บอร์ดควบคุมประมวลผลสัญญาณ 
dSpace 1104 

1 ตัว 
  

5.1 2-10500000-FA06-711001501/001-59 ตู้เหล็ก 2 บาน เปดิ 2 ตัว อ.พลกฤษณ์ 

5.2 2-10500000-FA06-711001501/002-59       อ.พลกฤษณ์ 

5.3 
1-10500000-FA08-66250170/004-
59 

ชุดอุปกรณส์ าหรับแข่งขันหุ่นยนต ์
TETRIX FTC 

3 ชุด 
อ.พลกฤษณ ์

5.4 
1-10500000-FA08-66250170/005-
59 

      
  

5.5 
1-10500000-FA08-66250170/006-
59 

      
  

5.6 
1-10500000-FA08-66250170/007-
59 

  3 ชุด 
อ.พลกฤษณ ์

5.7 
1-10500000-FA08-66250170/008-
59 

      
  

6 
1-10500000-FA08-66250170/009-
59 
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7 
1-10500000-FA08-66250170/010-
59 

ชุดต่อขยายการศึกษา 4 ชุด 4 ชุด 
อ.พลกฤษณ ์

10 
1-10500000-FA08-66250170/011-
59 

      
  

11 
1-10500000-FA08-66250170/012-
59 

      
อ.กัมปนาท 

12 
1-10500000-FA08-66250170/013-
59 

เครื องเจาะแบบตั้งโต๊ะมอเตอร์ 1/2 แรงม้าเพลา 
5/8 นิ้ว 

  เครื อง 
อ.อภิชาติ 

 
5. โรงเรียนในโรงงาน 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1   
ครุภณัฑ์ศูนยเ์ทคโนโลยีแม่พมิพ์ 
ประกอบด้วย.... 1 

ชุด คอมPc 1 โน๊ตบุค 15 

1.1 1-10500000-FA19-744000102/001-59 
เครื องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 1 

ชุด 
BDI จ.

สมุทรปราการ 

1.2 1-10500000-FA19-744000101/002-59 
เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล (15) 1 

เครื อง งานสารสนเทศ (หนุ่ม) 

  1-10500000-FA19-744000101/003-59   1 เครื อง " 

  1-10500000-FA19-744000101/011-59   1 เครื อง " 

  1-10500000-FA19-744000101/004-59   1 เครื อง " 

  
1-10500000-FA19-744000101/005-59 

  
11 เครื อง 

BDI จ.
สมุทรปราการ 

  1-10500000-FA19-744000101/006-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/007-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/008-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/009-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/010-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/012-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/013-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/014-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/015-59       " 

  1-10500000-FA19-744000101/016-59       " 
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6. หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1 
C55174200010001-0001 ถึง 
0022 

เครื องค านวณชนิดมีแถบกระดาษและ
จอภาพ 

2 เครื อง 
  

2 
C55174200020001-0001 ถึง 
0002 เครื องบันทึกเงินสด 

2 ชุด 
  

3 
C55171100070006-0001 ถึง 
0040 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้

40 ชุด 
  

4 C55171100070010-0001  
โต๊ะ/เก้าอี้/เครื องค านวณเลขชนิดมี
แผ่นกระดาษ/จอภาพ 

1 ชุด 
  

5 C55171100070011-0001 
โต๊ะ ตัวต่อโค้ง และเก้าอี้ ส าหรับเครื อง
บันทึกเงินสด 

2 ชุด 
  

6 C55171950010001-0001 
กระดานไวท์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า  
600x120x10 มม. 

2 ชุด 
  

7 C55171950010002-0001 กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด   

8 C55174400100051-0001 เครื องพิมพ์พร้อมโต๊ะ 1 ชุด   

9 C56174900150009 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมบรหิารธุรกิจ 1 ชุด   

9.1 
C56174900150009-0001 ถึง 
0002 เครื องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ 

2 เครื อง 
ช ารุด 

9.2 
C56174900150009-0003 ถึง 
0007 เครื องขยายเสียง 

5 ชุด 
  

9.3 
C56174900150009-0008 ถึง 
0011 เครื องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 

4 เครื อง 
  

9.4 
C56174900150009-0012 ถึง 
0016 ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร ์

5 ชุด 
  

9.5 C56174900150009-0017 
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมบริหาร
ร้านอาหารและขายหน้าร้าน 

1 ชุด 
  

9.6 C56174900150009-0018 เครื องถ่ายเอกสาร 1 เครื อง   

9.7 C56174900150009-0019 เครื องพิมพ์เลเซอร์แบบ network 1 เครื อง   

9.8 C56174900150009-0020 เครื องบันทึกเงินสดพร้อมโตะ๊ และเก้าอ้ี 1 ชุด   
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9.9 
C56174900150009-0021 ถึง 
0029 ตู้เลื อนกระจก 4 ฟุต 

10 ตู้ 
  

9.10 
C56174900150009-0031 ถึง 
0032 เครื องฉายมลัติมเีดียโปรเจคเตอรแ์ละจอ 

2 ชุด 
ช ารุด 

9.11 C56174900150009-0033 ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี ้ 1 ชุด ช ารุด 

10 C57174900150010 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมบรหิารธุรกิจ 1 ชุด   

10.1 
C57174900150010-0001 ถึง 
0002 เครื องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ 

2 เครื อง   

10.2 
C57174900150010-0003 ถึง 
0005 เครื องฉายมลัติมเีดียโปรเจคเตอร ์

3 เครื อง 
  

10.3 
C57174900150010-0006 ถึง 
0009 จอรับภาพมอเตอรไ์ฟฟ้า 

4 จอ 
  

10.4 
C57174900150010-0010 ถึง 
0011 ทีวี LED 

2 เครื อง 
  

10.5 
C57174900150010-0012 ถึง 
0015 ชุดเครื องเสยีงเคลื อนที แบบลากจงู 

4 เครื อง 
  

10.6 
C57174900150010-0016 ถึง 
0018 กระดาน 

3 แผ่น 
  

10.7 
C57174900150010-0010-
0019 เครื องท าลายเอกสาร 

1 เครื อง 
  

10.8 
C57174900150010-0010-
0020 

ชุดเครื องคิดเลขพร้อมโต๊ะและเก้าอี้และ
อุปกรณ์ตดิตั้ง 

1 ชุด 
  

11 
2-10500000-FA10-
673000202/001-59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบดึง        (1) 

3 จอ 
  

  
2-10500000-FA10-
673000202/002-59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบดึง        (2) 

    
  

  
2-10500000-FA10-
673000202/003-59 จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบดึง        (3) 

      

12 
2-10500000-FA06-
711001501/003-59 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 

2 ตู้ 
  

  
2-10500000-FA06-
711001501/003-59   

    
  

13 
2-10500000-FA19-
744001201/001-59 เครื องพิมพ์ HP Laserjet p1102W 1 เครื อง 
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7. หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1 
C54171100070004 

ครุภณัฑ์ประจ าห้องปฏิบตัิการเขยีนแบบ
หลักสตูรสถาปัตย ์

1 คก.  1(1.1-1.5) 

1.1 
C54171100070004-0001 
ถึง 0020 โต๊ะเขยีนแบบ 

20 ตัว 
ช ารุด 1  

1.2 
C54171100070004-0021 
ถึง 0060 เก้าอี้นั งท างาน 

40 ตัว 
ช ารุด 2 

1.3 C54171100070004-0061  ตู้ล๊อกเกอรเ์ก็บของ 1 ชุด   

1.4 C54171100070004-0062 กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด   

1.5 
C54171100070004-0063 
ถึง 0102 ไม้ทีเลื อน 

40 ชุด 
ช ารุด 40 

2 
C55171100070009-
0001(1-105) ชุดโต๊ะเขยีนแบบพร้อมอุปกรณ ์

105 ชุด 
ช ารุด 8 

3 C55274400100049-0001 Laser Printer 1 เครื อง   

4 C56171100070014 
ครุภณัฑ์ปฏิบตัิการสาขาวิชาเตรียมส
ถาปัตย ์

1 ชุด 4 (4.1-4.6) 

4.1 
C56171100070014-0001 
ถึง 0010 กล้องดิจิตอล SLR   10 

ตัว 
  

4.2 C56171100070014-0011 เครื องฉายภาพ 3 มิติ (Visualiser) 1 เครื อง   

4.3 
C56171100070014-0012 
ถึง 0051 

ชุดโต๊ะเขยีนแบบ แบบดราฟไฟฟ้า พร้อม
อุปกรณ ์ 40 

ชุด 
ช ารุด 1 

4.4 C56171100070014-0052 เครื องขยายเสียงพร้อมอุปกรณต์่อพ่วง 1 ชุด   

4.5 C56171100070014-0053 เครื องพิมพ์ขนาด A3 1 เครื อง   

4.6 
C56171100070014-0054 
ถึง 0063 ตู้บานเลื อนกระจก  4  ฟุต 1 

ตัว 
  

5 C57171100070013 
ครุภณัฑ์ปฏิบตัิการสาขาวิชาเตรียมส
ถาปัตย ์ 1 

ชุด 
  

5.1 C57171100070013-0001 เครื องพิมพ์ขนาด A1 1 เครื อง   

5.2 C57171100070013-0002 เครื องพิมพ์เลเซอ์ขนาด A3 1 เครื อง   

5.3 C57171100070013-0003 เครื องตัดอะครลีิคเลเซอร์  1 เครื อง ช ารุด 

5.4 C57171100070013-0004 ชุดบอร์ดแสดงผลงาน 1 ชุด   
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5.5 
C57171100070013-0011 
ถึง 0018 ชุดโต๊ะตัดหุ่นจ าลอง 

8 ตัว 
  

5.6 
C57171100070013-0019 
ถึง 0020 ตู้กันความช้ืนเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

2 ชุด 
  

5.7   ตู้เก็บอุปกรณ ์ 5 ตัว ช ารุด 1 

5.8   ตู้เก็บกระดาษขนาด A0 1 ชุด   

6 
2-10500000-FA19-
744001204/001-59 เครื องพิมพ์ 3 มิต ิ

1 เครื อง 
  

 
8. หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
หมำย
เหตุ 

อำยุกำรใช้
งำน 

ปี 

1 C50267300070001-0001 
LCD Projector ความสว่างไม่น้อย
กว่า 2000Ansi Lumens พานาโซ
นิค 

1 เครื อง ช ารุด 
  

2 C51274400010001-0045 คอมพิวเตอร์พกพา 
1 เครื อง 

อ.สุ
รีวรรณ 11 

3 
C54166950180022-0001 

ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏบิัติการเฉพาะ
หน่วยชุดสาธิตการหมักในปฏิกรณ์แบบ
ถังกวน 

1 ชุด นว.605 
  

4 C55266950180022-0001 ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) 1 เครื อง นว.605 7 

5 C57266950180030-0001 เครื องสเปคโตรโฟโตมิเตอร ์ 1 เครื อง นว.603 5 

6 C57266950180030-0002 ชุดอุปกรณ์ท าไอศกรีม 1 ชุด 
อาคาร 
ป.2   

7 C57266950180030-0003 ชุดเครื องตีผสมตัวอย่าง 1 ชุด นว.605 5 

8 C57266950180030-0004 ชุดเครื องนึ งฆ่าเช้ือ 1 ชุด นว.605   

9 C55136050030001-0001 
ชุดผลิตน้ าผลไม้ด้วยระบบพาสเจอร์
ไรซ์และยูเอชทีพร้อมระบบบรรจุ 

1 ชุด 
อาคาร 
ป. 2 

ระหว่างขอ
ซ่อม 

10 
52-1-6605-026-0001.9 - 
0001.10 

เครื องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง 2 ชุด นว.603 
  

11 52-1-6605-026-0001.11 กล้องจุลทรรศน ์ 1 ตัว นว.605 10 

12 
52-1-6605-026-0001.12 - 
0001.13 

เครื องวัดปรมิาณของแข็งที 
ละลายน้ า 

2 เครื อง นว.605 
10 
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13 
52-1-6605-026-0001.14 - 
0001.15 

เครื องวัดปริมาณของแข็งที ละลาย
น้ า (Hand Refractrometer) 58-
90% 

2 เครื อง นว.605 
10 

14 52-1-6605-026-0001.16 
เครื องชั งไฟฟ้าความละเอียด 4 
ต าแหน่ง 

1 เครื อง นว.603 
10 

15 52-1-6605-026-0001.17 
เครื องชั งไฟฟ้าความละเอียด 2 
ต าแหน่ง 

1 เครื อง นว.603 
10 

16 52-1-6605-026-0001.19 ตู้ดูดความชื้นอัตโนมตั ิ 1 ตู้ นว.605 ช ารุด 

17 
52-1-6605-026-0001.22 - 
0001.23 

เครื องกวนสารละลายแม่เหล็ก 2 เครื อง นว.607 
10 

18 
52-1-6605-026-0001.24 - 
0001.25 

เตาไฟฟ้า 2 ตัว นว.607 
10 

19 52-1-6605-026-0001.26 อ่างน้ าควบคุมอุณหภมู ิ 1 อัน นว.603 10 

20 52-1-6605-026-0001.28 ตู้อบลมร้อน 1 ตู้ นว.603 10 

21 52-1-6605-026-0001.34 เครื องเหวี ยงตะกอน 1 เครื อง นว.605 10 

22 
52-1-6605-026-0001.36 - 
0001.37 

ชุดเครื องแก้ว 1 ชุด นว.605,
นว.608 10 

23 52-1-6605-026-0001.37 
ตู้เก็บเครื องแกว้ขนาด 
0.60x1.20x1.80 

2 ตู้ นว.605,
นว.609 10 

24 52-1-1-6695-022-0001-001.1 
เครื องปั่นผสมสาร 
(Homoginizer) 

1 เครื อง 
อาคาร 
ป .2  3 

25 
2-12500000-FA18-
7110CD704/001-59 

โต๊ะปฏิบัติการขาเหล็ก ขนาด 
0.75*7.20*.80 ม. 

1 ตัว 
อาคาร 
ป .2  3 

26 
2-12500000-FA18-
7110CD704/002-59 

โต๊ะปฏิบัติการขาเหล็ก ขนาด 
0.75*7.89*.80 ม. 

1 ตัว 
อาคาร 
ป .2 3 

27 
2-12500000-FA18-
7110CD704/003-59 

โต๊ะปฏิบัติการขาเหล็ก ขนาด 
0.75*3.35*.80 ม. 

1 ตัว   
  

28 
  

ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วย  
28.1-28.11 

      
  

28.1 
1-12500000-FA18-
664002201/001-60 

อ่างน้ าอุณหภูมติ  า 1 ชุด นว.603 
2 

28.2 
1-12500000-FA18-
443000301/001-60 

เตาเผาอุณหภูมสิูง 1 ชุด นว.603 
2 

28.3 
1-12500000-FA18-
360500405/001-60 

ตู้อบสูญญากาศ 1 ชุด นว.603 
2 
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28.4 
1-12500000-FA18-
664003701/001-60 

เครื องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1 ชุด นว.603 
2 

28.5 
1-12500000-FA18-
411000903/002-60 

ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภมูิต  า-86 1 ชุด นว.605 
2 

28.6 
1-12500000-FA18-
411000109/001-60 

ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมด้วย
อุณหภูมติ  า 

1 ชุด นว.603 
2 

28.7 
1-12500000-FA18-
744000101/001-60 

เครื องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 ชุด นว.603 
2 

28.8 
1-12500000-FA18-
744000903/001-60 

Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 
5KVA 

3 ชุด นว.603 
2 

  
1-12500000-FA18-
744000903/002-60 

      นว.603 
2 

  
1-12500000-FA18-
744000903/003-60 

      นว.603 
2 

28.9 
1-12500000-FA18-
744000903/004-60 

Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 
3KVA 

3 ชุด นว.603 
2 

28.10 
1-12500000-FA18-
744000903/005-60 

      นว.603 
2 

28.11 
1-12500000-FA18-
744000903/006-60 

      
นว.603 
(ช ารุด) 2 

28.00 
1-12500000FN18-
663012602/001-62 

        
  

29 

1-12500000FN18-
663012602/001-61 

ชุดถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรมั
ความยาวคลื นย่านใกล้
อินฟราเรด(1-3) 

1 ชุด   
ประกอบด้วย 29.1-

29.3 

29.1 
1-12500000FA18-
663012602/001-62 

กล้องไฮเปอร์สเปกตรัม 1 ตัว   
  

29.2 
1-12500000FA18-
744000102/001-62 

เครื องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 ตัว   
  

29.3 
1-12500000FA19-
744000903/001-62 

เครื องส ารองไฟฟ้า 1 ตัว   
  

 
9. ส านักงานบริหารวิทยาลัยฯ 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1 C55274400100048-0001 เครื องถ่ายเอกสาร Ricoh 1 ชุด   
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2 C52174400100017-0003 เครื องปรินตเ์ตอร์ (เลเซอร์ ขาว-ด า) 1 เครื อง ช ารุด 

3 C55274400100050-0001 เครื องสแกนเอกสารความเร็วสูง  1 เครื อง   

4 C56271100020001-0001 ถึง 0004 ตู้เอกสาร  4 ตู้   

5 C56271100020001-0005 ถึง 0006 ตู้เอกสาร (ทึบ) 2 ตู้   

6 C56273100080001-0001ถึง 0002 ถังต้มน้ าร้อน 2 ใบ   

7 C57258150010001 เครื องโทรสารระบบเลเซอร ์ 1 เครื อง   

8 C57275200120002 เครื องท าลายเอกสาร 1 เครื อง ช ารุด 

9 C57279100010001 เครื องขัดพื้น 1 เครื อง   

10 C57274400100068 เครื องแสกนลายนิ้วมือ 1 เครื อง   

 
10.  กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1 52-1-16695-027-001-001 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ชุด 
รายการ.1 ถึง 

.18 

1.1 52-1-16695-027-001-001.1 ชุดทดลองกลศาสตร์พื้นฐาน 1 ชุด   

1.2 52-1-16695-027-001-001.2 ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ 1 ชุด   

1.3 52-1-16695-027-001-001.3 ชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงาน 1 ชุด   

1.4 52-1-16695-027-001-001.4 ชุดทดลองค่าแรงโน้มถ่วง 1 ชุด   

1.5 52-1-16695-027-001-001.5 ชุดทดลองทัศนศาสตร์พื้นฐาน 1 ชุด   

1.6 52-1-16695-027-001-001.6 ชุดทดลองทางความร้อน 1 ชุด   

1.7 52-1-16695-027-001-001.7 ชุดทดลองไฟฟ้าเคม ี 1 ชุด   

1.8 52-1-16695-027-001-001.8 ชุดทดลองไฟฟ้าสถติ 1 ชุด   

1.9 52-1-16695-027-001-001.9 
ชุดทดลองไฟฟ้าอิเลค็ทรอนิกส์
พื้นฐาน 1 

ชุด   

1.10 52-1-16695-027-001-001.10 ชุดทดลองแม่เหล็ก 1 ชุด   

1.11 52-1-16695-027-001-001.11 
ชุดทดลองโมเมนต์และโมเมนตัน
เชิงมุม 1 

ชุด   

1.12 52-1-16695-027-001-001.12 ชุดทดลองค่าแรง-การสั้น 1 ชุด   

1.13 52-1-16695-027-001-001.13 

ชุดทดลองโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
สมบัติ-ของธาตแุละสารประกอบเคมี
อินทรีย ์ 1 

ชุด   

1.14 52-1-16695-027-001-001.14 
ชุดทดลองโมล ปริมาณสัมพันธ์ของแข็ง
ของเหลว กา๊ซ 1 ชุด   
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1.15 52-1-16695-027-001-001.15 ชุดทดลองปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า 1 ชุด   

1.16 52-1-16695-027-001-001.16 
ชุดทดลองอัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมี 
สมดุลเคมี กรด-เบส 1 ชุด   

1.17 52-1-16695-027-001-001.17 

ชุดทดลองกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ของ
สิ งมีชีวิตการรักษาดุลภาพและการแบ่ง
เซลล์ 1 

ชุด   

1.18 52-1-16695-027-001-001.18 
ชุดทดลองการตอบสนองต่อสิ้งเร้าของพืช 
การรักษาดุลยภาพของพืช การศึกษา 1 ชุด   

    การเจริญเติบโตของพืช       

2 C56166300140006-0009  ถึง 0010 ชุดการเรยีนรู้พื้นฐานด้านกลศาสตร์ 2 ชุด   

3 C56166300140006-0011  ถึง 0012 
ชุดการเรยีนรู้พื้นฐานด้านอณุหพล
ศาสตร ์ 2 ชุด   

4 C56166300140006-0016  ถึง 0017 ชุดการเรยีนรู้พื้นฐานด้านแสง 2 ชุด   

5 C56166300140006-0021 ถึง 0022 ชุดการเรยีนรูไ้ฟฟ้าพื้นฐาน 2 ชุด   

6 C56166300140006-0026 
ชุดการเรยีนรู้การหาค่าความจุความ
ร้อน 1 ชุด   

7 C56166300140006-0030 ชุดศึกษาโมเมนตัมการชน 1 ชุด   

8 C56166300140006-0034 
ชุดศึกษาการหาค่าแรงโน้มถ่วงของ
โลก(g) 1 ชุด   

9 C56166300140006-0038 ชุดศึกษาคุณสมบัติของคลื นน้ า 1 ชุด   

10 C56166300140006-0039 ชุดศึกษาคลื นนิ งบนเส้นเชือก 1 ชุด   

11 C56166300140006-0040 ชุดศึกษาการก าทอนของเสียง 1 ชุด   

12 C56166300140006-0041 ชุดศึกษาความเร็วของแสง 1 ชุด   

13 C56166300140006-0042 ชุดศึกษาพ้ืนฐานของเลนส ์ 1 ชุด   

14 C56166300140006-0046 ชุดศึกษาสเปกตรัมของแสง 1 ชุด   

15 C56166300140006-0051 ชุดศึกษาการเหนี ยวน าแม่เหล็ก 1 ชุด   

16 C56166300140006-0055 ชุดศึกษาการเคลื อนที สองมิต ิ 1 ชุด   

17 C56166300140006-0059 ชุดศึกษาอากาศพลศาสตร ์ 1 ชุด   

18 C56166300140006-0063 ชุดศึกษาคลื นตามขวาง 1 ชุด   

19 C56166300140006-0068 ชุดศึกษาค่าคงที ของสปริง 1 ชุด   

20 C56166300140006-0072 ชุดศึกษาการดูดกลืนรังส ี 1 ชุด   

21 C56166300140006-0073 ถึง76 ชุดศึกษาพลังงานทางเลือกเบื้องตน้ 4 ชุด   
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22 C56166300140006-0080 ชุดศึกษาการขยายตัวเชิงความร้อน 1 ชุด   

23 C56166300140006-0084 ชุดศึกษาของก๊าซอุดมคต ิ 1 ชุด   

24 C56166300140006-0090 ชุดศึกษาสนามแม่เหล็กโลก 1 ชุด   

25 C56166300140006-0091 ชุดศึกษาสนามแม่เหล็กตัวน า 1 ชุด   

26 C56166300140006-0095 ชุดศึกษาเครื องจักรความร้อน 1 ชุด   

27 C56166300140006-0099 ชุดศึกษากฏของเคอร์ชอฟ 1 ชุด   

28 C56166300140006-0100 ชุดศึกษาวงจรไดโอด 1 ชุด   

29 C56166300140006-0101 ชุดศึกษาไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด   

30 C56166300140006-0105 ชุดศึกษาไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด   

31   โต๊ะปฏิบัติงานแบบไม่มลีิ้นชัก 10 ตัว   

32   
เก้าอี้นั งส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 
ฟิสิกฐ์พ้ืนฐาน 40 ตัว 

C2 609 

33 
2-10500000-FA10-596500201/001-
59 ล าโพง 1 ตัว   

34 
2-10500000-FA19-744001205/001-
59 

เครื องพิมพ์ Multifunction Epson 
รุ่น L220 1 เครื อง   

35 C56166300140006-0050 ชุดการศึกษาหม้อแปลงไฟฟ้า 1   C2 609 

36 C56166300140006-0067 
ชุดการศึกษาการเคลื อนที แบบวิถี
โค้ง 1   

C2 609 

37 C56166300140006-0088 
ชุดศึกษาการเลี้ยวเบนของคลื นอุลต
ร้าโซนิค 1   

C2 609 

38 C56166300140006-0089 
ชุดศึกษาปรากฏการณด์อปเปอร์
ของคลื นอุลตร้าโซนิค 1   

C2 609 

 
11. กลุ่มงานสารสนเทศ 

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1 C52267300070001-0002 เครื องฉายแอลซดีีโปรเจคเตอร ์ 1 เครื อง ช ารุด 

2 C52267300070001-0003 เครื องฉายแอลซดีีโปรเจคเตอร ์ 1 เครื อง ช ารุด 

3 C52267300070001-0008 เครื องฉายแอลซดีีโปรเจคเตอร ์ 1 เครื อง ช ารุด 

4 C52267300070001-0009 เครื องฉายแอลซดีีโปรเจคเตอร ์ 1 เครื อง ช ารุด 

5 
55-2-7440-019-0004 ถึง 
0056 

คอมพิวเตอร์พกพา (ห้อง Tell Me More) 45 เครื อง   
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6 C55174900150004-0001 
ครุภณัฑ์ห้องเรยีนอัจฉริยะ ( Smart 
Classroom ) 1 

ชุด 
ช ารุด 

7 C54167600230006-0001 ครุภณัฑ์ห้อง Leaning Innovation Center  1 ชุด   

8 
C55174400010017-0051 ถึง 
0100 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ pc Acer รุ่น Verition 
m 4620G 50 

ชุด 
บุคลากร ยืม 12 

9   smart bord  10 ชุด ช ารุด 

10 51-1-6640-033-0001 ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด   

10.1 51-1-6640-033-0001.1 ม่านปรับแสง 1 
ชุด 

โครงการ
หลวง 

10.2 
51-1-6640-033-0001.2ถึง 
0001.6 โต๊ะผู้สอน 5 

ตัว 
303 

10.3 
51-1-6640-033-0001.7ถึง
0001.11 เก้าอี้ผู้สอน 5 

ตัว 
303 

10.4 
51-1-6640-033-0001.12ถึง 
0001.36 โต๊ะผู้เข้าอบรม 25 

ตัว 
303(ช ารุด19) 

10.5 
51-1-6640-033-0001.37ถึง 
0001.61 เก้าอี้ผู้เข้าอบรม 25 

ตัว 
304(ช ารุด16) 

10.6 
51-1-6640-033-0001.62ถึง 
0001.65 เครื องปรับอากาศ 29,000 BTU 5 

ตัว 
โรงฝึก 2 

10.7 51-1-6640-033-0001.66 ระบบสายสญัญาณทองแดงตีเกลยีวกระจาย 1  ระบบ โรงฝึก 3 

10.8 51-1-6640-033-0001.67 ระบบไฟฟ้าขนาด 32A 2  ระบบ โรงฝึก 4 

10.9 51-1-6640-033-0001.68 ตู้สื อสารส าหรับติดตั้งอุปกรณ ์ 1 ตัว อ.บวรศักดิ์ 

10.10 51-1-6640-033-0001.69 เครื องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  3 KVA 1 เครื อง ช ารุด 

10.11 
51-1-6640-033-0001.70 ถึง 
0001.99 ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 30 เครื อง 

ช ารุด 

10.12 51-1-6640-033-0001.100 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครื อข่าย 48 พอร์ต 1 ชุด 

โครงการ
หลวง 

10.13 51-1-6640-033-0001.101 เครื องฉายภาพวดีีโอและคอมฯ 1 เครื อง ช ารุด 

10.14 51-1-6640-033-0001.102 จอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 1 จอ ช ารุด 

10.15 51-1-6640-033-0001.103 ชุดเครื องขยายเสียงแบบครบวงจร 1 เครื อง ช ารุด 

10.16 51-1-6640-033-0001.104 ล าโพงชนิด 2 ทาง 1 ชุด ช ารุด 

10.17 51-1-6640-033-0001.105 ไมโครโฟนชนิดมสายพร้อมขาตั้ง 1 ชุด ช ารุด 

10.18 51-1-6640-033-0001.106 
อุปกรณ์เครื องแม่ข่ายส าหรับระบบการ
ให้บริการ 1 

ชุด ช ารุด 
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10.19 51-1-6640-033-0001.107 อุปกรณ์ถ่ายภาพจัดท าเอกสารอเิล็กทรอนิคส์ 1 ชุด ช ารุด 

10.20 51-1-6640-033-0001.108 อุปกรณ์บันทึกภาพเคลื อนไหว 1 ชุด ช ารุด 

10.21 51-1-6640-033-0001.109 เครื องพิมพ์เอนกประสงค์แบบเลเซอร์ 1 ชุด ช ารุด 

11 51-3-5821-011-0002-0001 ระบบ VDHL พร้อมอปุกรณต์ิดตั้ง 1 ชุด ช ารุด 

12 51-3-7440-010-0002-0001 เครื องพิมพ์เลเซอร ์ 1 เครื อง ช ารุด 

13 
C532673000700001-0008 
ถึง 0009 เครื องฉายมลัติมเิดียโปรเจคเตอร ์ 2 

เครื อง ช ารุด 

 
12.  กลุ่มงานอาคารสถานที  

ล ำดับ
ที่  

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

1 C54271100070002-0001 
ครุภณัฑ์ประจ าห้องประชุมและหอ้งพัก
อาจารย ์

1 โครงการ 
 1 (1.1-1.6) 

1.1 
C54271100070002-0001.1-
0001.20 

โต๊ะท างานโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
150x160x75 ซม. 20 

ตัว 
  

1.2 
C54271100070002-
0001.21-0001.24 

โต๊ะต่อเข้ามุมขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x75 
ซม. 4 

ตัว 
  

1.3 C54271100070002-0001.25 
โต๊ะท างานโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
80x60x75 ซม. 1 

ตัว 
  

1.4 
C54271100070002-
0001.26-0001.27 

โต๊ะท างานโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
180x60x75 ซม. 2 

ตัว 
  

1.5 
C54271100070002-
0001.28-0001.77 เก้าอี้ส านักงาน 50 

ตัว 
  

1.6 
C54271100070002-0001.78 
ถึง 00103 

ตู้เหล็กบานเลื อนกระจกสูงไม่น้อยกว่า 
183 ซม. ขอบเขียว 25 ตัว 

  

2 C54137500040001-0001 
รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 
แรงม้า 1 

เครื อง 
  

3 C54137500130004-0001 ผานบุกเบิกส าหรับรถแทรกเตอร ์ 1 อัน   

4 C54137500130005-0001 ใบมีดดันดินหนา้ส าหรับรถแทรกเตอร ์ 1 อัน   

5 C54137500130006-0001 อุปกรณ์ตดัหญ้าส าหรับรถแทรกเตอร์ 1 ชุด   

6 C54177100320001-0001 ชุดฉาบ 3 ชุด   

7 C54177100320002-0001 ชุดโหม่ง 1 ชุด   

8 C54171100070003 โครงการพัฒนาห้องสมุด วทส. 1 โครงการ ห้องสมุด ศศิรดี 
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9 
C54171100070003-
0001.0001 - 0020 ช้ันวางหนังสือ ขนาด 4 ช้ัน 20 

ตัว 
" 

10 
C54171100070003-
0002.0001 - 0008 ช้ันวางหนังสือ ขนาด 5 ช้ัน 8 

ตัว 
" 

11 
C54171100070003-
0003.0001 - 0009 ช้ันวางวารสาร 9 

ตัว 
" 

12 
C54171100070003-
0004.0001 - 0012 โซฟานั งสีด า 12 

ตัว 
" 

13 
C54171100070004-
0005.0001 - 0010 

โต๊ะท างานโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
80*60*75 ซม. 10 

ตัว 
" 

14 
C54171100070004-
0006.0001 - 0038 เก้าอี้ส านักงาน สสี้ม 38 

ตัว 
" 

15 
C55237500020002-0001- 
0002 เครื องตัดหญ้า 2 

เครื อง 
        ช ารุด 

16 C56259650010001-0001 
ชุดไมโครโฟน 2 ตัวพร้อมขาตั้งและ
อุปกรณ์ขยายเสยีง 1 

ชุด 
นิพนธ ์

17 C56259650070004-0001 โทรทัศน์จอแบน LCD 42นิ้ว DVD Player 1 เครื อง ช ารุด 

18 C56259650070005-0001 อุปกรณ์ขยายเสยีง 1 ชุด " 

19 C56259650070006-0001 อุปกรณ์ขยายเสยีง ส าหรับกตีาร ์ 1 ชุด อ.อดิศร 

20 C56259650070007-0001 เครื องขยายเสียงส าหรับเบส 1 ชุด " 

21 C56277100040001-0001 เบส 1 ชุด " 

22 C56277100090001-0000 กีต้าร์ไฟฟ้า 1 ชุด " 

23 C56277100060004 ชุดกลองพร้อมฉาบ 1 ชุด " 

24 
C55041200010002-0001 ถึง 
0002 

เครื องปรับอากาศ ขนาดไมต่  ากว่า 
60,000 BTU CARRIER 2 

ตัว 
รับบริจาค 

25 C550412000100010003 
เครื องปรับอากาศ ขนาดไมต่  ากว่า 
36,000 BTU CARRIER 1 

ตัว 
รับบริจาค 

26 C550412000100010004 
เครื องปรับอากาศ ขนาดไมต่  ากว่า 
25,000 BTU CARRIER 1 

ตัว 
รับบริจาค 

27 C550412000100010005 
เครื องปรับอากาศ ขนาดไมต่  ากว่า 
19,000 BTU CARRIER 1 

ตัว 
รับบริจาค 

28 
C550412000100010006-
0001 

เครื องปรับอากาศ ขนาดไมต่  ากว่า 
32,000 BTU YORK 1 

ตัว 
รับบริจาค 

29 
C550412000100010007-
0001 ถึง 0002 

เครื องปรับอากาศ ขนาดไมต่  ากว่า 
60,000 BTU CARRIER 2 

ตัว 
รับบริจาค 
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30   

เครื องปรับอากาศ ขนาด  48,000 BTU 
Star Aire  3 

เครื อง 
นว 101 

31   

เครื องปรับอากาศ ขนาด  48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง นว รับรอง
พิเศษ 

32   

เครื องปรับอากาศ ขนาด  40,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 102 

33   

เครื องปรับอากาศ ขนาด  40,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 103(ช ารุด) 

34   

เครื องปรับอากาศ ขนาด  62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 104 

35   

เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 105 

36   

เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 106 

37   

เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 201 

38   

เครื องปรับอากาศ ขนาด18,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 201-1 

39   

เครื องปรับอากาศ ขนาด18,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 201-2 

40   

เครื องปรับอากาศ ขนาด18,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 201-3 

41   

เครื องปรับอากาศ ขนาด  62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 202 

42   

เครื องปรับอากาศ ขนาด  62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 203 

43   

เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 204 

44   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 205 

45   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 206 

46   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Star Aire  3 

เครื อง 
นว 207 

47   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 208 

48   
เครื องปรับอากาศ ขนาด18,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 208 A-1 
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49   
เครื องปรับอากาศ ขนาด18,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 208 A-2 

50   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 208 B 

51   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Star Aire  3 

เครื อง 
นว 209 

52   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 209-1 

53   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 209-2 

54   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 301 

55   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 302 

56   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 303 

57   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 304 

58   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 305 

59   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Eminent 1 

เครื อง 
นว 305 

60   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 306 

61   เครื องปรับอากาศ ขนาด    เครื อง นว 307 

62   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 308 

63   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 309 

64   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 310 

65   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 311 

66   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 312 

67   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 401-A 
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68   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 401-B 

69 ** เครื องปรับอากาศ ขนาด *** Star Aire  1 เครื อง นว 402 

70 ** 
เครื องปรับอากาศ ขนาด *** BTU Star 
Aire  1 

เครื อง 
นว 403 

71 ** 
เครื องปรับอากาศ ขนาด *** BTU Star 
Aire  1 

เครื อง 
นว 404 

72 ** 
เครื องปรับอากาศ ขนาด **** BTU Star 
Aire  1 

เครื อง 
นว 405 

73   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 406 

74   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 407 

75   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 408-A 

76   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 408-B 

77   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 501-A 

78   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  3 

เครื อง 
นว 502 

79   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 503 

80   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 504 

81   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 505 

82   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 506 

83   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 507 

84   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  3 

เครื อง 
นว 508 

85   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 509-A 

86   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 509-B 
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87   
เครื องปรับอากาศ ขนาด *** BTU Star 
Aire    

เครื อง 
นว 601-A 

88   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 602 

89   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 603 

90   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 603 

91   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 603 

92   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 604 

93   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 605 

94   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 606 

95   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 62,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 607 

96   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

ชุด 
นว 608-A 

97   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 608-B 

98   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  1 

เครื อง 
นว 609 

99   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 610 

100   
เครื องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU 
Star Aire  2 

เครื อง 
นว 611 

 
13. ห้องปฏิบัติการกลาง วิทยาลัยฯ 

หมำยเลขครุภัณฑ ์ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 

C50251200240002-0001 เวอร์เนียร์วัดลึกไม่น้อยกว่า 200 mm. 1 ตัว นายอภิชาต ิ

C50251200100001-0001 รอกโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 ตัว   

C50251300070001-0001 สว่านไฟฟ้า 1 ตัว นายอภิชาต ิ
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C50251200240001-0001 v-block cast iron 2 ตัว นายอภิชาต ิ

C51166950180013 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการ เครื องมือกล 1 โครงการ นายอภิชาต ิ

C51166950180013-0001-0005 เครื องกลึง ขนาดเล็ก  5 ตัว นายอภิชาต ิ

C51166950180013-0006 เครื องกลึง ขนาดใหญ ่ 1 ตัว นายอภิชาต ิ

C51166950180013-0007 เครื องกัด แบบนอน 1 เครื อง นายอภิชาต ิ

C51166950180013-0008 เครื องกัด แบบตั้ง 1 เครื อง นายอภิชาต ิ

C51166950180013-0009 เครื องเจียระไน แบบราบ 1 เครื อง นายอภิชาต ิ

C51166950180013-0010 เครื องเจียระไน แบบกลม 1 เครื อง นายอภิชาต ิ

C51166950180013-0011 เครื องไส 1 เครื อง นายอภิชาต ิ

C51271100070001-0001-0030 โต๊ะเขยีนแบบพร้อมเกา้อี้  30 ชุด นายอภิชาต ิ

C55171100070008-0001 ถึง 0010 โต๊ะปฏิบัติการงานไม ้
10 ชุด 

น.ส.ทิพย
ภาวรรณ 

C55166950180024-0001 เครื องเลื อยไฟฟ้าตดัเหล็ก 1 เครื อง นายอภิชาต ิ

C55166950180025-0001 เครนยกเครื องยนต์หรือแม่แรง 1 ตัว นายกัมปนาท 

C55166950180026-0001 
เครื องเจาะแบบตั้งโต๊ะมอเตอร์ 1/2 แรงม้าเพลา 5/8 
นิ้ว 

1 เครื อง นายอภิชาต ิ

C55166950180025-0001 เครื องเชื อมไฟฟ้าระบบทิก ( TIG ) 1 ชุด นายศุภกาล 

C55166950180026-0001 เครื องผสมปูน 1 ชุด   

C55174400100057-0001 เครื องพิมพ์  ( Printer ) พร้อมโตะ๊ 1 ชุด   

C55252800030004-0001-0002 Oscilloscope 2 เครื อง   

C56134700050001 
ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการ เตรียม
วิศวกรรมศาสตร์  

1 ชุด Centul Lab 

C56134700050001-0001 ถึง 0004 ตู้เชื อมไฟฟ้า 4 ชุด นายศุภกาล 

C56134700050001-0005 ถึง 0008 ตู้เชื อม MIG + เกจ์วัดแรงดัน CO2 4 เครื อง นายศุภกาล 

C56134700050001-0009 ถึง 0018 บูทเชื อม 10 ชุด นายศุภกาล 

C56134700050001-0019 ถึง 0021 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมปากกาจับงาน 4 ตัว 3 ชุด นายอภิชาต ิ

C56134700050001-0041 เครื องอัดฉีดน้ าแรงดันสูง 130 บาร์ 1 เครื อง นายกัมปนาท 

C56134700050001-0042 ปั้มลมโรตารี  1 เครื อง นายกัมปนาท 

C56134700050001-0043 ถึง 0048 สว่านแท่น 6 เครื อง นายอภิชาต ิ

C56134700050001-0049 สว่านมือไร้สาย (ใช้แบตเตอรร์ี ) 1 ชุด นายอภิชาต ิ

C56134700050001-0050 ถึง 0059 ตู้บานเลื อนกระจก 4 ฟุต 10 ตู้   

C57136950010009 
ครุภณัฑ์ปฏิบตัิการสาขาเตรียม
วิศวกรรมศาสตร ์

1 ชุด Centul Lab 

C57136950010009-0001 ถึง 0008 โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า 8 ตัว รอซ่อม 
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C57136950010009-0009 ถึง 0014 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื อการเรียนการสอน 6 สถาน ี นายอภิชาต ิ

C57136950010009-0015 เครื องกลึง CNC แบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด นายอภิชาต ิ

C57136950010009-0016 เครื องกัด CNC แบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด นายอภิชาต ิ

C57136950010009-0017 ถึง 0018 กล้องวัดระดับอัตโนมตัิ ขยาย 24 เท่า 2 ตัว   

C57136950010009-0019 ถึง 0020 กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส ์ 2 ตัว   
2-10500000-FA19-744001205/002-
59 

เครื องพิมพ์  HP photosmart 7612 1 เครื อง อ.กิตต ิ

2-10500000-FA19-744001205/002-
59 

  1 เครื อง อ.สิทธิศักดิ ์

2-10500000-FA06-711000601/001-
59 

เก้าอี้หมุนบุนวมพนักสูง 3 ตัว อ.กิตต ิ

2-10500000-FA06-711000601/002-
59 

      อ.กิตต ิ

2-10500000-FA06-711000601/003-
59 

      อ.กิตต ิ

2-105000-FA06-711000701/001-59 โต๊ะท างาน 3 ตัว อ.กิตต ิ

2-105000-FA06-711000701/002-59       อ.กิตต ิ

2-105000-FA06-711000701/003-59       อ.กิตต ิ

2-10500000-FA06-711001508/001-
59 

ตู้เอกสารบานเลื อนกระจก 3 ตู้ อ.กิตต ิ

2-10500000-FA06-711001508/002-
59 

      อ.กิตต ิ

2-10500000-FA06-711001508/003-
59 

      อ.กิตต ิ

2-10500000-FA19-744001205/004-
59 

เครื องพิมพ์ Canon pixma MX727 1 ตัว 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
2-10500000-FA10-673001001/001-
59 

เครื องฉายภาพ 2 เครื อง อ.สิทธิศักดิ ์

2-10500000-FA08-662500901/005-
59 

        

0333-307(9-15)-(10-15) เครื องยนต์ดเีซลเก่า พร้อมอุปกรณ ์ 2 เครื อง วัสดุฝึก 

0333-308(12-15)-(13-15) เครื องยนต์เบนซินเก่า พร้อมอุปกรณ ์ 2 เครื อง วัสดุฝึก 

  ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยเีครื องมือกล 1 ชุด 
  27.1 ถึง 

27.22  

  ประกอบด้วยครุภณัดังนี ้       
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1-10500000-FA06-711000704/001-
59 

โต๊ะระดับท าด้วยหินแกรนติ  2 ตัว 2 ตัว 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA06-711000704/002-
59 

      
  

1-10500000-FA08-66250170/001-
59 

ชุดอุปกรณส์ื อสารและควบคุมแบบสากล 3 ชุด 3 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA08-66250170/002-
59 

      
  

1-10500000-FA08-66250170/003-
59 

      
  

1-10500000-FA14-341600101/002-
59 

ชุดฝึกเครื องกลึงซีเอ็นซี 3 ชุด 3 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA14-341600101/003-
59 

      
  

1-10500000-FA14-341600101/004-
59 

      
  

1-10500000-FA14-341700101/001-
59 

ชุดฝึกเครื องกัดซีเอ็นซี 3 ชุด 3 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA14-341700101/002-
59 

      
  

1-10500000-FA14-341700101/003-
59 

      
  

1-10500000-FA14-344100601/001-
59 

เครื องม้วนโลหะแผ่นแบบมือหมุน 1 ชุด 
อ.ศุภกาล 

1-10500000-FA14-344100701/001-
59 

เครื องพับโลหะแผ่นแบบมือโยก 1 ชุด 
อ.ศุภกาล 

1-10500000-FA16-340500301/001-
59 

เครื องตัดโลหะแผ่นแบบท้าวเหยียบ 1 ชุด 
อ.ศุภกาล 

1-10500000-FA17-521000301/001-
59 

นาฬิกา วัดความละเอียด 0.01 มม. 3 ตัว 
อ.ศุภกาล 

1-10500000-FA17-521000301/002-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000301/003-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000301/004-
59 

ปลั๊กเกจ 6 มม. 1 ตัว 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA17-521000301/005-
59 

ปลั๊กเกจ 8 มม. 1 ตัว 
อ.พิเชษฐ ์
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1-10500000-FA17-521000301/006-
59 

ปลั๊กเกจ 10 มม. 2 ตัว 
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000301/023-
59 

เกจวัดเกลียว 6 ชุด 
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000301/024-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000301/025-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000301/026-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000301/027-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000301/028-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000301/029-
59 

ใบวัดมุมสากล ความละเอียด 5 ลปิดา 2 ชุด 
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000301/030-
59 

      
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000401/001-
59 

เวอร์เนียคาลิเปอร์ ความละเอียด 0.02 มม. 6 ชุด 
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000401/002-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000401/003-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000401/004-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000401/005-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000401/006-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000401/007-
59 

เวอร์เนียคาลิเปอร์ ความละเอียด 0.05 มม. 6 ชุด 
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000401/008-
59 

      
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000401/009-
59 

      
อ.พิเชษฐ์ 

1-10500000-FA17-521000401/010-
59 
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1-10500000-FA17-521000401/011-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000401/012-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000401/013-
59 

เวอร์เนียคาลิเปอร์ ความละเอียด 0.01 มม. 1 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA17-521000801/001-
59 

ไมโครมิเตอร์ 0.25 มม. 3 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA17-521000801/002-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000801/003-
59 

      
  

1-10500000-FA17-521000801/004-
59 

ไมโครมิเตอร์ 25-50 มม. 1 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA17-521000801/005-
59 

เกจบล็อค 10 ช้ิน 1 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA19-744000102/002-
59 

เครื องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 10 เครื อง 
อ.พิเชษฐ ์

ถึง 1-10500000-FA19-
744000102/011-59 

      
  

1-10500000-FA19-
7440001204/001-59 

เครื องสรา้งต้นแบบเร็ว 1 เครื อง 
อ.พิเชษฐ ์

1-10500000-FA19-744002002/001-
59 

ซอฟต์แวร์โปรแกรมช่วยออกแบบและผลิต 10 
user 

1 ชุด 
อ.พิเชษฐ ์

  ครุภัณฑ์โรงฝึกทกัษะฝีมือพื้นฐานและเขียนแบบ        

  ของกลุ่มวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ประกอบด้วย…       
1-12500000-FA20-
711000004/0002-59 

โต๊ะฝึกทักษะฝมีือพ้ืนฐาน 5 ชุด 
อ.ศุภกาล 

ถึง 1-12500000-FA20-
711000004/0006-59 

      
  

1-12500000-FA06711000706/001-
59 

โต๊ะเขยีนแบบวิศวกรรมพร้อมเก้าอี้ 30 ชุด 
อ.ศุภกาล 

ถึง 1-12500000-
FA06711000706/030-60 

      
  

1-12500000-FN13-512000501/001-
60 

ปากกาจับช้ินงาน 30 ชุด 
อ.ศุภกาล 

 ถึง1-12500000-FN13-
512000501/030-60 
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ครุภณัฑ์ประจ าอาคารปฏิบตัิการเชื อมและ
โลหะแผ่น 

1   
อ.ศุภกาล 

  ประกอบด้วย       
1-12500000-FA13-340500301/001-
60 

เครื องตัดโลหะพลาสม่า 1   
อ.ศุภกาล 

1-12500000-FA13-340500301/002-
60 

เครื องตัดโลหะแผ่น 1   
  

1-12500000-FA13-343100101/002-
60 

เครื องเชื อมโลหะระบบ MIG และ MAG 3   
อ.ศุภกาล 

 ถึง 1-12500000-FA13-
343100101/004-60 

      
  

1-12500000-FA13-343100101/005-
60 

เครื องเชื อม TIG 2   
อ.ศุภกาล 

1-12500000-FA13-343100101/006-
60 

      
  

1-12500000-FA13-344100701/001-
60 

เครื องพับโลหะแผ่น 1   
อ.ศุภกาล 

1-12500000-FA15-568000401/001-
60 

ชุดเครื องมือส าหรับงานโลหะ ประกอบด้วย 1   
อ.ศุภกาล 

กรรไกรตดัสังกะสี 8 " 10" 12 " อย่าง
ละ 1 อัน 

ค้อนเหล็กเล็กหัวกลม 1 อัน  ค้อนยางเล็ก 1 
อัน  

10   อ.ศุภกาล 

คีมล็อค 10" 1 อัน   คีมปากเป็ด 10"   
1 อัน 

 ค้อนยางเล็ก 1 อัน  หัวแร้งยาง 1 อัน      
  

ประแจข้างปากตาย 6-17  1 อัน  หัวแร้งแบบค้อน  1 อัน    ค้อน 200 3 อัน       

2-12500000-F20-693001301/001-
61 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับออกแบบและควบคุมกลไก
หุ่นยนต์ 

2 ชุด อ.บวรศักดิ ์

ถึง 2-12500000-F20-
693001301/002-61 

        

  
ครุภัณฑ์ประจ าโรงปฏิบัติการก่อสร้างและงานไม้ 1 
ชุด ประกอบด้วย (31.1--31.7) 

      

1-12500000-FA06-664009001/001-
61 

โต๊ะปฏิบัติการ 5 ตัว 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
 ถึง 1-12500000-FA06-
664009001/005-61 
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1-12500000-FA14-321000105/001-
61 

เครื องไสไม้หน้าเดียว 2 เครื อง 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
ถึง 1-12500000-FA14-
321000105/002-61 

        

1-12500000-FA16-321000201/001-
61 

เครื องเลื อยวงเดือน 1 เครื อง 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
1-12500000-FA16-321000202/002-
61 

เครื องเร้าเตอร์ 1 เครื อง 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
1-12500000-FA16-321000205/001-
61 

เครื องตัดไม้ 1 เครื อง 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
1-12500000-FA16-321000205/001-
61 

เครื องกลึงไม้ 4 เครื อง 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
 ถึง 1-12500000-FA16-
321000205/004-61 

      
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
1-12500000-FA2-791000301/001-
61 

ชุดเครื องดูดฝุ่น 2 เครื อง 
อ.ทิพย

ภาวรรณ 
ถึง 1-12500000-FA2-
791000301/002-61 
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3. ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายใต้
กรอบของแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ ซึ งมีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

ล ำดับ รำยละเอียด จ ำนวน (เรื่อง/กิจกรรม) 

3.1 บุคลำกรและงบประมำณ 3 

3.2 กำรผลิตบัณฑิต 6 

3.5.6(1) ด้ำนวิชำกำร 7 

3.5.6(2) ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ 5 

3.5.6(3) ด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 4 

3.5.6(4) ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 

3.5.6(5) ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 4 
รวม 31 

  



วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

   รายงานประจ าปี 2562 

 Annual Report2019 

45 

3.1 บุคลำกรและงบประมำณ 
3.1.1ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งและสถานภาพ 

วิทยาลัยเทคโนยีและสหวิทยาการ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 63 คนประกอบไปด้วยบุคลากรสาย
วิชาการ 49 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 14 คน โดยจ าแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 51 คน พนักงาน
ราชการ 3 คน คนและลูกจ้างชั วคราว 9 คน ลาศึกษาต่อ6  คน (ข้อมูล ณ วันที  1 พฤศจิกายน 2561) แสดง
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนและบุคลากรที อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ตารางที  1.5 , 1.6 และ1.7 1.2
ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งและสถานภาพ 
ตำรำงท่ี 1.5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ สถานภาพ การศึกษา และเพศ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ เพศ 

พนง. 
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างชั วคราว ป.เอก ป.โท ป.ตรี ชาย หญิง 

รองศำสตรจำรย์ 1 1 0 1 0 0   1 0 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 2 2 0 1 1 0 1 1 

อำจำรย ์ 46 40 6 11 35 5 28 18 
รวม 49 43 6 13 31 5 30 19 

 
ตำรำงท่ี 1.6 จ านวนบุคลากรสายสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่ง สถานภาพ การศึกษา และเพศ 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ เพศ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั วคราว ป.ตรี ปวส. ชาย หญิง 

เจ้าหน้าที บริหารงาน
ทั วไป 

6 0 4 2 6 0 3 3 

นักวิชาการการศึกษา 3 0 3 0 3 0 1 2 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 0 0 1 0 1 0 1 
ช่างเทคนิคทางด้าน

ช่างกลโรงงาน 
2 2 0 0 0 2 2 0 

นักวิทยาศาสตร์ 1 1 0 0 1 0 1 0 
นักวิชาการพัสดุ 1 0 1 0 1 0 0 1 

รวม 14 3 8 3 11 3 7 7 
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3.1.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุน แยกตามต าแหน่ง 

ตำรำงท่ี 1.7 รายชื อบุคลากรในปัจจุบัน 
สำยวิชำกำร 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายกัมปนาท แสงสุวรรณ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
2 นางสาวกาญจนา  ใบวุฒิ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
3 นายกิตติ เอี ยมเปรมจิต พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
4 นางสาวจรรยวรรธน์  วุฒิจ านงค์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
5 นางสาวช่อทิพย์  นิมิตรกุล พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
6 นางณัฐธินี  สาลี พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
7 นายต้นวงศ์  ปรีชานนท์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
8 นายทะนุ  ประเสริฐสุนทร พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
9 นายธรรมนูญ  บุพเต พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
10 นายธราพงษ์  กาญจนปาริชาติ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
11 นายธีระศักดิ์  สมศักดิ์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
12 นางสาวโบว์    ถิ นโพธิ์วงศ์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
13 นายประเสริฐ  ลือโขง พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
14 นางสาวปวียา  รักนิ ม พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
15 นายพนม   แก้วผาดี พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
16 นายพลกฤษณ์   ทุนค า พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
17 รองศาสตราจารย์พานิช อินต๊ะ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
18 นางสาวพิกุลทอง  ไชยมงคล พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
19 นายพิเชษฐ์  โค้วตระกูล พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
20 นางเพ็ญวรัตน์  พันธุ์ภัทร์ชัย พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
21 นางมาลัยพร  วงค์แก้ว พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
22 นางมุกดา  ศิริ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
23 นายรณชาติ  มั นศิลป์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
24 ว่าที ร้อยโทลีรวัฒน์  สุภารัตน์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
25 นายวรจักร์ เมืองใจ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
26 นางสาววรวลัญช์  ฉิมพะเนาว์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
27 นายวัชรัตน์  ถมทอง พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
28 นายวิสูตร  อาสนวิจิตร พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
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29 นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
30 นางสาวศิรินภา  ใจเมือง พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 

สำยวิชำกำร 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

31 นางศิริวิมล  ณ เชียงใหม่ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
32 นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
33 นายสมภพ  พัดจาด พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
34 นายสิทธิ์ศักดิ์  ยี ยวน พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
36 นางสาวสุรีวรรณ  ราชสม พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
38 นายกอปรพร   นุกูลคาม ลูกจ้างชั วคราว 
38 นางสาวทิพยภาวรรณ  ตันอ้วน ลูกจ้างชั วคราว 
40 นายธัชพล  เปียทิพย์ ลูกจ้างชั วคราว 
41 นายอลงกต  สุค าวัง ลูกจ้างชั วคราว 
42 นายเอกชัย  ล่ามค า ลูกจ้างชั วคราว 
43 นายเอกรินทร์  อินประมูล ลูกจ้างชั วคราว 

บุคลำกรที่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อ 
44 นายชัชวาลย์  กันทะลา พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
45 นายถิร  ธาดาพรรษวุฒิ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
46 นางสาวรุ่งกานต์  ลีลาโสภาวฒุิ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
47 นางสาววนัสสุดา  ค าพุฒ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
48 นางสาวศิริพร  พละศูนย์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
49 นายอดิศร  โอดศรี พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 

สำยสนับสนุน 
50 ว่าที ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
51 นายธนากร นาเมืองรักษ์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
52 นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
53 นายนิพนธ์ เขื อนแก้ว พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
54 นางสาววีรินทร์ภัทร์  สมพมิตร พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
55 นางศิริพรรณ ธารพรศรี พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
56 นายสงกรานต์ แสวงงาม พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
57 นางสาวอรพรรณ นามพิชัย พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา 
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58 นายชวนะ เรือนมูล พนง.ราชการ 
59 นายอภิชาติ  ใสงาม พนง.ราชการ 
60 นายบวรศักดิ์ สมเคราะห์ พนง.ราชการ 

สำยสนับสนุน 
61 นายณยศ สังข์ค าภาร์ ลูกจ้างชั วคราว 
62 นางสาวศศิรดี พานชาตรี ลูกจ้างชั วคราว 
63 นางสาววรรณนิพา มหาไม้  ลูกจ้างชั วคราว 

 
 
 
3.1.3 สรุปรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แหล่งที มาของงบประมาณ (รายรับ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตารางที  1 ประมาณการแผนรายรับงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หมวดงบประมำณ จ ำนวน (บำท) 
1. งบบุคลำกร 673,200.00 
2. งบด ำเนินงำน 1,817,100.00 
3. งบลงทุน 830,000.00 
4. งบเงินอุดหนุน 20,105,000.00 

รวม 23,425,300.00 
 
ตารางที  2 ประมาณการแผนรายรับงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 4,181,800.00 
2. รำยรับอ่ืน ๆ  

          2.1 รายได้งานหอพัก 5,001,000.00 
          2.2 รายได้งานบริการสังคม 16,587,304.00 

3. งบลงทุน - 
รวม 25,770,104.00 
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1.2 แผนรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  

ตารางที  3 ประมาณการ แผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หมวดรำยกำรจ่ำย งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้ รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลากร 673,200.00 2,192,900 2,866,100.00 

งบด าเนินงาน 1,817,100.00 177,720.00 1,994,820.00 

งบลงทุน 830,000.00 - 830,000.00 

งบเงินอุดหนุน 20,105,000.00 - 20,105,100.00 

งบรายจ่ายอื น - 27,833,740.00 27,833,740.00 

รวม 53,629,660.00 
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3.2กำรผลิตบัณฑิต 
3.2.1หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนปัจจุบัน  
สำขำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.1 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
1.2 สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 
1.3 สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.4 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โครงการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

สำขำสหวิทยำกำร 
1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

1.1 สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 
1.2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

1.3 สาขาวิชาเกษตรและชีวภาพ เอกวิศวกรรมเกษตร โครงการร่วม บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
1.4 สาขาวิชาเกษตรและชีวภาพ เอกชีวภาพ โครงการร่วม กลุ่มบริษัทสยามมิชลินจ ากัด 

(สงขลา) 
1.5 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โครงการร่วม บริษัท สตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ปและอาทิตย์เวนติเลเตอร์ 

 
 

3.2.2หลักสูตรและสำขำวิชำที่จะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2562 
กำรจัดกำรศึกษำร่วมระหว่ำง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ร่วมกับ กสศ. และ เครือซีพี  
1.2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับ กสศ. เครือเบทาโกร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน 

และ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2.1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมกับ กสศ .เครือเบทาโกร สตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ป  
     กลุ่มบีดีไอ และ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

2.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล ร่วมกับ กสศ .บริษัท เบญญาแทรคเตอร์ จ ากัด )จอห์นเดียร์  
               น่าน) และ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

2.3 สาขาวิชาช่างกลเกษตร ร่วมกับ อบจ.แพร่ เครือเบทาโกร และ วิทยาลัยเกษตรและ  
                เทคโนโลยีแพร่ 

2.4 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับ สวทน .มิชลิน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ  
                วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
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2.5 ส สาขาวิชาไฟฟ้า ร่วมกับ วทน. สยามมิชลิน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ วิทยาลัยเทคนิค 
                ชลบุร ี

2.6 สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมกับ สมาคมการท่องเที ยวและการโรงแรมเกาะพงัน และ  
                วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ กสศ .รเมูลนิธิส่งเสริมกา รียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า 
สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ และ Bravijaya University, 
Indonesia และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 

2.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กสศ .บริษัทเชียงรายเทคโนคอมจ ากัด และ  
                วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

2.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ร่วมกับ กลุ่มบีดีไอ และ วิทยาลัยเทคนิคไทย-ไต้หวัน 
 

 

 
3.2.3รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำที่คณะ/วิทยำลัยมีแผนจะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2561-2564 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ล าดับ

ที  
หลักสูตร แผนการพัฒนาและปรับปรุง หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2564  
1 ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์      
2 ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ      
3 ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์      
4 วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร     ปรับปรุง อยู่ระหว่าง

การปรับปรุง 
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์    ปรับปรุง อยู่ระหว่าง

การปรับปรุง 
 

ตำรำงท่ี 1.2 แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ 
ล าดับ

ที  
หลักสูตร แผนการรับนักศึกษา (คน) หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2564  

1 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 60 60 60 60  
2 เตรียมบริหารธุรกิจ 30 30 30 30  
3 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 30 30  
4 เทคนิคอุตสาหกรรม (โรงเรียนใน

โรงงาน) 
30 30 30 30  

5 วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 30 30 30 30  
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6 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 30 30 30 30  
รวมทั้งสิ้น 210 210 210 102   

ตำรำงท่ี 1.3 ประมาณการจ านวนนักศึกษาภาคปกติ 

ล าดับ
ที  หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา (คน) หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562  

1 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 240 210 240 240  
2 เตรียมบริหารธุรกิจ 90 90 90 90  
3 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 90 90 90 90  
4 เทคนิคอุตสาหกรรม (โรงเรียนในโรงงาน) 60 60 60 60  
5 วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 120 120 120 120  
6 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 0 0 03  60  

รวมทั้งสิ้น 600 570 630 660  

 
ตำรำงท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันจ าแนกตามสาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที  30 กันยายน 2561 ) 

ล าดับที  หลักสูตร จ านวนนักศึกษา (คน) 
1 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ปีที  1      75 
2 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ปีที  2  55 
3 เตรียมวิศวกรรมศาสตรป์ีที  3 85 
4 เตรียมบริหารธุรกิจปีที  1   21 
5 เตรียมบริหารธุรกิจปีที  2 27 
6 เตรียมบริหารธุรกิจปีที  3  28 
7 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ปีที  1  32 
8 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ปีที  2         27 
9 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ปีที  3  27 
10 วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 28 
11 วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร  15 
12 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 
13 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 

รวมทั้งสิ้น 489 
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3.2.4 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์ 
 ในการประเมิน คุณภาพการสอนของอาจารย์วิทยาลัยฯ มีระบบประเมินประสิทธิภาพการสอน โดย
เปิดให้นักศึกษาเข้ามาประเมินความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและน าผล
การประเมินมาหาค่าเฉลี ยประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ดังนี้ 
 
 
ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนอำจำรย์ ในภำคเรียนที่ 1/ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
คะแนนประเมินผลเฉลี ยของอาจารย์เท่ากับ 4. 308 
จากกราฟวงกลม แสดงความถี ของคะแนนประเมินอาจารย์ในภาพรวม แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการสอนอยู่
ในระดับ ดี – ดีมาก โดยในส่วนของค่าต  า สุดเฉลี ยอยู่ที  2.83 และค่าสูงสุดเฉลี ยที  4.91 
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ระดับค่าเฉลี ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยภ์าค
เรียนที  1 ปีการศึกษา 2561
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ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนอำจำรย์ ในภำคเรียนที่ 2/ ำรศึกษำปีก 2562 

 
 
คะแนนประเมินผลเฉลี ยของอาจารย์เท่ากับ 4. 321 
จากกราฟวงกลม แสดงความถี ของคะแนนประเมินอาจารย์ในภาพรวม แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการสอนอยู่
ในระดับ ดี – ดีมาก โดยในส่วนของค่าต  าสุดเฉลี ยอยู่ที  3.6 และค่าสูงสุดเฉลี ยที  5.00  
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ระดับค่าเฉลี ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยภ์าค
เรียนที  2 ปีการศึกษา 2561
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3.2.5 กำรใช้บริกำรห้องสมุด 
 

การให้บริการห้องสมุดของวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็ม
ก าลังและมีประสิทธิภาพมากที สุด มีทั้งการค้นคว้าทางต ารา การบริการอินเตอร์เน็ตและมีมุมอ่านหนังสือ ซึ ง
การบริการห้องสมุดมีทั้งสิ้น 3 จุดคือ  

1 .ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาห้องสมุ  
2 . ห้องสมุดคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด) 

3 .ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ )ดอยสะเก็ด(  
วิทยาลัย ฯ ให้ความส าคัญการบริการห้องสมุด ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารต าราเรียนได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที สุด และวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเอกสารและต ารา
เรียนให้กับแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

 
 
  

ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

ห้องสมุดคลังควำมรู้ สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ดอยสะเก็ด) 
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มุมอ่ำนหนังสือ ห้องสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร (ดอยสะเก็ด) 
 

มุมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร (ดอยสะเก็ด) 
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3. 2.6  โครงกำรและกิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์แก่นักศึกษำและบุคลำกร 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มีโครงการ/กิจกรรม เพื อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 

1) ด้ำนวิชำกำร 

กิจกรรมที่1 

นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมชั้นปีที  2 เรียนรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมือด้านช่างอุตสาหกรรม ณ ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน จ.ล าพูนวันที่ 2 - 4 ตุลำคม 2562 ณ ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน จังหวัดล ำพูน 

อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ น านักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที  2 เรียนรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมือด้านช่าง
อุตสาหกรรม ณ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดล าพูน โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อ านวยการส านักงานฯ และ 
อาจารย์ประจ าในสาขาช่างเชื อมโลหะ ช่างไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ ให้ความรู้ด้านการสอบมาตรฐานต่าง ๆ ภายใน
ส านักงาน ซึ งเป็นส่วนหนึ งของการเรียนรู้นอกห้องเรียนในวิชางานเชื อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
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กิจกรรมที่ 2 

วิทยาลัยฯ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 Portfolio ณ 
มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดวันเสำร์ที่ 18 มกรำคม 2563 ณ อำคำร C2 นวัตกรรมวิทยำลัยฯ มทร.ล้ำนนำ ดอยสะเก็ด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ มทร.ล้านนา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
รอบ TCAS 1 Portfolio ซึ งเป็นรอบการสอบสัมภาษณ์และการน าเสนอผลงานเด่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  3 
ทั้งจากโรงเรียนเครือข่ายและนักเรียนที มีผลงานทางด้านกิจกรรมเด่นและรางวัลระดับจังหวัด เพื อเข้าศึกษาต่อยัง
วิทยาลัยฯ 

โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน และเฝ้า สังเกตการณ์ยัง
ห้องสอบสัมภาษณ์ต่าง ๆ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติหน้าที อย่างพร้อมเพรียงกัน 
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กิจกรรมที่ 3 

เด็กเตรียมวิศวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที  1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ธนาคาร
ออมสินวันอังคำรที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 

นายศิริฤกษ์ อินตาค า นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที  1 ห้อง B เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที  
1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ภายใต้กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start 
Idea by GSB Startup โดยโจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจ าเดือน มกราคม 2563 กิจกรรมประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup จากใน Facebook : GSB SMEs Startup ซึ งนายศิริฤกษ์ อินตาค า 
ได้เสนอชิ้นงานชื อว่า Math Martix Board จะเป็นทั้งเกมส์และสื อการสอนไปด้วยอย่างพร้อมๆ กัน โดยได้รับรางวัล
เป็นทุนการศึกษาจ านวน 5,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ 
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กิจกรรมที่ 4 

นศ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดล าพูนเม่ือวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
อำจำรย์ศุภกำล ตุ้ยเต็มวงศ์ น ำนักศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เข้ำศึกษำเรียนรู้กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนด้ำนช่ำง
อุตสำหกรรม พร้อมทดสอบกำรเชื่อมโลหะ เยี่ยมชมห้องปฎิบัติกำรระบบอัตโนมัติและศูนย์ฝึกอบรมช่ำงไฟฟ้ำและ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยได้รับเกียติจำกวิทยำกรประจ ำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆให้ควำมรู้แก่นักศึกษำ อันเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกงำนและก่อนกำรลงมือปฏิบัติกำรด้ำนวิชำชีพ ณ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน จังหวัด
ล ำพูน 
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กิจกรรมที่ 5  

เด็กเตรียมฯ วิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการด าเนินงานของ 
NECTEC และ สวทช.เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศผลการพิจารณาทีมที เข้ารอบจ านวน 20 ทีม ในการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
ภายใต้โจทย์ "ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ า" โดยสามารถส ารวจสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนหรือพ้ืนที ชุมชนใกล้เคียง เพื อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชน สืบเนื องจากโครงการ 2 โครงการ คือ FabLab 
และ การจัดประกวด KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” 

 
ซึ งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและผ่ำนเข้ำรอบสุดท้ำยถึง 5 ทีม จาก
จ านวนทั้งหมด 20 ทีม โดยต้องใช้อุปกรณ์หลักที ทางโครงการก าหนดไว้ อาทิ บอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบร์ท / กล้อง
จุลทรรศน์โรโบคิด (มิวอาย) / เครื องวัดสี (เคมคิดผ่านคิดไบร์ท) ได้แก่ 
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ผู้เข้ารอบ 20 ทีม ทางโครงการฯ สนับสนุนชุดทดสอบทางเคมี (Test Kit) ที ใช้ ได้แก่ ชุดทดสอบคลอรีน (Aqua_VBC) 
และชุดทดสอบพีเอช (Para Test) และอุปกรณ์เสริมส าหรับเก็บตัวอย่าง และจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง
โครงการฯ ปัจจุบัน ทั้ง 5 ทีมอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ และจัดท าวีดีโอน าเสนอโครงงาน โดยคณะกรรมการ
จะประกาศผลผู้ชนะในรอบสุดท้ายวันที  31 กรกฎาคม 2563 

 

กิจกรรมที ่6  

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคนเก่ง ทีม FE คว้า“รางวัล Infographic ยอดเยี ยม” จากเวที FoSTAT Food 
Innovation Contest 2020 (Final Round) 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ชั้นปีที  3 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในนามทีม FE เจ้าของผลิตภัณฑ์ 
“Thai Massaman Crispy Nugget” ที สามารถคว้า “รางวัล Infographic ยอดเยี ยม” ในโครงการประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที  12 “FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (Final Round) ภายใต้แนวคิด  Smart 
Thai Food” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   

           ซึ งทีม FE ประกอบด้วย นายธนัทเทพ ศรีบุญเรือง นายโมซี อย่าจา  นายยีซี อย่าจา นางสาวเปมิกา สมหวัง 
นางสาวชนิดา เขินแก้ว นางสาวกนกวรรณ สุปี นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหารชั้นปีที  3 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การควบคุมทีมของ อาจารย์โบว์ ถิ นโพธิ์
วงศ์ และอาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล 
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          โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (FOSTAT FOOD INNOVATION CONTEST (FIC)) จัดโดย 
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เพื อ ต้องการให้ทรัพยากรบุคลากรเยาวชนของ
ประเทศ ในอนาคตได้ตระหนักเห็นความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนที อยู่ในสถาบันการศึกษาได้แสดงศักยภาพในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ งใน
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันที  21  กรกฎาคม 2563 โดยมีทีมที ผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันแต่
ละภาคทั้งสิ้น 15 ทีม และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงได้จัดการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ขึ้นแทนการแข่งขันในรูปแบบปกติ 
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กิจกรรมที่ 7  

เด็กเตรียมบริการศึกษาดูงานนอกสถานที ในด้านการบริหารจัดการในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น 

วันพุธที  22 กรกฎาคม 2563 ณ สวนองุ่นอิ มสุข อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที  2 จ านวน 14 ราย เดินทางไปศึกษานอกสถานที เยี ยมชมและรับฟังการบรรยาย
เรื อง "หลักการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม" ณ สวนองุ่นอิ มสุข เป็นส่วนหนึ งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรม
เบื้องต้น โดยมีอาจารย์วนัสสุดา ค าพุฒ , อาจารย์คทาชา ศรีฟ้าเลื อน และอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร เป็นผู้
ควบคุมดูแลนักศึกษา 

ขอขอบคุณคุณโจ เจ้ำของสวนองุ่นอิ่มสุข 

  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/imsook.vineyard
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2) ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

วันเสาร์ที  11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลต าบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ 
เทศบาลต าบลป่าป้อง 

ในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่น้อง ๆ อาทิ เกมการละเล่น เก้าอ้ีดนตรี แข่ง
เหยียบลูกโป่ง ฯลฯ และการตั้งโจทย์ตอบค าถามแก่น้อง ๆ ที มาร่วมงานได้สนุกสนาน มีของรางวัลแจกมากมาย และ
ยังมีการแสดงจากน้อง ๆ บนเวทีอีกด้วย ซึ งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์
กับองค์กรภายในท้องถิ นและมหาวิทยาลัยฯ และมอบความสุขแก่เด็ก ๆ ในชุมชน 
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กิจกรรมที่ 2 

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ที  17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที  15 

รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราช
มงคลสรรเสริญ” ประจ าปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยฯ ที ได้รับรางวัล ดังนี้ 

ประเภทอาจารย์  อาจารย์ราชมงคลสรรเสริญ  ได้แก่  
นายวิสูตร  อาสนวิจิตร   อาจารย์ประจ าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ       

ประเภทสายสนับสนุน  เจ้าหน้าที สายสนับสนุนราชมงคลสรรเสริญ 
ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ท านุบ ารุงวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ งแวดล้อม ได้แก่ 
นายธนากร  นาเมืองรักษ์  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ประเภทนักศึกษา  
นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านทักษะผู้น า  ได้แก่ 
นายศุภวิชญ์  ธีระด ารงศักดิ ์    นักศึกษาชั้นปีที  3 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่ 
นายพงศ์ปณต  ส่งแสงเติม  นักศึกษาชั้นปีที  3 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เครื องกล 

นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
นายณัฐพล  แอ่นปัญญา นักศึกษาชั้นปีที  3 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 
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กิจกรรมที่ 3  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที  27 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจ าปี 2562  

โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และ
นายศุภวิชญ์ ธีระด ารงศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที  3 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดการแข่งขัน   

ส าหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื อเป็นการส่งเสริมการกีฬา และพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถภาพ
ทางร่างการยและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวิจัยและมีน้ าใจ
นักศึกษา คือการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการ
ท างานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มทร.ล้านนา 

ขอบคุณเป็นพิเศษ ได้แก่ วงดุริยางค์จากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ที ร่วมบรรเลงเพลงเพราะๆ และเข้าร่วมกิจกรรม
กับวิทยาลัยฯ เป็นประจ าทุกปี 
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กิจกรรมที่ 4 

วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วันพฤหัสบดีที่ 
12 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุม C3-305 อำคำรเรียนคณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ ดอยสะเก็ด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที ส าเร็จการศึกษา เพื อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที สูงขึ้น และ
เตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน โดยสร้างจิตส านึกการประพฤติตน ปฏิบัติตน ในแบบของบัณฑิตที พึงประสงค์ของ มทร.
ล้านนาในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอนก สมเคราะห์ อาจารย์อาวุโส , ตัวแทนคณาจารย์ ได้กล่าวแสดงความ
ยินดีและชื นชม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และมีพิธีผู้กข้อมือเพื อเป็นก าลังใจแก่นักศึกษา พร้อมกันนี้ ได้รับเชิญ
จากวิทยากรตัวจิ๋ว "น้องนน" ดช.ภวัต แสงเดือน Tech Startup มาให้แนวคิดในหัวข้อ "อนาคตก าลังไลล่าคุณ" 
ส าหรับพี ๆ ที ส าเร็จการศึกษา 
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กิจกรรมที่ 5  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2563 

วันอังคารที  11 สิงหาคม 2563 ที  โถงอาคาร S1 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื องในวโรกาสมหามงคล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที  เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ โดยพร้อม
เพรียงกัน ทั้งนี้ เพื อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ 

และในปีนี้ พ.ศ. 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานค าขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ความว่า 

    “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษำ  รดควำมรักพรวนควำมดีมีเมตตำ ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่ำของ
แผ่นดิน” 
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3. ด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

3.1 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำรได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 6 โครงกำร 

3.1.1 งบประมำณโครงกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร แหล่งทุน งบประมำณ 
1 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปฟักทองเพื อการ

พัฒนาอาชีพในชุมชน 
นางณฐัธินี สาลี สวทช. 32,000 บาท 

(งวดที  3(  
2 โครงการ การพัฒนาเครื องแจ้งเตือนวาตภัยในชุมชน รศ.พานิช อินต๊ะ สวทช. 100, 000 บาท  

(งวดที  1(  
3 โครงการ การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความต้องการ

การใช้ไฟฟ้าด้วยระบบแบตเตอรี ในระดับครัวเรือนในประเทศ
ไทย 

นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

1,034,399 บาท 
(งวดที  3(  

4 โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้การแช่อิ มสตอว์เบอร์รี ด้วย
กระบวนการสนามไฟฟ้าพัลส์ 

รศ.พานิช อินต๊ะ สวทช. 356, 300 บาท  
(งวดที  1(  

5 โครงการ การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และคุณภาพอากาศ 

รศ.พานิช อินต๊ะ มช. 1,100,097 บาท 
(งวดที  2) 

6 โครงการ การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดพารามิเตอร์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM10, PM2.5 และ PM1.0) 

รศ.พานิช อินต๊ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

1,231, 000 บาท  
(งวดที  1(  

รวม 3,853,796 บำท 
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3.1.2 งบประมำณโครงกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยใน 
 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร ชื่อทุน งบประมำณ 
1 โครงการ กระบวนการอบแห้งใบโรสเมรี ด้วยเครื อง

อบแห้งแบบลมร้อน 
นางสาววรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ วช.61 4, 500 บาท  

(งวดที  3(  
2 โครงการ การก าจัดสารตกค้างในผลผลิตทาง

การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิล 
นางจรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจ านงค์ วช.61 52, 000 บาท  

(งวดที  3(  
3 โครงการ การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและทดสอบ

มาตรฐานต้นแบบเครื องวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศ
แบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้าสถิตเพื อไปสู่มาตรฐาน
เครื องมือวัดสากล US EPA 

รศ.พานิช อินต๊ะ วช.61 30, 000 บาท  
(งวดที  3(  

4 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้รากฝอยทอดกรอบ
ปรุงรส 

นางจรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจ านงค์ RMUT OTOP 
61 

4,0 00 บาท  
(งวดที  3(  

5 โครงการ ออกแบบและสร้างเครื องสกัดน้ ามันงาด า นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล RMUT OTOP 
61 

4,0 00 บาท  
(งวดที  3(  

6 โครงการ การออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบ
มาตรฐาน ISO เพื อหาคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ 

นายพลกฤษณ์ ทุนค า RMUT OTOP 
61 

7,0 00 บาท  
(งวดที  3(  
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7 โครงการ การศึกษาสภาวะที เหมาะสมในการสกัด
น้ ามันหอมระเหยจากกลีบกุหลาบ 

นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย RMUT OTOP 
61 

4, 500 ทบา  
(งวดที  3(  

8 โครงการ การพัฒนาภาพลักษณ์ภูมิปัญญาขนมไทย 
“ขนมอาลัวกุหลาบ” ด้วยโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการเว็บแอพพลิเคชั น 

นายประเสริฐ ลือโขง RMUT OTOP 
61 

4,0 00 บาท  
(งวดที  3(  

9 โครงการ การพัฒนาเครื องพิมพ์สามมิติส าหรับสร้าง
ต้นแบบขี้ผึ้งในกระบวนการหล่อเครื องประดับ 

ผศ.สุบงกช โตไพบูลย์ RMUT OTOP 
61 

7,0 00 บาท  
(งวดที  3(  

10 โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ มแก่ผลิตภัณฑ์แหนมด้วย
บรรจุภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ 

นางมาลัยพร วงค์แก้ว RMUT OTOP 
61 

6, 500 บาท  
(งวดที  3(  

11 โครงการ การพัฒนาเครื องกรองน้ ามันงาด าด้วย
สูญญากาศ 

นายพิเชษฐ์ โคว้ตระกูล RMUT OTOP 
61 

6,0 00 บาท  
(งวดที  3(  

12 โครงการ การสกัดสารสีแอนโทไซยานินจากเปลือก
แก้วมังกร เพื อทดแทนเกลือไนไตรท์ในการผลิตแหนม 

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม RMUT OTOP 
61 

6,0 00 บาท  
(งวดที  3(  

13 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักทองแผ่นขึ้นรูปทอด
กรอบ (Pumpkin Crisps) 

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม RMUT OTOP 
61 

4,0 00 บาท  
(งวดที  3(  

14 โครงการ การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและทดสอบ
มาตรฐานต้นแบบเครื องวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศ
แบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้าสถิตเพื อไปสู่มาตรฐาน
เครื องมือวัดสากล US EPA 

รศ.พานิช อินต๊ะ วช.62 151, 044 บาท  
(งวดที  1(  

รวม 290,544 บำท 
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กิจกรรมที่ 1  

เด็กเตรียมวิศวะ ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพล

อุปถัมภ์) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่วันที  9 - 11 ตุลาคม 2562 ที  โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพล

อุปถัมภ์) และ โรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่นักศึกษาเตรียม

วิศวกรรมศาสตร์ 2 ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โดยได้ช่วยกันซ่อมแซมเครื องเด็กเล่นภายในโรงเรียน , 

ตกแต่งทาสีเครื องเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นการน าทักษะที เรียนมาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

สถานศึกษาใกล้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นส่วนหนึ งในรายวิชางานเชื อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยมี 

อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ดูแลและควบคุมนักศึกษา 

 
 

 



    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

                        รายงานประจ าป ี2562  

 

 Annual Report2019 

76 

กิจกรรมที่ 2  

บุคลากรวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและน าเสนอผลงานวิจัยแก่คณะศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ณ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มทร.ล้ำนนำ 

รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร  รจุิเทศ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน 904 และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า
แรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื อการเกษตรขั้นสูง , ศูนย์นาโนบับเบิล  

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสต้อนรับและน าเสนอผลงานวิจัยฝุ่นแบบครบวงจร ให้แก่
คณะฯ อีกด้วย 
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กิจกรรมที่ 3 

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นวันพุธที่ 5 สิงหำคม 2563 ณ โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ / โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี ยวน หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร ปวช.
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมด าเนินโครงการขับเคลื อนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับ ม.ต้น สู่วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาท้ังในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับปริญญา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหนึ งหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ที จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตร 3 ปี และได้ผลิตนักศึกษาออกไปรับใช้สังคมหลายต่อหลายรุ่น 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ควบคู่กับทักษะปฏิบัติ ที สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื อก้าวสู่
บัณฑิตนักปฏิบัติ ทางหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีแนวคิดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี 
เลี้ยงภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สู่วิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดหลักสูตรระยะสั้น ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีพ้ืนฐานความรู้ท างวิศวกรรมใน
รูปแบบ Project-Based Learning (PBL) ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิศวกรรมเครื องกล ด้านวิศวกรรมโยธา ซึ ง
เป็นหลักสูตรระยะสั้นที ครอบคลุมเนื้อหาพ้ืนฐานเกี ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ (Exploring Engineering World) และ
ทักษะทางด้านวิชาชีพที เกี ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (S-Curve) ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 
ได้เกิดทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมที เกิดจากงานวิศวกรรมศาสตร์ ได้รู้จัก
หลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ มากยิ งขึ้น รวมถึงส่งเสริมบุคลากรของทางหลักสูตร และการพัฒนา
นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเครือข่ายอุดมศึกษาพี เลี้ยง เพื อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ งขึ้น 
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4. ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
กิจกรรมที่ 1 

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที วิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประจ า ปี 2562วันเสำร์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 ณ วัดช่ำงเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วม
ในพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ า ปี 2562 

โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็ น
ประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐินฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พ้ืนที  (เชียงราย, เชียงใหม่, ล าปาง, น่าน, ตาก, พิษณุโลก) ตลอดจน
ศรัทธาสาธุชน ชาวบ้านช่างเคี ยน ณ วัดช่างเคี ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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กิจกรรมที่ 2 

นักศึกษาวิทยาลัยฯ จัดขบวนรถบุปผชาติ ร่วมงาน “เชิงดอยดอกไม้บาน” ครั้งที  1 

วันที  14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา พร้อม
ด้วยบุคลากรและนักศึกษา ระดับ ปวช.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และเตรียม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงดอยดอกไม้บาน” ครั้งที  1  ณ บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื อเป็นการส่งเสริมการท่องเที ยวอ าเภอดอยสะเก็ด และเป็นประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ให้เป็นที รู้จักแก่นักท่องเที ยว  โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้
ร่วมกันจัดท ารถบุปผชาติ และขบวนแห่ที สวยงามสะท้อนเอกลักษณ์แบบล้านนา ซึ งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็น
การฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะปฏิบัติและท างานเป็นทีม 

  

 
 



    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

                        รายงานประจ าป ี2562  

 

 Annual Report2019 

80 

5. ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
5.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพและได้พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื อง โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื อด าเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพื อรองรับ
การตรวจประเมิน ทั้งภายในและภายนอก จนท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสามารถประเมินความส าเร็จ
และความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ ได้ และสามารถที จะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพต่อไป  

ซึ ง ผ ล จ ากกา รประ เ มิ น คุณภ าพกา รศึ กษ า  ปี ก า ร ศึ กษ า  625 1 วิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี และ 
สหวิทยาการมีผลการประเมิน ดังนี้ 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนนประเมิน
ปี 2560 

คะแนนประเมิน 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1  :กำรผลิตบัณฑิต   
1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3 คะแนน 3.52 คะแนน 2.37 คะแนน  
1.2  อาจารย์ประจ าคณะที มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16 3.29 คะแนน 4.28 คะแนน   
1.3  ที ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจ าคณะ  ร้อยละ 30 0.88 คะแนน 0.66 คะแนน   
1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารย์ประจ า 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน   

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน  ข้อที ได้ 1 2 3 6  
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน  ข้อที ได้ 1 2 3 4  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  1 2.95  3.05   
องค์ประกอบท่ี 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
 หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน ข้อที ได้ 2 3 4  

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 60,000 บาท 5 คะแนน 5 คะแนน   
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 30 5 คะแนน 4.56 คะแนน   
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  2 4.33  4.19  
องค์ประกอบท่ี 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน  ข้อที ได้ 1 3 6  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  3 3.00  3.00   
องค์ประกอบท่ี 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน  ข้อที ได้ 1 2 3 4 6  
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  4 4.00  4.00   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนนประเมิน
ปี 2560 

คะแนนประเมิน 
ปี 2561 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพื อการก ากับติดตามผลลัพธ์
 ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน  ข้อที ได้ 3 4 7  

5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน  ข้อที ได้ 1 2 3 4 6  
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  5 3.00 3.50  
คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.36  3. 45  
ระดับคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 

 

5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.31  3.00  2.37  3.05  พอใช้ 
2. การวิจัย 3 5.00  3.00 4.56  4.19 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00  - 3.00  พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 4.00  - 4.00  ดี 
5. การบริหารจัดการ 2 - 3.50  - 3.50  พอใช้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 3.74  3. 29 3.47  3. 45 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน ดี ดี พอใช้   

 
 

กิจกรรมที่ 1 

วิทยาลัยฯ จัดโครงการ In-house training for CDIO skills development ให้แก่บุคลากร มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด 

ระหว่างวันที  4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการนัวตกรรมการเรียนรู้ C2-203 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ 
ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการ In-house training for CDIO skills 
developmentโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.
ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและร่วมสังเกตุการณ์ในการอบรมดังกล่าว 

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ เพื อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะ CDIO ให้กับอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยมี CDIO Master trainer 3 ท่านร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.นพดล มณีเฑียร , อาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง 
และ อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ 

เพื อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมบริหารธุรกิจ ,เตรยีมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงรายวิชาศึกษาทั วไป (General Education) ของวิทยาลัยฯ อีกด้วย 
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ทั้งนี้เพื อให้หลักสูตรดังกล่าวมีจุดเน้นของสมรรถนะ (Focus competency) ที ตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงการของ
บริบทต่าง ๆ ในสังคมไทยและสังคมโลก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา มุ่งที จะเป็นต้นแบบ
การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาที ใช้กรอบแนวคิด CDIO ในการพัฒนาหลักสูตรและจะเข้าสู่การประเมิน 
APACC อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
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กิจกรรมที่ 2 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าพบปะกับนายอ าเภอดอยสะเก็ดและนายกเทศมนตรีต าบลเชิงดอย 

วันอังคารที  26 พฤศจิกายน 2562 

นายนพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร  เดินทางเข้าพบ              
นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอ าเภอดอยสะเก็ด และทีมผู้บริหารอ าเภอ เพื อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้รับเกียรติจากนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีต าบลเชิงดอย เยี ยมชมวิทยาลัยฯ 
และร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานท้องถิ นและสถาบันการศึกษา เพื อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย 
วิชาการ การบูรณาการชุมชน และศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรมที่ 3 

บุคลากรวิทยาลัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรวมพลคน KidBright (KDC19) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ 

วันพุธที  27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และนายวทัญญู ชัยยะ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
เข้าร่วมการประกวด โครงงาน KidBright : Coding at school for Teacher "KruKid Contest" 

ในงาน "รวมพลคน KidBright" Kidbright Developer Conference 2019 (KDC19) โดย ผศ.ดร.สุบงกช โต
ไพบูลย์ และนายวทัญญู ชัยยะ คว้ำรำงวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน KidBright: Coding at school for 
Teacher "KruKid Contest" ด้วยผลงำน "ชุดสื่อกำรเรียนรู้กำรส่งก ำลังด้วยเฟืองตรง" รับเงินรางวัลกว่า 50,000 
บาทโดยทีมที่ชนะเลิศ ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันจัดแสดงนิทรรศการในงาน 
The 48 International Exibition of Inventions Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หรือเทียบเท่า) ประมาณช่วง
เดือนพฤษภาคม 2563 อีกด้วย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และนายวทัญญู ชัยยะ อาจารย์
ประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที ได้สร้างชื อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ 
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กิจกรรมที่ 4 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วันอังคารที  14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ให้เกียรติ
เปิดงาน และ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ
จาก คุณณัฐพงศ์ แดงหล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บรรยายให้
ความรู้เกี ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร เช่น โครงสร้างหลักสูตร การคิดหน่วยกิต การประกันคุณภาพ และการจัดการ
เรียนการสอน โดยในช่วงบ่ายได้มีการเสนอข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทีเป็นประโยชน์
แก่วิทยาลัยฯ  
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กิจกรรมที่ 5 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายเพื อประเมินผลสุขภาพของบุคลากร วทส. 

วันอังคารที  14 มกราคม 2563 ณ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการทดสอบร่างกายบุคลากร วิทยาลัยฯ โดยมีกิจกรรม อาทิ การบีบมือด้วยเครื องบีบ 
, การวัดแรงเหยียดขา , ความอ่อนตัว , ความจุปอด , การใช้ออกซิเจน และน้ าหนักถ่วงทั้งนี้เพื อประเมินผลสุขภาพ 
และน าผลไปปรับปรุงการพัฒนาสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื อพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ ต่อไป 
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บุคลากรวิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-
19 

 
วันจันทร์ที  25 พฤษภาคม 2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที ได้รับทุน
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานการประกวดโครงงานสิ งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน 
KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID19) 

โดยบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุบงกช โตไพบูลย์ , นายวทัญญู ชัย
ยะ และนายเอกรินทร์ อินประมูล ได้รับเลือกผ่านเข้ารอบคัดเลือกฯ โดยได้ส่งผลงานเข้าประกวดชื อว่า "Med Mate" 
เพื อนเตือน "พักก่อนนะ" ( Med Mate rest warning device )  

ซึ งต่อจากนี้ ทีมงานยังต้องพัฒนาผลงานเพื อแข่งขันในรอบต่อไป โดยโครงงานที ผ่านการพิจารณา สามารถพัฒนา
โครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2563 ร่วมเอาใจช่วยให้ทั้ง 3 ท่าน ผ่านเข้ารอบและสามารถคว้ารางวัลสร้าง
ชื อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ กันนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/images/2020/05/post_thumbnail_2020052521245442505.png
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วิทยาลัยฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

วันอังคารที  2 มิถุนายน 2563 ณ โถงอาคาร S1 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด  

นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ น าคณะคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยฯ 
มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที  3 มิถุนายนของทุกปี 

โดยรองผู้อ านวยการฯ เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้  และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 
จากนั้นผู้ร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณโถงอาคาร S1 ทั้งนี้ ขอ
เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา และประชาชนทั วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
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บุคลากรวิทยาลัยฯ อบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต้นแบบด้วยโปรแกรม Microsoft 
Teams ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202วันศุกร์ที่ 12 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยำลัยฯ S1-202 

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการ “อบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ต้นแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Teams” โดยมี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ค าแนะน าการใช้งานเบื้องต้น และได้มอบหมายให้ นส.ปวียา รักนิ ม รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ เพื อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ใน
ภาคเรียนที  1/2563 ที จะถึงนี้ 
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หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ประจ าปี 2562ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ พร้อมด้วยคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร วศ.บ.กำรผลิต
และนวัตกรรมอำหำร ระดับปริญญำตรี 
ได้ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ณ ห้องประชุม S1-202 อำคำรนวัตกรรมวิทยำลัยฯ มทร.ล้ำนนำ ดอยสะเก็ด 

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์พัฒน์นรี ศนีสมพันธ์ 
จาก มหาวิทยาลัยพายัพ 
คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ในครั้งนี้ 

ซึ งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ อาทิ 
ศิษย์เก่า และผู้ส าเร็จการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ตามตัวบ่งชี้ และคณะกรรมการฯ ยังได้ให้
ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
กัน 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที  10 ประจ าปี 2563วันศุกร์ที  24 กรกฎาคม 2563 ที  โถงอาคาร S1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา 
ดอยสะเก็ดนายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีฯ วางพาน
พุ่ม และกล่าวสดุดี เนื องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา   
ครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที เข้าร่วมถวายพระพรฯและร่วมลงนาม
ถวายพระพรฯเพื อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน   
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หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปี 2562 

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ าหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์  ระดับ
ปริญญาตรีได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ ห้องประชุม S1-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรา
จาารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการฯ ตรวจ
ประเมิน ในครั้งนี้ซึ งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์
ประจ าหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ ตามตัวบ่งชี้ และคณะกรรมการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่
ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     93 

 

 Annual Report2019 

กิจกรรมที่ 12 

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที ยวโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

วันที  2-3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ 
ได้แก่ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อ านวยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน , อ.สิทธิศักดิ์ ยี ยวน หัวหน้าหลักสูตร
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อ.ประจ าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง และคณะนักวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการท่องเที ยวโป่งแยง และการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทาง
สังคม ในพ้ืนที สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า” ภายใต้แผนงานวิจัย เรื อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื อ
พัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพ้ืนที สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า” ซึ งมีวัตถุประสงค์เพื อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที ยวในพ้ืนที สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้า (Mae Sa- Kog Ma UNESCO Biosphere 
Reserve) โดยมีกลุ่มผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น เข้าร่วมประชุม
ระดมความคิดเพื อวิเคราะห์ทุนทางสังคมในพ้ืนที ชุมชน 
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5.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการสนับสนุนการใช้สารสนเทศต่างๆ เพื อให้การบริหารงานเป็นไป
ด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากที สุดทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักต่าง ๆ ดังนี้ 

ล ำดับที ่ สำรสนเทศ หน่วยงำนที่ใช ้
1 http://college.rmutl.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 
2 http://e-office.rmutl.ac.th งานสารบรรณ 
3 College_rmutl@hotmail.com ส านักงานวิทยาลัย 
4 http://rs.rmutl.ac.th, 

edu_collegermutl@hotmail.com 
งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

5 http://eplan.rmutl.ac.th งานแผนและยุทธศาสตร์ 
6 http://ruee.rmutl.ac.th, 

research.cisat.rueermutl@gmail.com 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

7 http://mis.rmutl.ac.th งานทะเบียน 
8 http://fe.rmutl.ac.th/2012/ หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

 

เพื อสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ มีเครื องคอมพิวเตอร์รองรับส าหรับ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ในสายงานต่าง ๆ ดังนี้ 

ล ำดับที ่ ส่วนงำน จ ำนวน(เครื่อง) 
1 งานประชาสัมพันธ์ 1 
2 งานสารบรรณ 1 
3 งานการเงิน  ,บัญชี ,พัสดุ  2 
4 งานบุคลากร 1 
5 งานอาคารสถานที  - 
6 งานยุทธศาสตร์และแผน 2 
7 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 4 
8 งานห้องสมุด 6 
9 งานวิจัยและบริการวิชาการ 1 
10 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 
11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 190 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     95 
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6 .ณะผู้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีค 2560 

 
1. นายนพดล    มณีเฑียร  ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรัตน์    ถมทอง   รองประธานกรรมการ 
3. นางเพ็ญวรัตน์   พันธ์ภัทรชัย  กรรมการ 
4. นายต้นวงศ์    ปรีชานนท์  กรรมการ 
5. นายพลกฤษณ์   ทุนค า   กรรมการ 
6. นางสาวอรพรรณ   นามพิชัย  กรรมการ 
7. นางสาวธมนวรรณ   ตบาลจิ    กรรมการ 
8. นางสาววีรินภัทร์   สมพมิตร  กรรมการ 
9. นายนิพนธ์    เขื อนแก้ว  กรรมการ 
10. นางสาวศศิรดี   พานชาตรี  กรรมการ 
11. นายณยศ    สังข์ค าภาร์  กรรมการ 
12. นายสงกรานต์   แสวงงาม  กรรมการ 
13. นางสาวโบว์    ถิ นโพธิ์วงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
14. ว่าที ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋    

 

 
 
 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


