
 

 ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 

 

 
 



 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 

 ---------------------------------------  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธาน / กรรมการ / เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/256๔ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ  

4.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                         
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖5) 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย ค าเสน) 

4.2 รายงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย                         
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022) 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร                                       
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.....) 

      (อาจารย์สาคร ปันตา) 

5.2 พิจารณาการขอประเมินผลการสอนเอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอน (วาระลับ) 
      (อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร)  

ระเบียบวาระท่ี ๖ อ่ืน ๆ              
6.1 ก าหนดการจัดประชุม ครั้งที่ ๒/256๕ 
      (นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์) 
 

*************************************************************** 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน / กรรมการ / เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

----------------------------------------- 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม 

1



๑.๒ เรื่องท่ีกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
            
            
             
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

มติที่ประชุม 
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๑.๓ เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
            
            
             
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

----------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์                      

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams                    
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 

มติที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑๒/2564 

วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 
ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 

 
กรรมการที่มาประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์          ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๓. ผศ.สนิท   พิพิธสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๔. คุณจิรภัทร   จะวะนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๕. ดร.ณรงค์   ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๗. อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
๘. ผศ.ดร.พินิจ  เนื่องภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
๙. อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก   กรรมการ 
๑๐. ผศ.ดร.กันยาพร  ไชยวงศ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.วันไชย ค าเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง  กรรมการ 
๑๒. อาจารย์แมน ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก    กรรมการ 
๑๓. อาจารย์สมาน  ดาวเวียงกัน หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
๑๔. อาจารย์สาคร  ปันตา  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.กิตติ  วิโรจรัตนาภาพิศาล หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.ประเทียบ พรมสีนอง หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๗. ผศ.อภิรักษ์  ขัดวิลาศ  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า       กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.สามารถ ยะเชียงค า ตัวแทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
๒๐. ผศ.อภิชาติ  ชัยกลาง  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า            กรรมการ 
๒๑. ผศ.พงศกร  สุรินทร์  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๒๒. อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม ตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๒๓. นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     เลขานุการ 

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 

๑. ดร.สุรเดช   ทวีแสงสกุลไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ           (ติดภารกิจ) 
๒. ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย        (ติดภารกิจ) 
๓. รศ.ดร.อุเทน  ค าน่าน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์         (หมดวาระ) 
๔. อาจารย์ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม       (หมดวาระ) 
๕. อาจารย์อ านวย  ค าบุญ  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี        (หมดวาระ) 

/ผู้เข้าร่วมการประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. รศ.ดร.อุเทน  ค าน่าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน 
๒. ผศ.ดร.ฐิติพร   พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓. นางสาวเฉลิมศิลป์  นันทวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. นางสาวสุกัญญา  โชคพาณิชย์วรกุล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๕. นางสาวมัทนา  บุญธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓5 น.  
อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประจ าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม จ านวน 2๒ ท่าน จากจ านวนกรรมการคงอยู่ทั้งหมด               
2๔ ท่าน มีจ านวนกรรมการเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ตามแนวทาง                
การปฏิบัติและมาตรการป้องกันเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ (COVID-19) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน / กรรมการ / เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1.1 ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่                        
2 ธันวาคม 2564 ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๕/2564 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้แต่งตั้ง              
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม 2564  ในนามของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ค าน่าน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการ
แต่งตั้งในด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน  
 และในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ค าน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน 
ได้กล่าวขอบคุณท่าน อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ จนถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ขอขอบคุณท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมาตลอดช่วงเวลาที่ได้ดูแลงานวิจัยจนถึงงาน
วิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุก ๆ ท่านอีกในอนาคตกับภาระหน้าที่ใหม่ต่อไป 
 1.1.2 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาโท ระดับ
ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือให้มีเนื้อหาสาระทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี 
จ านวน 16 หลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน 14 หลักสูตร และจะส่ง
หลักสูตรไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรต่อไป ส่วนอีก ๒ หลักสูตร
อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของอนุกรรมการด้านวิชาการ ในเดือนมกราคม 2565 เช่นเดียวกับ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 /1.1.3… 
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1.1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-จีน ร่วมกับบริษัท 
HUATECH โดยด าเนินการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง “สถาบันจิงซื่อ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 และในวันที่              
23 ธันวาคม 2564 มีก าหนดการจัดพิธีเปิด“สถาบันจิงซื่อ (เทคโนโลยีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงพลังงาน
ใหม่) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งหนานจิงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา             
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในอนาคต เพ่ือสานต่อความร่วมมือในการเปิดการศึกษาสู่โลก
ภายนอกพัฒนาความหลากหลายมากขึ้น  และบรรลุวัตถุประสงค์การบูรณาการทางวัฒนธรรม ในงานเฉพาะ
ด้านการฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมครู  การวิจัยหลักสูตร  และการสร้างทรัพยากร เราจะยังคงรวบรวม
ผลการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและเสริมสร้างการวิจัยและส่งเสริมมาตรฐานต่อไป ด้วยความร่วมมือพหุภาคี 
ร่วมกันพัฒนาบริการอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สร้างรูปแบบใหม่ของการบูรณาการระหว่างประเทศของ
การผลิตและการศึกษา และสร้างรูปแบบนิเวศวิทยาใหม่ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของความ
ร่วมมือระดับอุดมศึกษาไทย- จีน   เป็นเส้นทางแห่งการบูรณาการของอุตสาหกรรมและการศึกษาจะก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคงและบรรลุผลส าเร็จมากข้ึน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒ เรื่องท่ีกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

๑.๓ เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์                      

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams                    
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรด
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  

- ไม่มี – 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๕… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ มีนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลล้านนา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 51 ราย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จ านวน 8 ราย รวมทุกระดับ จ านวนทั้งสิ้น 59 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้เสนอชื่อเพ่ือรับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน 4 ราย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 
๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     จ านวน     -  ราย 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     จ านวน            51 ราย 
 โดย 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑  จ านวน              - ราย 
 โดย 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  2  จ านวน              4 ราย 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน             8 ราย 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จ านวน              - ราย 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือ
โปรดพิจารณา   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รายงานต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมถึงจ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับปริญญาโท ระดับ
ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 7 ,410 คน เป็นนักศึกษาตกค้าง จ านวน 
584 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88 โดยจ าแนกตามเขตพ้ืนที ่ดังนี้ 

เขตพื้นที่ 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาตร ี ระดับ ปวส. 
คงอยู่ ตกค้าง คงอยู่ ตกค้าง คงอยู่ ตกค้าง 

เชียงใหม ่ 50 14 3167 296 222 6 
เชียงราย - - 786 54 76 - 
ตาก - - 1580 138 563 50 
น่าน - - 265 3 16 7 
ล าปาง - - 348 1 2 - 
พิษณุโลก - - 280 3 55 2 

จ านวนรวม 50 14 6426 495 934 65 

การพิจารณาและข้อสังเกตของกรรมการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ชัยกลาง ตัวแทนคณาจารย์ประจ า ได้เสนอแนะให้ เ พ่ิมเติม

รายละเอียดของจ านวนนักศึกษาตกค้างที่ศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร   
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   
(๑) อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 51 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่

ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 4 ราย ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 256๔ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(๒) อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 8 ราย 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา 256๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(๓) รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้  และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาโครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ                  
ปีการศึกษา 2565 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะด าเนินการรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื ่อให้การด าเนินงานรับสมัคร             
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ ึงขอเสนอแผนการร ับนักศึกษาโครงการพิเศษ             
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ที่ หลักสูตร/วิชาเอก ภาค 
เช

ียง
ให

ม่ 

ตา
ก 

เช
ียง

รา
ย 

ล า
ปา

ง 

น่า
น 

พิษ
ณ

ุโล
ก 

รว
ม 

1 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 
ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด แหลมฉบัง 

สมทบ   21    21 

2 ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (กสศ) 
ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด แหลมฉบัง 

ปกติ 18      18 

3 ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (กสศ) 
ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็น.ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด 

ปกติ   20    20 

4 ปวส.ช่างไฟฟ้า (กสศ)  
ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

ปกติ   11    11 

5 ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (กสศ) 
ร่วมกับ อุตสาหกรรมวิศวการ (สตาร ์อาทิตย์ โมลด์เมท) 

ปกติ   8    8 

6 ปวส.เทคนิคเครื่องกล 
ร่วมกับ อุตสาหกรรมวิศวการ (สตาร ์อาทิตย์ โมลด์เมท) 

ปกติ     15  15 

7 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ-วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น 

ปกติ 15      15 

8 วศ.บ .วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ -วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร
อัจฉริยะ ร่วมกับ สตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ป 

ปกติ    10   10 

9 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ-วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 
ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

ปกติ     15  15 

10 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ-วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ 
ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด หาดใหญ่ 

ปกติ     10  10 

11 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ-วิชาเอก
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ร่วมกับ บริษัท เอสเอ็นซ ีฟอร์เมอร ์จ ากัด 

ปกติ 60      60 

12 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 
ร่วมกับ กลุ่มบริษัทบีดีไอ 

พิเศษ  20     20 

จ านวนรับรวม (คน) 93 20 60 10 40 0 223 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์                 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 การด าเนินงาน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๙ พฤศจิกายน 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.๑ พิจารณาแผนการรับนักศึกษาโครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ               
ปีการศึกษา 2565 มีมติเห็นชอบ และมอบฝ่ายงานบริการการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

การพิจารณาและข้อสังเกตของกรรมการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ชัยกลาง ตัวแทนคณาจารย์ประจ า ได้เสนอแนะให้คณะได้รายงาน            

ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่คณะได้ด าเนินการ เช่น               
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เส้นทางการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา 
การศึกษาของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตรหรือไม่ มีการตกออกระหว่างการศึกษา
หรือไม่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านสถานประกอบการ/
โรงงาน ด้านนักศึกษา และด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินโครงการต่อไป  

 มติที่ประชุม   
1. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาโครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565 

และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานงานร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่ได้ด าเนินความร่วมมือกับสถานประกอบการต่อที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป 

 
5.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงข้อมูลแผนรับนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล                                
ประจ าปีการศึกษา 2565 

ตามที่หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ได้เสนอแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ภาคปกต ิ จ านวน 90 คน และหลักส ูตรมีบ ุคลากรในสถานประกอบการระดับช ่างเทคน ิค                        
มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรจากสถานประกอบการในเขต
ภาคเหนือ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้นในคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานและเพ่ิมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพนั้น  

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล จึงขอเสนอปรับข้อมูลแผนการรับนักศึกษา จากเดิม “ภาคปกติ 
จ านวน 90 คน” เป็น “ภาคปกติ จ านวน 60 คน ภาคพิเศษ จ านวน 30 คน” โดยภาคพิเศษจะจัดการเรียน
การสอนในวันศุกร์ ช่วงเย็น และวันเสาร์ -อาทิตย์ และไม่กระทบต่อภาระงานสอน รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้ายวาระ จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

/การด าเนินงาน... 
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 การด าเนินงาน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๙ พฤศจิกายน 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.๒ พิจารณาขอปรับปรุงข้อมูลแผนรับนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
ประจ าปีการศึกษา 2565 มีมติเห็นชอบ และมอบฝ่ายงานบริการการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

การพิจารณาและข้อสังเกตของกรรมการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความห่วงใยในการจัดการเรียน              

การสอนภาคพิเศษในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรอง ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
2. อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่าการศึกษา                

ภาคพิเศษ ไม่มีผลกระทบต่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิชาชีพ 
3. อาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ ก็สามารถขอรับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิชาชีพได้ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบปรับปรุงข้อมูลแผนรับนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
ประจ าปีการศึกษา 2565 และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานงานร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
5.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ้างถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                
พ.ศ. 2560 หมวด 5 อาจารย์บัณฑิตศึกษา ข้อ 25.3.4 (1) ข. ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะเป็น
อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน                
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น ้อยกว่า 10 เรื ่อง และ ข้อ 25.4.4 (2) 
ก าหนดให้ ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะเป็นอาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกจะต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที ่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในว ารสารที่มีชื ่ออยู ่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
(กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จะต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที ่ยอมรับ ซึ ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบนั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงขอเสนอรายชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 
สังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
ในระดับปริญญาโท หัวข้อ “การวางแผนการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในไมโครกริดด้วยเทคนิคการค้นหา    

/แบบหลายวิถ.ี.. 
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แบบหลายวิถี” รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์               
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 การด าเนินงาน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๙ พฤศจิกายน 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก เพ่ือเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มีมติเห็นชอบ และมอบฝ่ายงานบริการการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ราย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ และมอบคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประสานงานร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอต่อสภาวิชาการ                    
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกพ้ืนที่ มีการก าหนดโครงการที่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2566) ประจ าปี 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน
กลยุทธ ์

จ านวนตัวบ่งชี้ 
กลยุทธ ์

จ านวนโครงการ 
ตามแผน 

๑ : พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ
ให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

5 15 139 

๒ : พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

4 12 37 

3 : เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความ
ภาคภูมิใจทางศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลา้นนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 2 17 

4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 4 7 20 
5 : พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 1 2 4 

รวม 16 38 217 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์... 
 
 
 

12



9 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

๑ : พัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรม
นักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคน
นักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศให้มีความ
เข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละบณัฑติมีงานท าตรง
สาขาวิชาชีพ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือเป็น
ผู้ประกอบการ ทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ ภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 75 

๒ : พัฒนางานวิจัย และบริการ
วิชาการ เพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม 

มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน อุตสาหกรรม และสังคม 

ร้อยละผลงานวิจัย นวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้
ประโยชน์กับชุมชน
อุตสาหกรรม และสังคม 

ร้อยละ 80 

3 : เสริมสร้างนักศึกษาและ
บุคลากรใหม้ีเอกลกัษณ ์อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจทางศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาลา้นนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษาและบุคลากรมีการ
รับรู้และเห็นคณุค่าในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
และภมูิปัญญาล้านนา 

จ านวนนักศึกษาและบุคลากร            
มคีวามเข้าใจในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภมูิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 

4 : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล 

เพื่อให้คณะมีการบรหิาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและสร้างค่านิยม
ร่วม 

ระดับผลการประเมินของคณะ
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ  90 

5 : พัฒนาเครือข่ายพันธมติร
หุ้นส่วนการจดัการศึกษา 

มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้และก าลังคนของ
ประเทศ 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย องค์กร ภาครัฐ
และเอกชนทัง้ในและ
ต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการ
ร่วมกัน 

ร้อยละ 20 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์                  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 การด าเนินงาน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๙ พฤศจิกายน 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.๖ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีมติเห็นชอบ และ
มอบฝ่ายงานบริหารงานทั ่วไป เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 

/การพิจารณา... 
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การพิจารณาและข้อสังเกตของกรรมการ 
1. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าเห็นด้วยในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2565 และตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งตัวชี้วัดหลักคือ     
การสร้างผู้ประกอบการ ดังนั้น บัณฑิตของเราเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เราสร้างบัณฑิตเข้าสู่ผู้ประกอบการ
โดยตรงอยู่แล้ว การถึงก็มาก าหนดกลุ่มให้ เราเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลักก็คือการชี้ไปที่
ผู้ประกอบการการสร้างผู้ประกอบการผลิตบัณฑิตเข้าไปสู่ในผู้ประกอบการโดยตรงอยู่แล้วแต่ อย่างไรก็ตาม
หากเราสามารถ Step Up สร้างผู้ประกอบการเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ โดยน าอาจารย์ไปท างาน
ร่วมกับสถานประกอบการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในหลายพ้ืนที่ ก็ก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนตามความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนการบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน และความ
ร่วมมือกับอาจารย์พิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถ Step Up เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม ลดการน าเข้า ถือเป็น product Champion แล้วน าเอาความรู้กลับมาพัฒนาหลักสูตร
ให้เท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ต่อไป  

2. คุณจิรภัทร จะวะนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าปัจจุบันศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม จ าเป็นต้องได้รับ
การ Re-Skill เนื่องจากเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างหลากหลายและกว้างมากขึ้น ศาสตร์ ๆ เดียว ไม่
สามารถด าเนินธุรกิจได้ในปัจจุบัน จึงเสนอแนะให้ด าเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นน าร่องส าหรับ
ผู้ประกอบการในเรื่องของวิศวกรรมพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพในเรื่อง Automation ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่รายล้อมในภูมิภาคภาคเหนือจ าเป็นต้องปรับในเรื่อง
ระบบอัตโนมัติ และผู้บริหารทุกโรงงานก็ให้ความสนใจเพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการ
บรรจุภัณฑ์ จึงคิดว่ากลุ่มตัวป้อนเรื่อง Automation มีจ านวนมากพอสมควร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงควรน าแผนดังกล่าวไปท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในคณะ ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตลอดจนการสร้างบรรยากาศหรือสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งสถาบันทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงภาคเอกชน ต้องก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลับมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ชัยกลาง ตัวแทนคณาจารย์ประจ า ได้แสดงความเป็นห่วงในการ
ด าเนินการกิจกรรม/โครงการให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดค่อนข้างมาก และระยะเวลากระชั้นชิด ซึ่งปัจจุบัน
ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ก็เข้าสู่การประเมินผลแล้ว และมีข้อเสนอแนะสอง
ประเด็น คือ ประเด็นการรับนักศึกษาสัดส่วนสายวิชาชีพต่อสายสามัญ ที่ก าหนดไว้ 60 : 40 ซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีและรับนักศึกษาจากสายวิชาชี พ และ
นักศึกษาตัวป้อนค่อนข้างมาก จึงเสนอปรับเปลี่ยน 70 : 30 และประเด็นตัวบ่งชี้จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ โดยเสนอแนะให้คณะด าเนินการจ้างอาจารย์จากต่างประเทศที่มีคุณวุฒิ
ทางด้านวิศวกรรม เข้ามาประจ าแต่ละสาขา เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เกิดการเรียนรู้ และเพ่ิมทักษะการสื่อสาร
แก่นักศึกษา  

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 และมอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

๕.6 พิจารณารับรองรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565 
ด้วยส่วนงานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                   

ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการส ารวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เพ่ือพิจารณารับรองรายชื่อนั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ                
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 

๑. นายพีรวัตร ลือสัก 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
(๑) ต าแหน่งอาจารย์ ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
(๒) อายุ 38 ปี อายุราชการ 6 ปี ๑ เดือน 
(๓) ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.๒๕55  วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.๒๕50 วศ.บ.(วิศวกรรมอุสาหการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(๔) ประสงค์ลาศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่             
๑ มิถุนายน ๒๕๖5 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖8 และขอรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จ านวน 923,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

(๕) หัวข้องานวิจัย “การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างทางโลหะ
วิทยาส าหรับการเชื่อมเสียดทานโลหะโดยใช้วิธีเมตาฮิวริสติก” 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์               
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อ 

 การด าเนินงาน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๙ พฤศจิกายน 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.๗ พิจารณารายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1                
ปีการศึกษา 2565 มีมติเห็นชอบให้ อาจารย์พีรวัตร ลือสัก ลาศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย เพ่ิมเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ (1) ภาระงานสอนอาจารย์ในสาขาภายหลังที่ลาศึกษาต่อ ระยะเวลา 3 - 5 ปี                  
(2) ความเสี่ยงในการบริหารหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และ วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ (3) การบูรณาการ
หัวข้องานวิจัยระดับปริญญาเอก กับระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม (4) มหาวิทยาลัยอ่ืนที่น่าสนใจเข้า
ศึกษา และมอบฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

/การพิจารณา... 
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การพิจารณาและข้อสังเกตของกรรมการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ชัยกลาง กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์ประจ า ได้พิจารณาข้อมูล

แล้วเห็นว่าคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ส่วนหัวข้องานวิจัย
ทางด้านงานเชื่อมเป็นเรื่องที่เหมาะสม เนื่องจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานเชื่อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาขาและคณะ 

2. อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตาก ได้พิจารณาข้อมูล
แล้วเห็นว่าคุณวุฒิและหัวข้อวิจัยตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และ
เสนอแนะให้เพ่ิมรายชื่อมหาวิทยาลัยทางด้านปฏิบัติการเป็นทางเลือกเพ่ิมเติม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้หัวข้อวิจัยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
เนื่องจากการเชื่อมเสียดทานโลหะ ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการเชื่อม
จรวด หรือการเชื่อมอลูมิเนียมที่ความหนามาก และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการทางด้านนี้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

มติที่ประชุม  รับรองรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นายพีรวัตร ลือสัก ให้ลาศึกษาต่อ                 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565 และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานงานร่วมกับกองบริหารงานบุคคล 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
๕.๗ พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะด าเนินโครงการ “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า ที่เสียสละ สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยฯ และสังคมโดยรวม  

คณะกรรมการบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาผลงานและคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล
ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 
256๔ ดังนี้ 

ที่  ประเภท ชื่อ – สกุล เขตพื้นที ่ เสนอพิจารณา 
1 อาจารย ์ นายกีรติ วุฒิจาร ี ล าปาง ด้านบริการวิชาการและสงัคม 
2 สายสนับสนนุ นางสาวปาริชาติ วงค์ฉายา เชียงราย ด้านปฏิบัติงาน 
3 นักศึกษา นางสาวพิมพิศา มุ่งเจริญ เชียงใหม่ ด้านทักษะผูน้ า  

นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน  
นายธรรมฐิติ ทาวงค ์

เชียงใหม่ ด้านสรา้งชื่อเสียง 

นายธีรภัทร ขันติวงค์ เชียงใหม่  ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรม
จริยธรรม/ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์                
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

/มติที่ประชุม... 
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13 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 
256๔ ดังเสนอ และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.8 พิจารณาการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

- การพิจารณาวาระดังกล่าวเป็นวาระลับ จึงมีการรับรองรายงานการประชุมวาระดังกล่าวอีกฉบับหนึ่ง –  

ระเบียบวาระท่ี ๖ อ่ืน ๆ  
๖.๑ ก าหนดการจัดประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอก าหนดการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และหากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการ
ประชุม สามารถจัดส่งแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านเว็บไซต์  
https://engineering.rmutl.ac.th ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการจัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และมอบฝ่ายเลขานุการ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.2 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านงานเชื่อมร่วมกับสภาวิศวกร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย 

ได้รับการประสานงานจากสภาวิศวกร ในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านงานเชื่อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านงานเชื่อมที่เป็นไปตาม
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสากล โดยการด าเนินการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวจะด าเนินก ารร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และหากมีความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 11.55  น.  
 

  
(นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์) (อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เลขานุการ กรรมการ 
ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
----------------------------------------- 

- ไม่มี - 

18



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
----------------------------------------- 

4.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖5) 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย ค าเสน 

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.5 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....) และที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 171(ธ.ค.64) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....)  และ
ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตรวจสอบและพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงราย และ มทร.ล้านนา ล าปาง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ที่เก่ียวกับคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอบ  

มทร.ล้านนา ล าปาง  
วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
1 นายเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ วศ.ด.(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้และสารสนเทศ) 

ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

อาจารย ์

2 นายสวุรรณ จันทร์อินทร ์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

อาจารย ์

3 นางสาวอัจฉรา  ไชยยา วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) 

อาจารย ์

4 นายวชัรพงศ์  ศรีแสง ปร.ด.(วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
วท.บ.(ชีววทิยา) 

อาจารย ์

5 นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) 
วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

อาจารย ์
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๒. การด าเนินการ 
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง                   

จึงได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ราย               
นายพยุงศักดิ์ มะโนชัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 
แทนนายวัชรพงศ์ ศรีแสง เนื่องจากมีคุณวุฒิที่ไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนและไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                
ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดรายดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
1 นายเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ 

 
วศ.ด.(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้และสารสนเทศ) 
ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

อาจารย ์

2 นายสวุรรณ จันทร์อินทร ์
 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

อาจารย ์

3 นางสาวอัจฉรา  ไชยยา 
 

วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) 

อาจารย ์

4 นายพยงุศักดิ์ มะโนชัย ปร.ด.(พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ.(วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

อาจารย ์

5 นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา 
 

ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) 
วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

อาจารย ์

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 

 การด าเนินงาน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.2 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า นายพยุงศักดิ์ มะโนชัย มีความเหมาะสม
ทางด้านคุณวุฒิ รวมถึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร และเสนอแนะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง และ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ประชุมหารือเกี่ยวกับการมอบหมายภาระงานสอนและภาระงาน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตรต่อไป และมติที่ประชุม (๑) เห็นชอบการขอความอนุเคราะห์บุคลากรใน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (2) มอบรองคณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือทราบต่อไป (3) มอบ
ฝ่ายบริการการศึกษา ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
 
๔. มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
----------------------------------------- 

4.๒ รายงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ งประเทศไทย                         
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022) 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์  
      รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
๑. สาระส าคัญ  

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022) (The 15th 
TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 23rd TSAE NATIONAL CONFERENCE : TSAE2022) ระหว่าง
วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพ่ือเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่
ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเกษตร ระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่ง
จะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัย
ในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต  ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าวเป็นการด าเนินการสืบเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 

 การด าเนินงาน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

2564 ระเบียบวาระที่ 5.3 ประชุมได้พิจารณาและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการน าเสนอโดยยกเว้นค่าลงทะเบียน และเห็นควรเพ่ิมหัวข้อ  Vocational 
Education ในการประชุมวิชาการ  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมด้วย และมติ
ที่ประชุม (1) เห็นชอบเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย                     
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022)  (๒) มอบรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
น่าน ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์              
เพ่ือทราบต่อไป   
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
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๓. มติท่ีประชุม 
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THE 15thth TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 

23ndnd TSAE NATIONAL CONFERENCE

May 5-6, 2022 at Nan, Thailand
by Agricultural and Biological Engineering

Objectives and Format of work
TSAE 2022 conference is the premier forum 

for the presentation of new technologies, innovation 
and research results in the fields regarding the 
agricultural and food industries. It will bring together 
leading researchers, engineers, and scientists in the 
domain of interest from around the world.

Furthermore, this event provides an in-depth 
perspective from the business sector on the teaching 
and learning management of RMUTL's Agricultural 
and Biological Engineering Program in the form of 
Work-integrated Learning (WiL).
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Topic

AGRICULTURAL ENGINEERING EDUCATION
Various forms of educational management in 
agricultural engineering

Publication option
1. RMUTL Engineering Journal (TCI2)
2. RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship (TCI2)
3. Thai Societies of Agricultural Engineering Journal (TCI2)
4. The Online Journal for Technical and Vocational 
Education and Training in Asia
5. Journal of Agricultural Research and Extension: TSAE 
Issue (TCI1)
6. TSAE Conference Proceeding
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Important date

• Full paper submission: 1st March 2022
• Final full paper submission deadline: 30th

March 2022
• Acceptance notification: 15th April 2022
• Early bird registration: 15-20th April 2022
• Normal registration: 21st April – 6th May 

2022

Format of work

• วนัที 5 พฤษภาคม 2565
– เสวนาในหัวข้อเรือง “การจัดการศึกษาและวิจัยร่วม
ระหวา่งวิศวกรรมเกษตรและอตุสาหกรรม” 4 ทา่น

– Invite speaker 2 ทา่น
– นําเสนอผลงาน

• วนัที 6 พฤษภาคม 2565
– นําเสนอผลงาน

49



Registration Rate

รายละเอียด จาํนวนเงนิ
รายรับ
เงนิสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 50,000
รายจ่าย 
ค่าจ้างเหมาจัดทาํเอกสารประชุมวิชาการ (Proceeding) 50,000

รวมทงัหมด (ห้าหมืนบาทถ้วน) 50,000
รายละเอียด จํานวนเงิน

รายรับ
เงนิค่าลงทะเบียน (บทความตีพมิพ์ในวารสาร บทความละ 10,000 บาท 15 เรือง) 150,000
เงนิค่าลงทะเบียน (บทความตีพมิพ์ใน Proceedings บทความละ 3,000 บาท 50
เรือง) 150,000

เงนิสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการจากภาคเอกชน 150,000

งบประมาณ 
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งบประมาณ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

----------------------------------------- 
5.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.....) 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : อาจารย์สาคร ปันตา 

      หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่ 
๑. สาระส าคัญ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการค้นคว้าวิจัยและด้านการพัฒนาในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเน้นการฝึกปฏิบัติโดยมุ่งหมายให้ผู้เรียน
สามารถน าทฤษฎีหลักการเทคนิคด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้ 
โดยด าเนินความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและสถานศึกษา เน้นการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการท างาน WiL โดยปรับปรุงรายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับการท างานของภาคประกอบการ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยในด้านการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 

เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามระบบสากล                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอพิจารณารายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.... ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ 
๑ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง ด้านวิชาการ 
2 ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ด้านวิชาการ 
3 นายณรงค์ ตนานุวัฒน์  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
4 นายสุจิน เกิดอาชาชาญ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

5 นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

6 นายอัครเดช จันทาวรากุล ด้านวิชาชีพ 
7 นายบุญเสริม เสนาวงษ์ ด้านวิชาชีพ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
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 การด าเนินการ 
1. กรอบแนวคิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่    

พ.ศ....) ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

2. รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ครั้ งที่  1/2564 เมื่อวันที่  11 มกราคม 2564  ผ่านระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ 
๑ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง ด้านวิชาการ 
2 นายณรงค์ ตนานุวัฒน์  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
3 นายสุจิน เกิดอาชาชาญ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

4 นายอัครเดช จันทาวรากุล ด้านวิชาชีพ 
5 ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ด้านวิชาชีพ 
6 นายบุญเสริม เสนาวงษ์ ด้านวิชาชีพ 
7 นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ด้านวิชาชีพ 

 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายชื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.....) 

 
๓. มติท่ีประชุม 
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http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/Standard%20Curr/Standard%20Curr-2548/Standard%20Curr-2548-Undergraduate.pdf
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/criterion_b58.PDF
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/management%20criterion%20_58.PDF
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/management%20criterion%20_58.PDF
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แผ่นที่ 1/10 
แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 
 

1.  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.  สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร  ประกอบด้วย 

    4.1 ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์    ธีระม่ันคง  ด้านวิชาการ 
    4.2 ดร.เทพชัย       ทรัพย์นิธิ    ด้านวิชาการ 
    4.3 นายณรงค์    ตนานุวัฒน์  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
    4.4 นายสุจิน       เกิดอาชาชาญ  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
    4.5 นายพงศ์ศักดิ์     อริยจิตไพศาล  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
 4.6 นายอัครเดช     จันทาวรากุล    ด้านวิชาชีพ 
 4.7 นายบุญเสริม      เสนาวงษ์  ด้านวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  หลักเกณฑ์ตามประกาศ  มทร.ล้านนา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
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แผ่นที่ 2/10 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี Tokyo Institute of Technology  2533 B.Eng/Electric & Electronics Engineering 
ปริญญาโท Tokyo Institute of Technology  2535 M.Eng/Computer Science 
ปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology  2538 D.Eng/Computer Science 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 
ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

ICTES Program Director, Information and Communication Technology for Embedded 
System for TAIST Tokyo Tech, National Science and Technology Development Agency  

2550 2563 13 ปี 

IT Curriculum Coordinator, School of Information, Computer and Communication 
Technology, SIIT, Thammasat University  

2550 2556 6 ปี 

Head of School, School of Information, Computer and Communication  2551 2557 6 ปี  
Chairperson of Master of Engineering in Information and Communication Technology 
for Embedded Systems Curriculum 

2557 2563 6 ปี 

A Fellow of the Thai Royal Society of Thailand  2559 2563 4 ปี 
A Steering Committee of the Pacific Rim International Conference on Artificial 
Intelligence (PRICAI) 

2559 2563 4 ปี 

Keynote Speaker at the 19th International Symposium on Knowledge and Systems 
Sciences (KSS 2018), November 25-27, 2018 in Tokyo, Japan, Title: Text Mining from 
Public Hearing Databases and Automatic Profile Generation from Online Resources 

2561 2561 1 ปี 

Keynote Speaker at the 18th International Symposium on Communications and 
Information Technologies (ISCIT 2018), September 26 -29, 2018, Sukosol Hotel, Bangkok, 
Thailand, Title: Development of AI and Conversational Agents in Thailand 

2561 2561 1 ปี 

Keynote Speaker at the First IEEE International Symposium on Artificial Intelligence for 
ASEAN Development (ASEAN-AI 2018), March 26-27 2018, Location: Phuket, Thailand 
Title: Natural Language Processing in Thai: Past, Present and Future 

2561 2561 1 ปี 

 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ-นามสกุล :  ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง                           เพศ     ชาย                  อายุ    53      ปี 
ต าแหน่ง : ศาสตราจารย ์
เบอร์โทรศัพท์:     086-7005020                                                  E-mail Address : thanaruk@siit.tu.ac.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี 131 หมู ่5 ถ.ติวานนท,์ ต.บางกะดี , อ.เมือง,   
จ.ปทุมธานี  12000  โทร. 02-501-3505-20  (Ext. 5000)   โทรสาร 02-501-3524 

 
          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา 

  
ลงช่ือ…………..……………...…….รองคณบดี 

(นายนายสาคร ปันตา)        (ผศ.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง) 
วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564..   วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564.. 
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แผ่นที่ 3/10 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 B.S./Mathematics 
ปริญญาโท Osaka University 2540 M.Eng./Electronics and Computer Engineering 
ปริญญาเอก Osaka University 2554 Ph.D./Electronics and Computer Engineering 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 
ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

Researcher: National Electronics and Computer Center (NECTEC), Research and 
Development of Information, Text Processing Technology Section 

2544 2563 19 ปี 

Section Leader: National Electronics and Computer Center (NECTEC), Research and 
Development of Information, Text Processing Technology Section 

2546 2550 4 ปี 

Section Leader: National Electronics and Computer Center (NECTEC), Human Language 
Technology Laboratory, Text Processing Technology Section 

2552 2554 2 ปี 

Laboratory Head: National Electronics and Computer Center (NECTEC),  Language and 
Semantic Technology Laboratory 

2554 2563 9 ปี 

Project leader: Lexitron Platform 2554 2558 4 ปี 
Project leader: Chinese-Thai Machine Translation 2555 2557 2 ปี 
Project leader: ASEAN machine translation 2555 2558 3 ปี 
Executive Committee: Asia-Pacific  Society of Computer in Education (APSCE) 2555 2563 8 ปี 
Vice President: AI Association of Thailand 2558 2563 5 ปี 

 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ-นามสกุล :  ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ                                   เพศ     ชาย                                 อายุ    49      ป ี
ต าแหน่ง : นักวิจัยระดับ 2 
เบอร์โทรศัพท์:     0816418691                                                                  E-mail Address :  thepchai@nectec.or.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :   ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ), 112 ถ.พหลโยธิน, ต.คลอง 1, อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120  
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2260, โทรสาร: 02-564-6873 

 
 
 

          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา 

  
 
 
ลงช่ือ…………..……………...…….รองคณบดี 

(นายนายสาคร ปันตา)        (ผศ.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง) 
วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564..  วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564.. 
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แผ่นที่ 4/10 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   2526 บช.บ./บัญชีบัณฑิต 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 
ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบรษิัท ตนานุวัฒน์ 2546 2563 17 ปี 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีโชคมารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั 2547 2563 16 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธนาจิตร ดิเวลลอปเมนท์ จ ากดั 2548 2563 15 ปี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภามหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม ่ 2549 2563 14 ปี 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักธุรกิจไทย – จีน เชียงใหม่ 2552 2563 11 ปี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2554 2563 9 ป ี
กรรมการ บริษัทโขงวิว จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 2554 2563 9 ป ี
กรรมการอ านวยการประจ าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 2563 8 ป ี
กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท วิวมอลล์ จ ากดั นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ให้เช่าพ้ืนท่ี 
Community Mall 

2555 2563 8 ป ี

กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท ลาวเฮมพ์ จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  ธุรกิจกสิกรรมป่าไม้ 2555 2563 8 ป ี
กรรมการอ านวยการบริหารทรัพยส์ินและหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 2557 2563 6 ป ี
กรรมการอ านวยการประจ าส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 2563 6 ป ี
กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท ริมปิงลาว จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  ธุรกิจคา้ปลีกค้าส่ง 2558 2563 5 ป ี
ประธานคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 2563 5 ป ี
ประธานกรรมการประจ าวิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 2563 5 ป ี
กรรมการอ านวยการคณะบริหารธรุกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 2563 5 ป ี
ประธานกรรมการโครงการเดอะแคนนาส มินิมอลล์ และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ 2559 2563 4 ป ี
กรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 2559 2563 4 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ-นามสกุล :  นายณรงค์ ตนานุวัฒน์                             เพศ     ชาย                         อายุ    56      ป ี
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน ์จ ากดั 
เบอร์โทรศัพท์:     081-8824548                                          E-mail Address :   narong@tananuwat.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :   บริษัท ตนานุวัฒน์ จ ากัด เลขท่ี 1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร์ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 
กรรมการและคณะท างานขับเคลือ่นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ 2559 2563 4 ป ี
กรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 2563 3 ป ี
กรรมการส่งเสรมิมหาวิทยาลัยพายัพ 2560 2563 3 ป ี
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ 2561 2563 2 ป ี

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ…………..……………...…….คณบดี 

(นายนายสาคร ปันตา)        (ผศ.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง) 
วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564..  วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564.. 
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         แผ่นที่ 6/10 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม 2543 ม.6/วิทย์-คณิต 
ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 
ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาธรุกจิ (สตาร์ทอัพ ดไีซน์ แอน เน็ตเวริค์) 2546 2550 4 ป ี
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ (ใหม่ไทย เอ็นเตอรไ์พรส)์ 2551 2556 5 ป ี
ที่ปรึกษาธุรกิจและเทคโนโลยี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2555 2564 8 ป ี
วิทยากร (สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 2555 2564 8 ป ี
กรรมการผู้จดัการ (ใหม่ไทย เอ็นเตอร์ไพรส)์ 2556 2558 2 ป ี
ที่ปรึกษา – ผู้จัดการส่วนธุรกจิภาคเหนือ (ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซสิเตม็ส)์ 2558 2564 6 ป ี
กรรมการและหัวทีมนวัตกรรม (ดิจิตัล คลัสเตอร ์– เชียงใหม่ ดิจิตัล ฮับ) 2561 2562 1 ป ี
รองประธาน (ดิจิตลั คลสัเตอร ์– เชียงใหม่ ดิจิตัล ฮับ) 2562 2563 1 ป ี

 
 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุจิน เกิดอาชาชาญ   เพศ ชาย                                    อายุ     37     ป ี
ต าแหน่ง : ที่ปรึกษา - ผู้จัดการสว่นธุรกิจภาคเหนือ 
เบอร์โทรศัพท์: 0840467617                                                                         E-mail Address : sujin.k@dcs.premier.co.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : 190/83 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130  

 
 
 
 

          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา 

  
 
 
 
ลงช่ือ…………..……………...…….รองคณบดี 

(นายนายสาคร ปันตา)         (ผศ.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง) 
วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564..    วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564.. 
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แผ่นที่ 7/10 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2531 วิทยาศาสตร/์สถิติ คอมพิวเตอร ์
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 บริหารธรุกิจ/Ex-MBA 
ปริญญาเอก    

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 
ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

บริษัท มาและบญุครองศริิชัย จ ากัด /Programmer/นักพัฒนาโปรแกรมทางด้าน Retail และ POS 2531 2534 3 ปี 
บริษัท Automation Work Group/Programmer/Software House 2534 2540 6 ปี 
บริษัท Telecom Asia Co., Ltd/System Analyst/ออกแบบวิเคราะห์ระบบ Application In house 
Fix line telecom 

2540 2543 3 ปี 

บริษัท Ta Orange Co., Ltd/Senior System Analyst/ออกแบบวิเคราะหร์ะบบ Application 
Telecom (Call Center/CRM/Billing System) 

2543 2545 2 ปี 

บริษัท G-Able Co., Ltd/Solution Consultant Manager/Software System Integrator  2545 2550 5 ปี 
ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)/ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม ่ 2550 2561 11 ปี 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม (องค์การมหาชน)/ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน 2560 2561 1 ปี 
ส านักงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต/ิผู้เชี่ยวชาญช านาญการ 2563 2564 1 ปี 

 
 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ-นามสกุล :   นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล                         เพศ  ชาย                                     อายุ    56     ป ี
ต าแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 
เบอร์โทรศัพท์:    081-8546910                                                E-mail Address : phongsa@hotmail.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :  49 ถนนจักรพงษ์  แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
 
 

          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา 

  
 
 
ลงช่ือ…………..……………...…….รองคณบดี 

(นายนายสาคร ปันตา)        (ผศ.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง) 
วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564..     วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564.. 

 

 
 
 

          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา 

  
 
 
ลงช่ือ…………..……………...…….รองคณบดี 

(นายนายสาคร ปันตา)    (รองศาสตราจารย์อุเทน  ค าน่าน) 
วันที่…...…เดือน……………...…พ.ศ…….     วันที่…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่ 8/10 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่ 2556 บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 2558 บธ.ม./การจัดการและการตลาด 
ปริญญาเอก - - - 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน 
เริ่ม

ตั้งแต่ 
สิ้นสุด
เมื่อ 

รวม
ระยะเวลา 

กรรมการบริหาร บริษัท ทราคลู จ ากัด 2556 2563 8 ปี 
คณะกรรมการสมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ATSI 2556 2563 8 ปี 
คณะกรรมการศูนยไ์อทีเพื่อ SME Oon IT Valley 2556 2563 9 ปี 
กรรมการบริหาร บริษัท ออนซอฟต์ จ ากัด 2560 2563 3 ปี 
กรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ทอัพ 234 จ ากัด 2560 2563 3 ปี 
    
    
    
    
    

 

 
 
 

 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอัครเดช  จันทาวรากุล                      เพศ      ชาย                                อายุ    34      ปี 
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร บริษทั ทราคูล จ ากัด 
เบอร์โทรศัพท์:        099-9199699                                         E-mail Address : akaradet@trakool.co.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :  273/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

 
 
 

          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา 

  
 
 
ลงช่ือ…………..……………...…….รองคณบดี 

(นายนายสาคร ปันตา)         (ผศ.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง) 
วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564..     วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564.. 
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แผ่นที่ 9/10 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา       ด้านวิชาชีพ  (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตเทเวศร ์ 2540 วศ.บ./ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 
ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

Computer Technician Support บริษัท TN SIEMENS-NIXDORF Computer จ ากัด 
-ดูแลงานบริการสนับสนุนด้านเทคนิค Computer Banking/Online Support  

2534 2538 4 ปี 

วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
-ดูแลงานบริการด้านระบบเครือขา่ยและคอมพิวเตอร์ ของศูนยฝ์ึกอบรม ITE 

2538 2547 9 ปี 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
-บริหารจดัการดูแลงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงานฯ 
-ดูแลโครงการด้านการส่งเสรมิการใช้ Opensource 
-ดูแลโครงการด้านการส่งเสรมิดิจทิัลคอนเทนต์ (Thailand Digital Content) 

2547 2555 9 ปี 

Sales Engineer บริษัท International Software Development LLC, USA 
-ดูแลงานบริการด้านการขายและการสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ POS ร้านอาหาร 

2549 2550 1ปี 

นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
รับผิดชอบงานด้านสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สรุปดังนี้ 
-บริหารโครงการจดัท ามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ จ านวน 10 สาขา 63 อาชีพ 
-ดูแลการจดัประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ การรับรองและประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผ่านองค์กร
รับรองฯ ของสาขาวิชาชืพอุตสาหกรรมดิจิทัล 
-บริหารโครงการจดัท ามาตรฐานทักษะด้านดิจิทลัส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital 
Government) ร่วมกับ ส านักงาน ก.พ. และ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั  
การจัดท าระบบการประเมินทักษะด้านดิจิทลัด้วยตนเอง (Self-Assessment) 
 

2555 2564 9 ปี 

 
 
 
 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ-นามสกุล :  นายบุญเสริม เสนาวงษ์                              เพศ    ชาย                           อายุ   49     ป ี
ต าแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานวชิาชีพ 
เบอร์โทรศัพท์:          08 3447 9979                                                          E-mail Address : boonserm@tpqi.go.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :   สถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1177 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ช้ัน 14 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเพทฯ 10400  
โทร. 0 2305 4900 Ext 3004 
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ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 
-บริหารโครงการจดัท ามาตรฐานทักษะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Literacy) ส าหรับบุคคลทั่วไป (User)
-เป็นกรรมการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านไอซีที ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สอศ.
-เป็นคณะท างานดา้นการจดัท าแผนการพัฒนาบุคลากรตามกรอบคณุวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคนสาขาอาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ จัดท าหลักสตูรฝึกอบรม 9 สาขา 11 อาชีพ

          ลงช่ือ…………..……………...……....หัวหน้าสาขา ลงช่ือ…………..……………...…….รองคณบดี 
(นายนายสาคร ปันตา)      (ผศ.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง) 

วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ..2564..    วันที่…6…เดือน…มกราคม…พ.ศ. ...2564… 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ อ่ืน ๆ  

----------------------------------------- 
๖.๑ ก ำหนดกกำจัดกรจชุ ม คจด้งที ่๒/๒๕๖๕ 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ 
      เลขำด กำจ 

๑. สาระส าคัญ 
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอก าหนดการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหากหน่วยงานใด
ประสงค์จะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม สามารถจัดส่งแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ผ่านระบบ Google Forms https://forms.gle/gCWDTk5ikKQaAqZk7 ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบก าหนดการจัดการประชุม                   
ครั้งที่ 2/๒๕๖๕ 
 
๓. มติที่ประชุม 
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