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คาํนํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา         
ที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นคณะที่จัดการเรียน       
การสอนวิชาชีพวิศวกรรมและครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  โดยยึดแนวทาง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ของระบบคุณภาพระดับอุดมศึกษาตาม
มาตรฐานของ สกอ. 

ทั้งน้ีรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี  เป็นรายงานประจําปีการศึกษา 2560 โดยได้เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่  29 พฤษภาคม  2560 - 7 พฤษภาคม  2561 โดยได้จัดทํ าทั้ งหมด  5 องค์ประกอบ  
ประกอบด้วย  

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
หวังว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2560 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการที่จะพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
 
 ลงนาม ………………………………………. 

                       (นายกิจจา  ไชยทนุ) 
               คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
  
คาํนํา ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
ส่วนที ่1  ส่วนนํา  
 1. ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวติัความเป็นมาโดยยอ่ 1 
 2. ปรัชญา วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และแผนยทุธศาสตร์ 2 
 3. โครงสร้างการองคก์ร 6 
 4. รายช่ือผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ 7 
 5. หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 8 
 6. จาํนวนนกัศึกษา 10 
 7. จาํนวนอาจารยแ์ละบุคลากร 11 
 8. ขอ้มูลดา้นงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 12 
 9. เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์หรือวฒันธรรมของคณะ 13 
 10. ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผา่นมา 13 
ส่วนที ่2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา 2560  
 องคป์ระกอบท่ี  1   การผลิตบณัฑิต 20 
 องคป์ระกอบท่ี  2   การวิจยั   40 
 องคป์ระกอบท่ี  3   การบริการวชิาการ 88 
 องคป์ระกอบท่ี  4   การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  92 
 องคป์ระกอบท่ี  5   การบริหารจดัการ 95 
ส่วนที ่3  สรุปผลการประเมินตนเอง 116 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์  2560 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
  
1. บทนาํ 
 จากการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
และได้จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
123  ตอนที่ 118 ก หน้า 18 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
เชียงราย ลําปาง น่าน ตาก  และพิษณุโลก ประกอบไปด้วย 6 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่ งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                  
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 
2.  ผลการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2560 

ในปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้ดําเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) และ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 และ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนําไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นเลิศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและสมรรถนะวิชาชีพ มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีการพัฒนา
หลักสูตรและฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์และวิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้
โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฟรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน และนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน คณะร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและทุกเขตพื้นที่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย             
จัดกิจกรรมพัฒนาประการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา จัดให้มีการศึกษาดูงาน ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการจัดโครงการบําเพ็ญประโยชน์ 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีการควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย            
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สนับสนุนให้จัดโครงการพัฒนาการให้บริการและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์  2560 
 

ด้านการวิจัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัย อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

สนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัย ให้นักวิจัยนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จมาเขียนเป็นบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติโดยมีอาจารย์พี่เล้ียงและผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนให้อาจารย์
ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนําความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปปรับปรุงการสอน ส่งเสริมการ 
บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับ
อาจารย์และนําโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทําวิจัยและเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ รวมทั้งมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 
จัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนทุน
วิจัยตามโจทย์ความต้องการของชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกหรือ
กลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ   

 
ด้านงานวิเทศสมัพันธ ์    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อผลิตวิศวกรและครูวิชาชีพที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ เรียนรู้ทักษะ           
ตามมาตรฐานอาชีพ สามารถทํางานได้ทันที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมกับกลุ่มบริษัท บีดีไอ จํากัด และวิทยาลัยไทย-ไต้หวัน เพื่อผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต และร่วมกับบริษัท 
สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด พัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา และ
ร่วมกับบริษัท ดาต้า ฮอไรซ่ัน จํากัด และบริษัท เพย์บอกซ์ จํากัด เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรอง
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิตอล
คอนเทนต์  

ด้านความร่วมมือในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ     
เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการและงานวิจัย อาทิเช่น Ho Chi Minh City University of 
Technology and Education (HCMUTE) ประเทศเวียดนาม , Faculty of Mechanical and Electrical 
Engineering และ  Faculty of Civil Engineering and Mechanics, Kunming University of Science 
and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน , K&H MFG.CO., Ltd. สาธารณรัฐจีน เป็นต้น   

 
ด้านการให้บริการวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองงานในโครงการ                         

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เช่น โครงการหลวง เป็นต้น คณะมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ส่งเสริมการวิจัย
แบบไตรภาคีเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ได้พบผู้ประกอบการและรับทราบความต้องการของชุมชน เพื่อนํามา
เป็นโจทย์ในการทําวิจัยและนําองค์ความรู้ที่ได้กลับไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและชุมชน   
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น               
งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก  งานล่องสะเปา
จาวเวียงละคร จังหวัดลําปาง งานเชียงรายดอกไม้งาม จังหวัดเชียงราย งานแข่งเรือยาว จังหวัดน่าน และ
พิษณุโลก เป็นต้น มีการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและทุกพื้นที่ คณะมีกิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามประเพณี ได้แก่               
งานไหว้ครู งานประเพณีรดน้ําดําหัว งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานแสดงมุทิตาจิต งานตักบาตรสวดมนต์
ปฏิบัติธรรมและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน   

 
ด้านการบริหารและจัดการ 
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  10 ข้อ  คือ                         

หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนหัวหน้าสาขา 
ตัวแทนหัวหน้าสาขาหลักสูตร และตัวแทนคณาจารย์ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 และ 2560 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์    

คณะวิศวกรรมศาสตร์  บริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของ  คณะกรรมการประจํา                            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สภาวิชาการ มทร.ล้านนา คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา และสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) ในระบบงานหลักสูตร ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงานนักศึกษา ระบบงานวิจัย 
ระบบงานอาคารสถานที่และระบบงานศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรม ARIT Road Show เพื่อการศึกษาบนโลก
ออนไลน์ในทุกเขตพื้นที่ คณะมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการ
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุน มีการทบทวน
นโยบาย และ แผนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง มีการส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้
และการประกันคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของคณะ           

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มีความแจ้งนโยบายและแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณเพื่อวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดแก่หน่วยงานในสังกัดทราบ มี
การรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการติดตามสถานการณ์งบประมาณโดยระบุหมวดงบประมาณและ
รายงานงบคงเหลือ ทุกครั้งที่มีการขออนุมัติโครงการเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
คณะอย่างต่อเนื่องได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและ
กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพ การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี มีการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. มีการ
กําหนดเป้าหมายคุณภาพ มีการถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพลงสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มีผลการประเมินตนเองดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมิน
เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.69 ดี 
2. การวิจัย 3 4.08 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 5.00 ดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 2 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.18 ดี 
 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. มีระบบกลไกของงานวิจยั งานบริการวิชาการ 
การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งาน
ประกันคุณภาพที่ชัดเจน 

1. มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา
ระบบกลไกของงานวิจัย งานบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานประกัน
คุณภาพที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
1. ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยังไม่
เกิดประสิทธิผล 

1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณและ
ด้านอื่นๆ ในการดําเนินงานของระดับหลักสูตรให้
เพิ่มมากขึ้น 

2. งบประมาณในการทําวิจัยและผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ ผลการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการยังไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพื้นทีม่ีการ
จัดทําผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้
เพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 1 ส่วนนํา 
 
1.  ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  
 1.1  ชื่อหน่วยงาน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 1.2  ที่ต้ัง 

128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
       98 หมู่ 8 ตําบลป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
 
 1.3  ประวัติความเป็นมา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีเกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่123 ตอนท่ี                                118 
ก  วันที่  27  พฤศจิกายน 2549 ตามความในมาตรา 6  และมาตรา 9 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
        มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 
และระดับปริญญาโท โดยจัดการศึกษาใน 6 พ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลําปาง น่าน  และ
พิษณุโลก ทั้งน้ีได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 6 สาขา แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 18 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 

วันที่  2  มีนาคม  2558  นายกสภา มทร.ล้านนา  ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งรักษา
ราชการแทนคณบดี คณ ะวิศวกรรมศาสต ร์   คื อ  ดร .กิ จจา  ไชยท นุ  (เริ่ มป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต้ั งแ ต่
วันที่  1  มีนาคม  2558) 

        วันที่  7  พฤษภาคม  2558  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่ต้ังรองคณบดี  จํานวน  3  ราย  โดยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว  ได้แก่ 
        1.  รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์      ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านวิชาการ 
        2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  ยืนยงกุล   ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านบริหาร  
        3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล    ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านพัฒนา  

คุณภาพนักศึกษา 

        วันที่ 30 พฤษภาคม2558 อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี จํานวน 3 ราย โดยเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ในวันกล่าว  ได้แก่ 
        1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คําน่าน           ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิจัยและ 
                        งานวิเทศสัมพันธ์ 
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        2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย  ผัสดี                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านแผน  
                       พัฒนาและการประกันคุณภาพ 
        วันที่  17  พฤษภาคม  2559  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี  จํานวน  1  ราย  โดย
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันกล่าว  ได้แก่ 
 1.  นายณรงค์  นันทกุศล         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการ 
             นักศึกษา 
 
2.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ 
  ปรัชญา 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นที่พ่ึงของสังคม 
 
  วิสัยทัศน ์
  “ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติและครูวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่สากล” 

 
  เป้าหมาย 
 1. Global Engineer&TVET : ผลิตวิศวกรและครูวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติ
และสามารถทํางานได้ทันทีทั้งในและต่างประเทศ  โดยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทักษะมาตรฐานวิชาชีพ 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือที่จะได้ทําการฝึก
ทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน 

2. Real Sector Drive : ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยการทําความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยน
บุคลากร ผลักดันให้เกิดงานวิจัยร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา สังคม ชุมชนและประเทศ 

3. Knowledge Entrepreneur : บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไปประกอบวิชาชีพ สร้าง
มูลค่าของผลผลิต  โดยการจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประกอบกิจการและมุ่งผลิตผลงานสู่เชิงพานิชย์ 

4. Transportation University : สนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่งของ
ประเทศให้ เป็น ไปตามยุทธศาสตร์ชาติและตามนโยบายมหาวิทยาลัย  RMUTL Transform to 
Localization  5  Flagships (2+3) โดยการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศด้านการขนส่ง
ทางบกขนาดใหญ่ การขนส่งทางรางและอากาศยาน 
 
  แผนยุทธศาสตร์ 
  การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
จัดทําขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ที่เกิดจากการให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผ่านกลไกการระดมสมอง ตลอดจนใช้พลังสมอง
ของบุคลากรที่เป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต มีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ทีค่าดว่าจะ
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ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น และนาํพาประเทศไปสู่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  และได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) และกรอบแผนหรือนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ โดย
ทิศทางของการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนแผนยุทธศาสตร์น้ี จะมุง่เน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย RMUTL Transform to Localization  5  
Flagships (2+3)   

-  ลดความเหลื่อมล้ํา 
-  พัฒนาคุณภาพคน 
-  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
-  เน้นการพัฒนาไปสู่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างสรรค์ นวัตกรรม Thailand 4.0 

เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการผลิตกําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และมุ่งสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัย
ช้ันนําของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์หลกั : สร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างบนพืน้ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
  ประกอบด้วย 6 นโยบาย คือ  
  นโยบายที่ 1 : การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการการเรียนรู้ กับการทํางาน (WiL) 
ตอบสนองความต้องการของภาคประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น 

2. พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานในภาคประกอบการได้เป็น
อย่างดี 

3. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ 
4. พัฒนาความเช่ียวชาญครูผู้สอน (Enterprise Teacher) เพ่ือมุ่งสู่ครูวิชาชีพ โดยการฝึก

ประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการด้านวิชาชีพ การวิจัยร่วม 
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการผลิตตัวป้อนด้านวิชาชีพ โดยระบบครูพ่ีเลี้ยงทั้งระดับมัธยมศึกษา

และอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
1. พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยในการวิจัยเฉพาะทาง และกลุ่มงานวิจัย 
2. ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับคณะอ่ืน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 

สร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหาสังคม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย หรืองานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสงัคม และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
4. หาแหล่งทุนวิจัย และพัฒนาอาจารย์ จากหน่วยงานภายนอก 
5. พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านงานวิจัยและพัฒนา โครงการหลวง และ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
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 นโยบายที่ 3 : การพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทั้งในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน 
1. การสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
2. การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยกับระหว่างคณะ สถาบันการศกึษา ทั้งในและต่างประเทศ 
3. การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสถานศึกษาตัวป้อน (โรงเรียนมัธยมและกลุ่มอาชีวศึกษา) 
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร 
1. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
2. พัฒนาคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตารรษที่ 21 ใหนั้กศึกษาสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาให้นักศึกษามี
ความสามารถสะท้อนภาวะผู้นํา มีทักษะชีวิต คุณธรรม จติสาธารณะ จิตอาสาและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างดี 
 
 นโยบายที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์  
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีความคล่องตัว 
2. พัฒนาระเบียบข้อบังคับและประกาศ ให้มปีระสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
3. บูรณาการศาสตร์และสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนเน้นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
4. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นโยบายที่ 6 : การพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านการขนส่ง 
1. พัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน 
2. พัฒนากําลังคนเพ่ือการขนส่งทางบกขนาดใหญ ่
3. พัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศด้านการขนส่งทางราง 
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3.  โครงสร้างองค์กร 
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4.  รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ 
1.1 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
           1.  ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

2.  รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจยั 
3.  ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล  รองคณบดีด้านบริหารและแผน 
4.  ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล รองคณบดีด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
5.  ผศ.ดร.อุเทน  คําน่าน  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา 
6.  ผศ.นทีชัย  ผัสดี  ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
7.  นายณรงค์  นันทกุศล ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 
8.  นายชาคริต   ชูวุฒยากร ผู้ช่วยคณบดีด้านกายภาพ 
9.  ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา หัวหน้างานบณัฑิตศึกษา 
10.  ดร.นพดล  มณีเฑียร  หัวหน้างานวิเทศน์ 
11. นายอดิเรก  ชัยนวกุล  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 

 
1.   ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจยั 
3. ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล  รองคณบดดี้านบริหารและแผน 
4. ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล รองคณบดีด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
5. ผศ.ดร.อุเทน  คําน่าน  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา 
6. ผศ.นทีชัย  ผัสดี  ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. นายณรงค์  นันทกุศล ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 
8. นายชาคริต  ชูวุฒิยากร ผู้ชว่ยคณบดีด้านกายภาพ 
9. ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา หัวหน้างานบณัฑิตศึกษา 
10. นายอดิเรก  ชัยนวกุล  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. นายศรีธร  อุปคํา  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครือ่งกล 
12. นายสาคร  ปันตา  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
13. นายประดิษฐ ์ เจียรกุลประเสรฐิ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม 
14. ผศ.ดร.วัชรินทร ์ สิทธิเจรญิ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
15. ผศ.ว่าที่รอ้ยตรดีิเรก มณีวรรณ หัวหน้าสาขาครศุาสตร์อุตสาหกรรมและ    

                                                   เทคโนโลยี 
16. นายจารุชาต ิ  กันทาอินทร ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17. นายปิยวัฒน ์  ธิฉลาด  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 
ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 20 หลักสูตร 

จําแนกเป็น  
 ระดับปริญญาตรี จํานวน  16  หลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท จํานวน    2  หลักสูตร 

ระดับ
ปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่ 
ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ
หลักสูตร 

วันที่ ส่งเข้า 
สกอ. 

(แก้ไขรอบ 2) 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  9 มีนาคม 2561 

  วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  9 มีนาคม 2561 
       

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ 
2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561

  วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561

  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
       

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  17 เมษายน 2561
       

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล 2555 3 มีนาคม 2555 7 กันยายน 2555  
  อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2555 3 มีนาคม 2555 7 กันยายน 2555  
  อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2555 3 มีนาคม 2555 7 กันยายน 2555  
  อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2555 3 มีนาคม 2555 19 ตุลาคม 2555  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

ลําดับ ปีการศึกษา 2560 
พ้ืนท่ีท่ีเปิดสอน 

เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ลําปาง 

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   
1 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล    
2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล     
3 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ    

- วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร    
- วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ    
- วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร   

- วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์   

4 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่    
5 ปวส.ช่างยนต์       

6 ปวส.ช่างจักรกลหนัก       

7 ปวส.ช่างกลเกษตร      

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
8 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า    
9 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า     

- วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า      

- วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม    

10 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อัตโนมัติ       

- วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ      
- วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     

11 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
12 ปวส.ช่างไฟฟ้า       

13 ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิคส์       

14 ปวส.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์       

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
15 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา      
16 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม    
17 ปวส.ช่างก่อสร้าง       

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
18 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ     

- วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ      
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

ลําดับ ปีการศึกษา 2560 
พ้ืนท่ีท่ีเปิดสอน 

เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ลําปาง 

- วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต      

- วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
   

19 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์    
20 ปวส.ช่างกลโรงงาน       

21 ปวส.ช่างโลหะ       

22 ปวส.ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม       

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ   
23 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา    
24 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ    

25 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล   

26 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า    
- วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   

- วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     
- วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    

 
6.  จํานวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  6,797 คน เป็นนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จํานวน  6,751 คน  ระดับปริญญาโท จํานวน  46 คน   
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแบง่ตามรายพื้นที่ ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีและระดับปรญิญาโท 

           พ้ืนท่ี 
  
 หลักสูตร 

เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ตาก น่าน พิษณุโลก รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม
ท้ังส้ิน ป.

ตรี ป.โท ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล  18            18 18 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  28            28 28 
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 506      256      762  762 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

127    12    4    143  143 

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 143            143  143 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 510  357  52  315  11    1245  1245 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

34            34  34 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 444  75    192      711  711 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 378  331    346      1055  1055 
วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 125            125  125 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 476  213  13  280      982  982 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 307            307  307 
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           พ้ืนท่ี 
  
 หลักสูตร 

เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ตาก น่าน พิษณุโลก รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม
ท้ังส้ิน ป.

ตรี ป.โท ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153            153  153 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121      81      202  202 
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล       132    70  202  202 
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62  32    151    75  320  320 
อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล 66    49    36    151  151 
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36            36  36 
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า     45    19    64  64 
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6    42    10  58  116  116 

รวม 3494 46 1008 0 213 0 1753 0 80 0 203 0 6751 46 6797 
https://datacenter.rmutl.ac.th/reportstudytypebyclass 
ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
 
7.  จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
 7.1 จํานวนอาจารย์ 
    ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 364.5 คน เป็น
ข้าราชการพลเรือน 175 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 124.5 คน พนักงานราชการ 0 คน พนักงานตาม           
พันธกิจ 7 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 58 คน 
  ทั้งน้ี เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 364.5 คน ปฏิบัติงานจริง  344.5 คน   
ลาศึกษาต่อ 20 คน 
 
ตารางแสดงจํานวนอาจารยจํ์าแนกประเภท (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ลําดบั ประเภท จํานวนรวม 
(คน) 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

ปฏิบัติงานจริง 
(คน) 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการ   175 2 173 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   124.5 18 106.5 
3 พนักงานราชการ    0 0 0 
4 พนักงานตามพันธกิจ 7 0 7 
4 ลูกจา้งช่ัวคราว   58 0 58 

รวมอาจารย์ประจํา  364.5 20 344.5 
ข้อมูลจาก : สรุปจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2560 (29 พฤษภาคม 2560 – 7 พฤษภาคม 2560)  
      https://personal.rmutl.ac.th 
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ตารางแสดงอัตราส่วนจํานวนอาจารย์จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนง่ทางวิชาการ  

จํานวนอาจารย์ประจํา อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ตําแหน่งทางวิชาการ 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

364.5  คน 86.5 256 22 269.5 89 5 1 
ร้อยละ 23.73 70.23 6.04 73.94 24.42 1.37 0.27 

  
 7.2 บุคลากรสายสนับสนนุ       

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ 

ประเภท วุฒิการศึกษา (คน) รวม 
(คน) ต่ํากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 0 0 0 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 21 0 0 21 
พนักงานราชการ 5 7 0 0 12 
ลูกจา้งประจํา 0 0 0 0 0 
ลูกจา้งช่ัวคราว/พนักงานตามพันธกจิ 13 29 0 0 42 

รวมบุคลากรทั้งสิน้ 18 57 0 0 75 

 
8.  ข้อมูลด้านงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 8.1  งบประมาณ  
 

ลําดับ หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
1 งบบุคลากร 51,499,740 12,604,560 64,104,300
2 งบดําเนินงาน 10,882,580 17,845,460 28,728,040
3 งบลงทุน 22,439,500 22,439,500
4 งบเงินอุดหนุน 24,738,910 1,000,000 25,738,910
5 งบรายจ่ายอื่น 6,050,000 5,127,600 11,177,600
6 สมทบมหาวิทยาลัย 13,632,700 13,632,700
7 สมทบคณะ 80,100 80,100
8 นําส่งค่าสาธารณูปโภค 2,454,900 2,454,900
9 โครงการพิเศษ Star Micro 670,700 670,700

  รวม 115,610,730 53,416,020 169,026,750
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 8.2 อาคารสถานท่ี 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

98 หมู่ 8 ตําบลป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  

99 หมู่ 10 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

59 หมู่ 13, ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พษิณุโลก 65000 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง  

200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
 
9.  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 
 เอกลักษณ์ 

 บัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ือสังคม 
 
 อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตนักปฏิบตัิมืออาชีพใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
10.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนการจัดทา แผนกลยุทธ์ ท่ี
เช่ือมโยงกับพันธกิจและบริบทของคณะท่ีนา มาสู่
ก ารกํ าห นดวิ สั ย ทั ศ น์  ป ระ เด็ น ยุท ธศ าสต ร์
เป้าประสงค์ และตัวบ่งช้ีในแต่ละระดับ ท่ีสะท้อน
ความสําเร็จของแผน นอกจากน้ีควรมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะมีการทบทวน จัดทํา กํากับติดตามผลการดําเนินงาน ตาม
แผนกลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงกับพันธกิจและบริบทของคณะ ท่ีสะท้อน
ความสําเร็จของแผน  

2. คณะกําหนดเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความเป็นสากล โดดเด่นและทันสมัย แต่ขาดการ
วางแผน การจัดระบบและกลไกในการขับเคลื่อน
พันธกิจให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมท้ังไม่มีการกําหนดเกณฑ์ท่ีจะสามารถวัดผลการ
บรรลุเป้าหมายได้ 
 

มีการกําหนดเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นสากล โดย
เด่นและทันสมัย มีการจัดการระบบและกลไกในการขับเคลื่อน 
พันธกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  สามารถวัดผลการ
บรรลุเป้าหมายได้ 
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ข้อเสนอแนะภาพรวม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

3. คณะควรจัดทา แผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมี
ความสอดคล้องท้ังพันธกิจและยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนตามเป้ าหมาย  เพ่ือแสดงให้ เห็น
ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
คณะ 

คณะได้ มีการจัด ทํา  แผนกลยุท ธ์ทางการเงิน ท่ี มีความ
สอดคล้องท้ังพันธกิจและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตาม
เป้าหมาย   

4. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยว่ามีฐานการ
คํานวณมาจากค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง ในทุก
พันธกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต รวมท้ัง
งบประมาณพิเศษต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรให้มีโอกาสในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ในทุกพันธกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต รวมท้ังงบประมาณพิเศษต่าง ๆ รวมถึงการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขันให้สูงข้ึน 

5. ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเร่ิม
จากการให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือวางแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการ
กําหนดประเด็นความเสี่ยงท่ีคณะกําหนดมาจาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการ
แก้ไข ท้ังนี้ประเด็นความเสี่ยงเป็นประเด็นท่ี
คาดการณ์ว่าเม่ือเกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือกระทบต่อภาพลักษณ์
ของคณะใหญ่ 

คณะมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเร่ิมจากการให้
ความรู้ความเข้าใจเพ่ือวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ถูกต้อง และกําหนดประเด็นความเสี่ยงท่ีคณะกําหนดมาจาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

6. คณะควรนาผลการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ เพ่ือนา เสนอ
คณ ะกรรมการป ระจา  คณ ะพิ จารณ าให้
ข้อเสนอแนะ จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
รวบรวมข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีการวางแผน
จั ด ส รรงบ ป ระม าณ  ท รั พ ย าก ร  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้คณบดีและรองอธิการบดีเขต
พ้ืนท่ีต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การใช้
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพเกิดการบูรณา
การ 

คณะนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์
ข้อมูลผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ และ
นํ า เสนอ ต่ อคณ ะกรรมการป ระจํ าคณ ะ พิ จ ารณ าให้
ข้อเสนอแนะ จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ รวบรวม
ข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้คณบดีและรองอธิการบดี
เขต พ้ืน ท่ี มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การใช้
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพเกิดการบูรณาการ 

7. คณะควรจัดทาโครงการพัฒนาผู้บริหารมือ
อาชีพ เพ่ื อ ให้ เกิดความเข้าใจในระบบการ
บริหารงาน ท่ีเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในประเด็นท่ีมีความสําคัญและผลการ
ดา เนินงานยังไม่มีคุณภาพ ประกอบด้วย การ
พัฒนาแผนและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การกา 
กับติดตาม หลักสูตร การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานวิชาการ 

คณะมีการชี้แจงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในระบบการบริหารงาน ท่ีเชื่อมโยงกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในประเด็นท่ีมีความสําคัญ ประกอบด้วย 
การพัฒนาแผนและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การกํากับติดตาม 
หลักสูตร                  การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี 1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ยังไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่ งชี้ ท่ี  1.1) 
จํานวน 2 หลักสูตร จาก 22 หลักสูตร ส่งผลให้การ
กํากับมาตรฐานหลักสูตรในระดับคณะไม่ผ่าน (ตัว
บ่งชี้ท่ี 5.2 ข้อ 6) และมีผลต่อการกา กับมาตรฐาน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านด้วย 

คณะมีการกํากับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรของทุก
หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง  

2. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิ
และตําแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน ยังขาดผลลัพธ์
ท่ีดีต่อการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพของ
อาจารย์ 

คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ทําให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

3. คณะยังขาดระบบกลไกและการวางแผนการ
ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลให้
การพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร 

คณะมีการทบทวนระบบกลไกและการวางแผนการให้บริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลให้การพัฒนานักศึกษาเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร 

4. คณะขาดการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วม อีกท้ังขาดการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนเชิงคุณภาพท่ี
สะท้อนผลความสําเร็จในการจัดแผนและ
กิจกรรม ทําให้ไม่สามารถพัฒนานักศึกษาได้ตาม
ปรัชญา เป้าหมาย และคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ 

คณะจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีให้นักศึกษามีส่วน
ร่วม อีกท้ังได้กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนเชิงคณุภาพท่ี
สะท้อนผลความสําเร็จในการจัดแผนและกิจกรรม ทําให้
สามารถพัฒนานักศึกษาได้ตามปรัชญา เป้าหมาย และ
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

5. คณะควรให้ความสําคัญและกํากับติดตามการ
บริหารหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในประเด็น
ของการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาปี  2558 อีก ท้ั งควรให้
ความรู้ ความเข้าใจและการสนับสนุนการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือให้ เกิดผลลัพ ธ์การเรียน รู้กับ
นั กศึ กษ า ท่ี ส่ งผล ต่อคุณ ภาพบัณ ฑิ ตและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

คณะให้ความสําคัญและกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในประเด็นของการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
รอบระยะเวลาและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ปี 2558 อีกท้ังจัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจและการ
สนับสนุนการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับ
นักศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค ์

6. คณะควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ี
ชัดเจนท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ การเพ่ิม
คุณวุฒิ การฝังตัวในสถานประกอบการ (Talent 
Mobility) และตําแหน่งทางวิชาการให้ก้าวหน้า 
โดยคณะควรนํ าแผนความต้องการพัฒนา
รายบุ คคล  (IDP) ไป ทํ าการ วิ เค ราะ ห์ และ
วางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ัง
วางแผนทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการ

คณะมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ีชัดเจนท้ังในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ การเพ่ิมคุณวุฒิ การฝังตัวในสถาน
ประกอบการ (Talent Mobility) และตําแหน่งทางวิชาการให้
ก้าวหน้า โดยคณะควรนําแผนความต้องการพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ไปทําการวิเคราะห์และวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมท้ังวางแผนทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
เช่น การจัดต้ังกองทุนพัฒนาตามท่ีคณะวางเป้าหมายที่
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ ความต้องการของหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะภาพรวม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

พัฒนา เช่น การจัดต้ังกองทุนพัฒนาตามท่ีคณะ
วางเป้าหมายท่ีเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
ความต้องการของหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิตของ
เขตพ้ืนท่ีต่างๆ 

และผู้ใช้บัณฑิตของเขตพื้นท่ีต่าง ๆ 

7. คณะควรวางแผนและสร้างระบบและกลไก
การให้บริการ โดยอาจต้องพิจารณาโครงสร้าง
ของคณะและเขตพื้นท่ี ศึกษาหาความต้องการ
ของการให้บริการของนักศึกษา มีการวางแผน
และดําเนินการให้บริการท่ีเหมาะสม มีการ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน 
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการ และการให้ข้อมูลแหล่งของหน่วยงาน
ของการให้บริการเพ่ือให้เหมาะสม ตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะมีการวางแผนและสร้างระบบและกลไกการให้บริการ 
โดยอาจต้องพิจารณาโครงสร้างของคณะและเขตพ้ืนท่ี ศึกษา
หาความต้องการของการให้บริการของนักศึกษา มีการ
วางแผนและดําเนินการให้บริการท่ีเหมาะสม มีการประเมินผล
คุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน เพ่ือนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ และการให้ข้อมูลแหล่งของ
หน่วยงานของการให้บริการเพ่ือให้เหมาะสม ตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

8. คณะควรทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยนา ปรัชญา เป้าหมาย คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มาเป็นหลักเพ่ือกําหนด
วัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับ
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ เพ่ือได้ผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งต่อสมรรถนะของนักศึกษาและ
บณัฑิต 

คณะทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยนา 
ปรัชญา เป้าหมาย คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มาเป็น
หลักเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมท่ีเชื่อมโยง
กับตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ เพ่ือได้ผลการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งต่อสมรรถนะของนักศึกษาและบณัฑิต 

 

องค์ประกอบท่ี 2 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. การบริหารงานวิจัยของคณะยังขาดการ
กําหนดทิศทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของคณะ
และหลักสูตร ยังไม่สามารถนําระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือพัฒนาและวางแผน
งานวิจัยอย่างเป็นระบบท่ีเชื่อมโยงกับสาขาและ
หลักสูตรอย่างท่ัวถึง 

คณะมีการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของคณะโดยการกําหนด
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของคณะและหลักสูตร และ
สามารถนําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือพัฒนา
และวางแผนงานวิจัยอย่างเป็นระบบท่ีเชื่อมโยงกับสาขาและ
หลักสูตรอย่างท่ัวถึง 

2. ผล งาน วิ จั ย แ ล ะ โค ร งก าร วิ จั ย ท่ี คณ ะ
ดําเนินการยังไม่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของ
การพัฒนางานวิจัย เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมและ
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ส่วน
ใหญ่เป็นการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาตามพันธกิจท่ีถูก
กําหนดเป็นรายบุคคล ส่งผลให้งบประมาณการ
วิจัย ผลงานเผยแพร่ และนวัตกรรม มีจํานวน
น้อย 
 

ผลงานวิจัยและโครงการวิจัยท่ีคณะดําเนินการมีการสะท้อนให้
เห็นถึงเป้าหมายของการพัฒนางานวิจัย เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรม
และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง   
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องค์ประกอบท่ี 2 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

3. คณะควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้ังในเร่ือง
ของ 
ศักยภาพของบุคลากร งบประมาณ ผลงาน ใน
แต่ละสาขาและหลักสูตร เพ่ือนาไปกําหนดทิศ
ทางการวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วิสั ย ทัศน์ ของคณะ  และควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปัจจุบนั 

คณะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานวิจัยของ
มหา วิทยาลั ย  ท้ั ง ใน เร่ือ งของศั กยภาพของบุ คลากร 
งบประมาณ ผลงาน ในแต่ละสาขาและหลักสูตร เพ่ือนาไป
กําหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของคณะ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

4. คณะควรประเมินศักยภาพของบุคลากรและ
ความสามารถเฉพาะด้าน มากําหนดทิศทาง
งานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรและพ้ืนท่ี โดย
มีการกระจายตัวหรือสร้างทีมวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงความต้องการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนท่ี พร้อมด้วยการส่งเสริม เผยแพร่
ผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์สู่น วัตกรรม มี
คุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีคุณค่าสูง 
และจํานวนเพิ่มข้ึน 

คณะมีการประเมินศักยภาพของบุคลากรและความสามารถ
เฉพาะด้าน  มากําหนดทิศทางงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและพ้ืนท่ี โดยมีการกระจายตัวหรือสร้างทีมวิจัยตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงความต้องการแก้ไขปัญหาของ
พ้ืนท่ี พร้อมด้วยการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัย การใช้
ประโยชน์สู่นวัตกรรม มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมี
คุณค่าสูง และจํานวนเพิ่มข้ึน 

 

องค์ประกอบท่ี 3 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ 
ได้มีการดําเนินการบริการทางวิชาการ โดยเน้น
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม แต่ยังขาดการทําแผนกลยุทธ์ของคณะ
ทางด้านการบริการวิชาการ มาเป็นปัจจัยหลักใน
การดําเนินการด้านบริการทางวิชาการ เพ่ือ
สะ ท้ อน ให้ งานบ ริก ารท าง วิช าการบ รรลุ
เป้าหมาย 

คณะมีการดําเนินการบริการทางวิชาการ โดยเน้นโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วม และจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของคณะทางด้านการบริการวิชาการ มาเป็น
ปัจจัยหลักในการดําเนินการด้านบริการทางวิชาการ เพ่ือ
สะท้อนให้งานบริการทางวิชาการบรรลุเป้าหมาย 

2. ในการดําเนินการทางด้านบริการทางวิชาการ 
ต้องมีการนา ข้อมูลท่ีเป็นผลลัพธ์ของคณะซ่ึงได้
กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยกําหนดเป้าหมาย
การบริการทางวิชาการในปี 2559 มีเป้าหมาย
อย่างไรตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จคืออะไร แล้วนํามา
เป็นหลักในการดําเนินการบริการวิชาการของ
คณะ รวมท้ังประเมินความสําเร็จของการบริการ
ทางวิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผนท่ีกําหนด ทําให้
ทราบปัญหาท่ีจะต้องนํามาปรับปรุงและพัฒนา 
เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการบริการดีข้ึนกว่าเดิม 

คณะมีการนําข้อมูลท่ีเป็นผลลัพธ์ของคณะซ่ึงได้กําหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ โดยกําหนดเป้าหมายการบริการทางวิชาการในปี 
2560 มีเป้าหมายอย่างไรตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จคืออะไร แล้ว
นํามาเป็นหลักในการดําเนินการบริการวิชาการของคณะ 
รวมท้ังประเมินความสําเร็จของการบริการทางวิชาการตามตัว
บ่งชี้ของแผนท่ีกําหนด ทําให้ทราบปัญหาท่ีจะต้องนํามา
ปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการบริการดีข้ึน
กว่าเดิม 
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องค์ประกอบท่ี 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ในการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมี
การดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย แต่ไม่ได้มีการจัดทําแผนทานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีนามาจากแผนกลยุทธ์ 
และตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ด้าน
การทํานุบํ า รุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทํ าให้
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บรรลุตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ของคณะไม่ได้
สะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินการท่ีชัดเจน 

คณะมีการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทํา
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีนามาจากแผนกลยุทธ์ 
และตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทําให้กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมบรรลุตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ของคณะไม่ได้
สะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินการท่ีชัดเจน 

2. ในพันธกิจด้านการทํานุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะควรกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์ รวมท้ังตัวบ่งชี้ของ
แผนท่ีสะท้อนความสําเร็จตามพันธกิจของการ
ทํานุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมถึง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยเป็นตัว
บ่งชี้ความสําเร็จท่ีสะท้อนถึงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรม และนํามาเป็นแนวทาง
พัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ รวมท้ังตัวบ่งชี้ของแผนท่ีสะท้อนความสําเร็จตามพันธกิจ
ของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมถึงเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมขององค์กร โดยเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จท่ี
สะท้อนถึงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม และนํามาเป็น
แนวทางพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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1 . แผนกล ยุท ธ์ขอ งคณ ะ ท่ี ถู ก ส่ งม าจ าก
มหาวิทยาลัยและคณะนํามาดําเนินการจัดทา
แผนกลยุทธ์ของคณะ ไม่มีตัวบ่งชี้ ท่ีจะทําให้
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้ 
เพราะเป็น ตัวบ่ งชี้ ท่ี เน้ นปั จจัยนํ าเข้า  เช่น 
จํานวนโครงการ จึงไม่ได้สะท้อนความสําเร็จของ
แผนและยังขาดการติดตามผลของแผน รวมท้ัง
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือทําให้แผน
ก ล ยุ ท ธ์ บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย แ ล ะ ส ะ ท้ อ น
ความสามารถของผู้บริหารองค์กรอย่างชัดเจน 

แผนกลยุทธ์ของคณะท่ีถูกส่งมาจากมหาวิทยาลัยและคณะ
นํามาดําเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะได้นํามา
ปรับตัวบ่งชี้ท่ีจะทําให้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายได้ เพราะเป็นตัวบ่งชี้ ท่ีเน้นปัจจัยนําเข้า เพ่ือให้
สะท้อนความสําเร็จของแผนและการติดตามผลของแผน 
รวมท้ังการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือทําให้แผนกลยุทธ์
บรรลุเป้าหมายและสะท้อนความสามารถของผู้บริหารองค์กร
อย่างชัดเจน 

2. คณะมีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ
หลักสูตร แต่ไม่ได้นําไปวิเคราะห์ว่า ต้นทุนของ
แต่ละหลักสูตรนั้นมาจากค่าใช้จ่ายในพันธกิจ
ใด บ้ า ง  แ ล ะ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังโอกาส
ทางการแข่งขันในแต่ละหลักสูตร 

คณะมีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร และ
นําไปวิเคราะห์ ว่า ต้นทุนของแต่ละหลักสูตรนั้นมาจาก
ค่าใช้จ่ายในพันธกิจใดบ้าง และมีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมท้ังโอกาสทางการแข่งขันในแต่ละ
หลักสูตร 
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3. คณะยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารความเส่ียง การจัดการความรู้
การจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ และ
นําไปสู่การติดตามผลได้ 

ได้ทําความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการบริหารความ
เสี่ยง การจัดการความรู้การจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ และนําไปสู่การ
ติดตามผลได้ 

4. คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุท ธ์โดย
พิจารณาจากภารกิจของคณะและบริบทของ
คณะให้ชัดเจน นํามาจัดทําวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุ ท ธ์ ศ าส ต ร์  เป้ า ป ร ะ ส งค์ ตั ว บ่ ง ชี้  แ ล ะ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และกําหนดตัวบ่งชี้
ท่ี เป็นผลลัพธ์ของการ ดําเนินการท่ีสะท้อน
ความสํ า เร็จของผลลัพ ธ์ในแต่ละประเด็น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  โด ย เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี ส ะ ท้ อ น
ความสําเร็จของแผนได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารทุก
ระดับของคณะควรมีการกากับติดตามผลลัพธ์
อย่างเป็นระบบและตรวจสอบการดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีกําหนดไว้ 

คณะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาจากภารกิจของ
คณะและบริบทของคณะให้ชัดเจน นํามาจัดทําวิสัยทัศน ์
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวบ่งชี้ และเป้าประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์ และกําหนดตัวบ่ งชี้ ท่ี เป็นผลลัพ ธ์ของการ 
ดําเนินการท่ีสะท้อนความสําเร็จของผลลัพธ์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยเป็นตัวบ่งชี้ท่ีสะท้อนความสําเร็จของแผนได้
อย่างชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับของคณะมีการกากับติดตาม
ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีกําหนดไว้ 

5. เม่ือมีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยแล้ว คณะ
และหลักสูตรควรนําต้นทุนต่อหน่วยไปวิเคราะห์ 
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรมาจากค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามพันธกิจหรือไม่ 
และพันธกิจ ใด ท่ี ใช้ งบประมาณ เป็น พิ เศษ 
เหมาะสมหรือไม่ การจัดการบริหารหลักสูตรแต่
ละหลักสูตรมีความคุ้มค่าหรือไม่ ควรวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรในคณะหรือเพ่ือ
พิ จ า รณ าค ว าม แ ต ก ต่ า ง  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขัน 

คณะและหลักสูตรนําต้นทุนต่อหน่วยไปวิเคราะห์ ต้นทุนต่อ
หน่วยของหลักสูตรมาจากค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายนั้น
เป็นไปตามพันธกิจหรือไม่ และพันธกิจใดท่ีใช้งบประมาณเป็น
พิเศษ เหมาะสมหรือไม่ การจัดการบริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรมีความคุ้มค่าหรือไม่ และคณะวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของทุกหลักสูตรในคณะเพ่ือพิจารณาความแตกต่าง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขัน ของแต่
ละหลักสูตร 

6. ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเร่ิม
จากการให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง ไม่นําปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการแก้ไขมา
กําหนดเป็นความเสี่ยง ท้ังนี้ความเสี่ยงควรเป็น
ประเด็นท่ีคาดการณ์ ว่าเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมี
ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือ
กระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะได้ 

คณะมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเร่ิมจากการให้
ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง   

7. ควรนําแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่ปรัชญา
และเป้าหมายการดําเนินงานของคณะ มาทําให้
เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ท่ีเป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้ควรเพ่ิมเติมให้ มี

คณะนําแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมาย
การดําเนินงานของคณะ มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ท่ี เป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมให้มีกระบวนการวิพากษ์
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ รวมท้ัง
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กระบวนการวิพากษ์องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ เพ่ือให้
เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ รวมท้ังการติดตาม
การนําไปใช้ในการปฏิบั ติงานจริงและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การติดตามการนําไปใช้ในการปฏิบั ติงานจริงและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

8. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะควร
จัดทํา แผนอัตรากําลังคน ท่ี เหมาะสม  โดย
พิจารณาภาพรวมกับเขตพ้ืนท่ีของคณะ รวมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ท้ัง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และ
ติดตามแผน         กลยุทธ์ในแต่ละปีให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเป้ าหมาย และ
สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากรโดยเพิ่ม
ขวัญ  กา ลังใจและความสุขของบุคลากรใน
องค์กรอย่างแท้จริง 

คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนอัตรากําลังคนท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาภาพรวมกับเขตพ้ืนท่ีของคณะ รวมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ท้ังบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผน  กลยุทธ์ในแต่ละ
ปีให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย และสะท้อน
ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร โดยเพ่ิมขวัญ กําลังใจและ
ความสุขของบุคลากรในองค์กร  

9. ควรทบทวนกระบวนการในการกํากับติดตาม
การบริหารหลักสูตรเดียวกันในแต่ละพ้ืนท่ีให้มี
การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
หรือใกล้ เคียงกันให้มากท่ีสุด โดยเชื่อมโยง
บทบาทหน้าท่ีของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบ ดี เขต พ้ืน ท่ี  และคณบดี ท่ี เป็ น
ผู้บริหารหลักของคณะให้ทํางานร่วมกันในการ
กํากับการบริหารหลักสูตรท่ีสอดคล้องกัน 

คณะมีการทบทวนกระบวนการในการกํากับติดตามการ
บริหารหลักสูตรเดียวกันในแต่ละพ้ืนท่ีให้มีการจัดการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มากท่ีสุด โดย
เชื่อมโยงบทบาทหน้าท่ีของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รอง
อธิการบดีเขตพ้ืนท่ี และคณบดีท่ีเป็นผู้บริหารหลักของคณะให้
ทํางานร่วมกันในการกํากับการบริหารหลักสูตรท่ีสอดคล้องกัน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์   ปีการศึกษา 2560 

 

สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี ้ ปการศึกษา 2560 

 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน / ผศ.นทีชัย  ผัสด ี
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ : ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานประกันคุณภาพ : นายอดิเรก  ชัยนวกุล 
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 
โทรศัพท : 1236 
E-mail :   

 
ผลการดําเนินงาน : 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มีหลักสูตรในปการศึกษา 2560 เปดสอนทั้งหมด จํานวน 20  หลักสูตร 
และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. 
กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของคาคะแนน
เฉลี่ยองคประกอบที ่2-6 

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา ผาน 3.11 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.37 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ผาน 2.65 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ผาน 2.91 
อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟา ไมผาน 1.85 
อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม ไมผาน 1.89 
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล ผาน 1.65 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.45 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ผาน 2.66 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ผาน 2.43 
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ไมผาน 1.6 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ผาน 2.55 
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ผาน 3.17 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 2.07 
วศ.บ.วิศวกรรมแมพิมพ ผาน 3.17 
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ไมผาน 1.24 
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.65 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของคาคะแนน
เฉลี่ยองคประกอบที ่2-6 

ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.32 
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ผาน 1.67 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 2.27 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  40.10 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 20 

คะแนนที่ได 2.01 

 
การคํานวณ : 

= 
40.10 

 
20 

 
คะแนนที่ได   =  20.01  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย  2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

3 2.01 2.01 ไมบรรล ุ

 

เอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจําปการศึกษา 2560 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยประชา  ยืนยงกุล 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : กองบริหารงานบุคคล 
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวมัทนา  บุญธรรม 
โทรศัพท : 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร     มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 
364.5 คน มีอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก จํานวน 86.5  คน  เมื่อคํานวณตามสูตร พบวาคา
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 23.73  คะแนนที่ไดเทากับ 2.97 
คะแนน  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ) 364.5 
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 86.5 

 
แสดงวิธีการคํานวณ  : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จํานวนอาจารยประจําคณะทีม่ีคณุวุฒปิริญญาเอก 

 100 = 
86.5 

 100 = 23.73 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด 364.5 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 16 รอยละ 23.73 2.97 บรรล ุ

 
 
 

= 
รอยละของอาจารยประจําคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 5 = 
23.73 

 5 = 2.97 
รอยละของอาจารยประจําคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 40 

 ที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5         
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 ขอมูลจํานวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประจําปการศึกษา 2560 

1.2-1-02 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประจําปการศึกษา 2560 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยประชา  ยืนยงกุล 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : กองบริหารงานบุคคล 
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวมัทนา  บุญธรรม 
โทรศัพท : 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 

364.5  คน มีจํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 95 คน  เม่ือคํานวณตาม

สูตรพบวาคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 26.06  

คะแนนที่ได เทากับ 2.17 คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 364.5 
2.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 269.5 
 - วุฒปิริญญาตรี 21 
 - วุฒปิริญญาโท 198 
 - วุฒปิริญญาเอก 50.5 
3.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  89 
 - วุฒปิริญญาตรี 1 
 - วุฒปิริญญาโท 56 
 - วุฒปิริญญาเอก 32 
4.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  5 
 - วุฒปิริญญาตรี 0 
 - วุฒปิริญญาโท 2 
 - วุฒปิริญญาเอก 3 
5.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 
 - วุฒปิริญญาตรี 0 
 - วุฒปิริญญาโท 0 
 - วุฒปิริญญาเอก 1 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 95 

 
แสดงวิธีการคํานวณ : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

= 
จํานวนอาจารยประจําคณะทีดํ่ารงตําแหนงทางวิชาการ 

 100 = 
95 

 100 = 26.06 
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 364.5 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 26.06 2.17 ไมบรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 ขอมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ประจําปการศึกษา 2560 

1.3-1-02 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประจําปการศึกษา 2560 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 
รอยละของอาจารยประจําคณะทีดํ่ารงตาํแหนงทางวิชาการ 

 5 = 
26.06 

 5 =2.17  
รอยละของอาจารยประจําคณะทีดํ่ารงตาํแหนงทางวิชาการ 60 

 ที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5         
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน / ผศ.นทีชัย  ผัสด ี
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ : ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานประกันคุณภาพ : นายอดิเรก  ชัยนวกุล 
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 
โทรศัพท : 1236 
E-mail :   

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ลงทะเบียน ปการศึกษา 2560) 7,949 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  5,809.93 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  364.5 
4. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 15.94 
5. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 20 
6. ผลตางระหวางสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สดัสวน
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

15.94-20*100 
20 

7. รอยละคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน -20.30 

 
เกณฑการประเมิน : 
      ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนดเปนคะแนน 5 
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให คํานวณหา
คาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคา
ความแตกตางมาพิจารณาดังนี้  

- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตาม
สูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 

 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : 
1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  

 
  SCH    = ∑nici 

เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี ้

 
 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
 ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญา
ตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบณัฑติศึกษา 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + (2  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร =  FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนกัศึกษา 

เตม็เวลาตออาจารยประจํา 
1. วทิยาศาสตรสุขภาพ 

-  แพทยศาสตร 
-  พยาบาลศาสตร 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วทิยาศาสตรกายภาพ 20 : 1 
3. วศิวกรรมศาสตร 20 : 1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ปาไมและประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร 25 : 1 
7. นิติศาสตร 50 : 1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8 : 1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25 : 1 

 

 
 
 
สูตรการคํานวณ :  
1.  คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป  
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

 การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ ๆ  
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 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ตอจํานวนอาจารยประจาํตามเกณฑมาตรฐาน  100 
 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

 
2.  นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี ้
 2.1 คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน 
 2.2 คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คดิเปน 0 คะแนน 
 2.5 คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี ้
 

คะแนนที่ได  = 5 - ( 
คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 2.3 

) 
4 
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ผลการดําเนินงาน  : 
  ในปการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจําดังนี้ 
 

ขอมูล จํานวน 
1.  คา FTES (ดูไดจากสูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา) 
 1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ                    
 1.2 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร         

5,809.93 

2.  คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน (รอยละ) 20.3 
3.  แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน  (คะแนน)                                 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 5 5 บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-1-01 สรุปจํานวนคา FTES ประจําภาคการศึกษา 2560 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยณรงค  นันทกุศล 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม :  
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวบุษบา  สุภาพ , นายจารุชาติ  กันทาอินทร 
โทรศัพท : 053-921444 ตอ 1236 , 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนินงาน :  
 
 ขอ 1.  จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชวีิตแกนักศึกษาในคณะ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการดําเนินการในการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาภายในคณะ โดยมีแนวทางและวิธีการดังตอไปนี ้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา โดยการกําหนดใหอาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยในหลักสูตรไดทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาทุกคน เพ่ือใหคําปรึกษา 
คําแนะนําดานวิชาการเก่ียวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการศึกษา ดานการใชชีวิต 
การแกปญหาการดํารงชีวิตของนักศึกษา อีกทั้งคอยตักเตือนและดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
และดานอ่ืน ๆ ตลอดจนสําเร็จการศึกษา ตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
แนะแนวและใหคําปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (1.5-1-01) 

โดยอาจารยที่ปรึกษามีชองทางในการนัดพบนักศึกษา ไดแก กิจกรรมชั่วโมงโฮมรูมในวันแรก
ของการเปดภาคการศึกษา การนัดหมายทางโทรศัพท การติดตอผานสื่อสังคมออนไลน (LINE  
Group / Facebook Fanpage)  

2. คณะวิศวกรรมศาสตรมีการจัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 
ในวันพุธที่  7 มิถุนายน 2560เวลา 15.00 – 17.00 น. (คาบกิจกรรม) ณ หอง C3-305 ชั้น 3             
อาคาร C คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ดอยสะเก็ด มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแนะนํา  
คณาจารย บุคลากรของคณะฯ แนะนําสถานที่และหองเรียน โดยอาจารยณรงค นัทกุศล ผูชวยคณบดี
ดานกิจการนักศึกษา แนะนําโครงสรางหลักสูตรและการวางแผนการเรียนใหแกนักศึกษาใหมโดยรอง
ศาสตราจารยโกศล โอฬารไพโรจน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรดานวิชาการและวิจัย แนะนําการใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการปรับตัวและการใชชีวิตของนักศึกษาใหม  โดย                             
ผูชวยศาสตราจารยสมโภชน  กูลศิริศรีตระกูล รองคณบดีดานพัฒนานักศึกษา (1.5-1-02) 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร มีบุคลากรในสังกัดชวยสนับสนุนอาจารยที่ปรึกษาในการใหบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ และการใหคําปรึกษาการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ โดยบุคลากรจะทําหนาที่
ประสานงานท้ังอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยตามคําสั่ งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง ใหบุคลากรปฏิบัติ งานในสวนราชการ สั งกัด                     
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (1.5-1-03) 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 065/2560 แตงตั้งคณะกรรมการแนะแนวและใหคําปรึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 

1.5-1-02 กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 
1.5-1-03 คําสั่งคณะวศิวกรรมศาสตร เรื่อง ใหบุคลากรปฏิบัติงานในสวนราชการ สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

 

ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร มีสถานที่ใหบริการขอมูลแกนักศึกษา ณ สํานักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ชั้น 3 อาคารเรียนรวม เลขที่ 128   
ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม รหัสไปรษณีย 50300 โทรศัพท 053-921444 ตอ 1236 , 
2641 E-mail : engineering@rmutl.ac.thในวันเวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 
16.30 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ (1.5-2-01) 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรมีการจัดใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
และศิษยเกา เชน แผนการเรียน ขอมูลดานวิชาการตาง ๆ ทุนการศึกษา กูยืมเงิน กยศ. – กรอ. 
โครงการฝกอบรมทั้งในและนอกหลักสูตร ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝกงาน/
สหกิจ ประกาศรับสมัครงานชวงปดภาคเรียน แหลงหารายไดพิศษตาง ๆ สถานที่เรียนตอตาง ๆ     
เปนตน โดยผานชองทาง ดงันี้  

- แจงเวียนขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับนักศึกษาสงไปยังเจาหนาที่สาขา โดยผานทาง
ร ะ บ บ ง า น ส า ร บั ญ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(http://eoffice.rmutl.ac.th)เพ่ือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ ติดประกาศ 
ใหนักศึกษาและอาจารยที่เก่ียวของทราบ (1.5-2-02) 

- มีบริการใหขอมูลของหนวยงานเชน ประวัติความเปนมา ขอมูลพื้นฐานของคณะ 
หลักสูตรที่เปดสอน การรับนักศึกษาใหม ขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการ ขาวสาร 
กิจกรรม การรับสมัครงาน โครงการตางๆ บริการขอมูลสําหรับศิษยเกา ผานทาง
เว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตร (https://engineering.rmutl.ac.th)(1.5-2-03) 

- มีระบบ Social Network หรือระบบสังคมออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
(FacebookFanpage)บริการขอมูลท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาเพ่ือปรับรูปแบบการ
ประชาสัมพันธขาวสารใหทันสมัยเขาถึงนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดรวดเร็วโดยผาน
ทาง  FacebookFanpageชื่อ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ลานนา” 
และ FacebookFanpageชื่อ “engineer rmutl”(1.5-2-04) 

- มีบอรดประชาสัมพันธขาวสาร หนาหองสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือเปน
สื่อกลางบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ประกาศรับสมัครงาน 
แหลงทุนการศึกษาตอ หรือประชาสัมพันธงานสรางสรรค งานวิจัย กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรประกาศรับสมัครงานหารายไดพิเศษชวงปดภาคการศกึษาเปนตน 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 ภาพสถานที่ใหบริการขอมูลแกนักศึกษา 

1.5-2-02 ภาพระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

1.5-2-03 ภาพเว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตร 
1.5-2-04 ภาพ FacebookFanpageชื่อ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ลานนา” 

และ FacebookFanpageชื่อ “engineer rmutl” 
1.5-2-05 ภาพบอรดประชาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร มีกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ในวันจันทรที่ 26 
กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา เปนการเพ่ิมพูนความรูทางดานวิชาการ ทักษะ
ทางวิชาชีพ ประสบการณการทํางาน การแนะแนวทางการดําเนินชีวิตหลังจากสําเร็จการศึกษา การแนะนํา
แหลงงาน การเขียนประวัติสวนตัวเพื่อใชในการสมัครงาน ตลอดจน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือใหนักศึกษา
ไดทราบแนวทางในการเตรียมตัว การปรับตัวเขาสูโลกอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน     
(1.5-3-01) 

2) คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา สหกิจศึกษา                
การฝกงานทางวิศวกรรม ฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา กอนสงนักศึกษาออกไปฝกประสบการณ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร (1.5-3-02) โดยได จัดรายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
(สหกิจศึกษา) ประจําปการศึกษา 2560 (1.5-3-03) รายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ          
(การฝกงานทางวิศวกรรม) ประจําปการศึกษา 2560 (1.5-3-04) รายงานโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ (การฝกสอนวิชาชีพครู) ประจําปการศึกษา 2560 (1.5-3-05) เพื่อเปนกิจกรรมการจัดเตรียม
ความพรอมกอนออกฝกภาคปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการหรือสถานศึกษา และเปนโครงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและประเมินผลงานการปฏิบัติของนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษากลับมาจาก
การฝกประสบการณจากสถานประกอบการ  
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 รายงานโครงการปจฉิมนเิทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
1.5-3-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
1.5-3-03 รายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจําปการศึกษา 2560 

1.5-3-04 รายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (การฝกงานทางวศิวกรรม) ประจําปการศึกษา 2560 
1.5-3-05 รายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (การฝกสอนวิชาชีพครู) ประจําปการศึกษา 2560 
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 ขอ  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 

3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 

 ในปการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการสรุปผลประเมินคุณภาพของการจัดโครงการ/
กิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา โดยจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ ไมต่ํากวารอยละ 75    
และกําหนดกลุมตัวอยางผูประเมินออกเปน 2 กลุม ไดแกนักศึกษาระดับชั้นปที่ 1-3 และกลุมนักศึกษา
ระดับชั้นปที่ 4-5 ซึ่งมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี  
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-4-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
 
 ขอ 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดนําผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
มาทบทวน ปรับปรุง เพ่ือเปนแนวทางการแกไขในปถัดไป ดังนี ้

1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาคณะฯ ไดมีการ
ทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานกิจกรรมที่สงเสริมทักษะวิชาชีพ มาพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2561 (1.5-5-1)  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นวาผลการ
ประเมินของนักศึกษา ควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาที่
เก่ียวของของนักศึกษาเปนสําคัญ และใหมีความหลากหลายและทันสมัยกับเทคโนโลยี
ปจจุบันใหมากที่สุด 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

คณะ ประจําปการศึกษา 2560 

 
 ขอ 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ
แกศิษยเกา เชน มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัครงาน ขาวทุนการศึกษา ทุนวิจัย     
ขาวการฝกอบรม/เสวนา ผานทางเว็บไซตของคณะ (1.5-6-01) สื่อสังคมออนไลนของคณะ 
(Facebook Fanpage) (1.5-6-02) และบอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงาน (1.5-6-03) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(1.5-6-01) ภาพ เว็บไซตของคณะ 

(1.5-6-02) ภาพ Facebook Fanpage ของคณะ 

(1.5-6-03) ภาพบอรดประชาสัมพันธหนาสาํนักงาน 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยณรงค  นันทกุศล 

หนวยงาน/ผูรับผดิชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 

หนวยงาน/ผูรับผดิชอบรวม :  

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวบุษบา  สุภาพ , นายจารุชาติ  กันทาอินทร 

โทรศัพท : 053-921444 ตอ 1236 , 2641 

E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 ขอ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
1)  ในปการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (1.6-1-01) ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 รวมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร  (1.6-1-02) เพื่ อสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุ ดมศึ กษาแห งชาติ ครบทั้ ง  5  ด าน  โดยมี น ายกสโมสรนั กศึ กษ าคณ ะ

วิศวกรรมศาสตรเปนตัวแทนนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

และมีอาจารยณ รงค   นั นทกุศล เป นอาจารยที่ ป รึกษาสโมสรนั กศึกษาคณ ะ

วิศวกรรมศาสตร(1.6-1-03) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
1.6-1-02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
1.6-1-03 คําสั่งแตงตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 

 
 
ขอ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน
ประกอบดวย 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู  

 ทักษะทางปญญา  

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ในปการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5  ประการ 
ใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยโดยมีผูชวยคณบดีดานกิจการ
นักศึกษาเปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมสโมสรนักศึกษารายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 1  สรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ5  ประการ 

 

ลําดับ 

 

กิจกรรม/โครงการ  

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 

(1.6-2-01) 

    

 

2. เปดโลกใหมในมหาวิทยาลัย No-s No-l 

(1.6-2-02) 
    

 

3. โครงการพิธีไหวครู  ประจําปการศึกษา 

2560 (1.6-2-03) 
 

 
  

 

4. โครงการแหเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 

2560 (1.6-2-04) 

 
    

5. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธคณะ

วิศวกรรมศสตร (ฟุตบอลสาขา) (1.6-2-05) 
 

 
  

 

6. โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

องคการนักศึกษาภายในประเทศ (1.6-2-06) 
     

7. โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ(1.6-2-07)      

8. โครงการการแขงขันราชมงคลวิชาการ

วิศวกรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 และการ

แขงขันTeaching Academy Award 2018 

(7th) (1.6-2-08) 

     

9. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร (1.6-2-09) 
     

10. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2559 (1.6-2-10) 
     

11. โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหม

เมือง (1.6-2-11) 
     

ผลรวมกิจกรรมแตละดาน 5 4 3 7 1 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 รายงานผลโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560  

1.6-2-02 รายงานเปดโลกใหมในมหาวิทยาลัย No-s No-l 

1.6-2-03 รายงานโครงการพิธีไหวครู  ประจาํปการศึกษา 2560  

1.6-2-04 รายงานโครงการแหเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 2560  

1.6-2-05 รายงานโครงการกีฬาเชื่อมความสมัพันธคณะวิศวกรรมศสตร (ฟุตบอลสาขา)  

1.6-2-06 รายงานโครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการนักศึกษาภายในประเทศ  

1.6-2-07 รายงานโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  

1.6-2-08 รายงานโครงการการแขงขันราชมงคลวิชาการวศิวกรรมแหงชาติ ครัง้ที่ 10 และการแขงขัน

Teaching Academy Award 2018 (7th)  

1.6-2-09 รายงานโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร  

1.6-2-10 รายงานโครงการปจฉิมนเิทศนักศกึษา ประจําปการศึกษา 2559  

1.6-2-11 รายงานโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง  

 
ขอ 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
1) คณะวิศวกรรมศาสตรมีการบรรยายใหความรูดานงานประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพ่ือให

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการใชกระบวนการประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมในวัน
ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560เวลา 
15.00–17.00 น. (คาบกิจกรรม) ณ หอง C3-305 ชั้น 3 อาคาร C คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.
ลานนา ดอยสะเก็ด (1.6-3-01) 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรไดสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ ตลอดจนวิธีการ
ประเมินคุณภาพไปใชในการเขียนโครงการ หรือกิจกรรมที่จะดําเนินการจัด โดยการนําหลัก
กระบวนการ PDCA  มาใชในแบบฟอรมการดําเนินโครงการและสรุปโครงการ เพื่อใหนักศึกษาได
เขาใจกระบวนการประกันคณุภาพการศึกษามากข้ึน(1.6-3-02) 

3) นักศึกษามีสวนรวมในเขารับการสัมภาษณการประเมินคุณภาพของระดับหลักสูตรและคณะ จาก
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา  2560 (1.6-3-03) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 รายงานการประชุมปฐมนเิทศนักศกึษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 
1.6-3-02 แบบฟอรมเสนอโครงการและแบบฟอรมสรปุโครงการสโมสรนักศึกษา 
1.6-3-03 กําหนดการเขารับการสัมภาษณการประเมินคณุภาพของระดับหลักสูตรและคณะ  

จากผูประเมินคณุภาพการศึกษา ในปการศึกษา  2560 
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  ขอ 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 ในปการศึกษา 25560 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการประเมินผลความความสําเร็จ
กิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรมทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม และมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการดําเนินกิจกรรมครั้งตอไป โดยจัดทําเปนสรุปผลการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศกึษา 2560 (1.6-4-0) 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-4-01 ตารางสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2560 

 
  ขอ 5. ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (1.6-5-01) ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาและสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5  ดาน ที่สอดคลองกับ
คณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง  5 ดาน   

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-5-01 ตารางการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงคของแผนการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 

 
 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 

1 . เพ่ื อ พั ฒ นานั กศึ กษ าและ

ส งเสริมการจัด กิ จกรรมของ

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5  

ดาน ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ

บั ณ ฑิ ต ที่ พึ งป ร ะ ส งค ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

1. จั ด กิ จ ก ร รม พั ฒ น า

นักศึกษาครบท้ัง 5 ดาน 

มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แตละดาน ดังนี ้

1. คุณธรรมจริยธรรม  จํานวน  5 โครงการ 

2. ความรู  จํานวน  4  โครงการ 

3. ทักษะทางปญญา จํานวน  3โครงการ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  จํานวน 7โครงการ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี  จํานวน 1 โครงการ 
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 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปเพ่ือใหมี
การพัฒนาในการจัดกิจกรรมท่ีดียิ่งขึ้นตอไป และมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 
2561 (1.6-06-01) จากการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปการศึกษา 2561 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-06-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2561 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 
 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 
 
 

 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบท ี  การวจิัย 

 

ตัวบ่งชีท ี2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี : รศ.ดร.อุเทน  คํานาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : รศ.ดร.อุเทน  คํานาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท 

โทรศัพท์ : 1236 

E-mail :   

 

ผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพือการบริหารงานวิจัยทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการจัดโครงสรางการบริหารงานวิจัยภายในคณะ โดยใหมีผูชวยคณบดี

ดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ทําหนาที่กํากับ ดูแลและบริหารงานวิจัย โดยทํางานรวมกับสถาบันวิจัย

และพัฒนา (สวพ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบุคลากร /

นักวิจัย สังกัดทุกคณะ นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยสามารถเขาถึง

ฐานขอมูลได และใชฐานขอมูลดังกลาวในการปฏิบัติงานผาน www.hrd.rmutl.ac.th (2.1-1-01)  โดย 

Login เขา โดยมีการเขาใชงานดวยระบบยืนยันตัวตนของผูเขาใช username และ Password  เพ่ือให

นักวิจัยและบุคลากร สืบคนขอมูลงานวิจัย  สงขอเสนอโครงการวิจัย  รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

ตลอดจนขอมูลขาวสารดานผลงานวิจัยของแหลงทุนวิจัย แหลงเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ ขอมูล

เก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ  เว็บไซดที่เกี่ยวของกับการวิจัย เชน สกอ.วช. สกว. สวทช. สวทน. สวพส. ฯ เพ่ือให

นักวิจัยไดเขาถึงแหลงขอมูล และแหลงทุนวิจัยประเภทตางๆ สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการนํา

ระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัยมาใชประโยชนในการบริหารงานคณะ โดยในเวปไซตของคณะมีขอมูลที่

เก่ียวกับงบประมาณสนับสนุน คุณภาพผลงานทางวิชาการบนฐานขอมูลที่ยอมรับ ซึ่งทําใหบุคลากรและ

นักวิจัยสามารถเขาถึงและใชประโยชนได (2.1-1-02) 

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตรไดรับมอบหมายพันธกิจของมหาวิทยาลัยผานโครงการสงเสริม

บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป

ปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรไดมี
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กระบวนการบริหารงานโครงการโดยมีการออกประชาสัมพันธโครงการทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยรวมถึงในเขตพื้นท่ีตางๆ มีการออกไปประสานกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสํารวจความ

ตองการและปญหาของสถานประกอบการพรอมทั้งมีการจับคูอาจารยและสถานประกอบการ

(matching) ใหปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งนี้หนวยงานรวมดําเนินงานโครงการ Talent Mobility มทร.

ลานนา ซึ่งทําหนาที่ดูแลและบริหารโครงการ ไดมีการจัดระเบียบขอมูล แบงหมวดหมูและเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของสถานประกอบการ และขอมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร.ลานนา เพื่อใชเปนฐานขอมูลและประกอบใน

การจับคู(matching) อาจารยที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและตรงกับความตองการและ

ปญหาของสถานประกอบการ 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

2.1–1–01 www.hrd.rmutl.ac.th 

2.1-1- 02 https://engineering.rmutl.ac.th 

 

 ข้อ 2.  สนับสนุนพันธกจิด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี 

             -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวจิัย หรือศูนย์เครืองมือหรือ

ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์    

คณะวิศวกรรมศาสตรมีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัย เชน หองปฏิบัติการ  ศูนยทดสอบและศูนย

ความเปนเลิศในดานตาง ๆ โดยมีฐานการปฏิบัติการตามพ้ืนที่ 5 จังหวัด ดังนี้ (สกอ.2.1-2-01)                                                                                                                             

-คณะวิศวกรรมศาสตร เชียงใหม  มีหองปฎิบัติการประกอบดวย 

1. ศูนยแมคคาทรอนิกและออโตเมชั่น  

2. ศูนยทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  

3. หองปฎิบัติการโลหะวิทยาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   

4. ศูนยทดสอบสมรรถนะยานยนต  

5. ศูนยสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ บริการยานยนตสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล  

6. ศูนยผลิตชิ้นสวนแมพิมพ 

7.ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการใชไฟฟาแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อ

การเกษตรและประมงข้ันสูง 

8. ศูนยวิจัย พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑงานระบบขนสงทางราง 

-คณะวิศวกรรม ลําปาง ประกอบดวย 

            1.หองปฏิบัติการดานวิจัยอาคารเอ้ืองหลวง 
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            2.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรตึก 84 พรรษา 

            3.หองปฏิบัติการวิจัยทางดานจุลชีววิทยา 

            4.หองปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

            5.หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส หองปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 

-คณะวิศวกรรมศาสตร เชียงราย ประกอบดวย 

1. ศูนยทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

2. ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัด  

3. ศูนยตรวจสอบมาตรวิทยาในการทดสอบ  

 -คณะวิศวกรรม ตาก มีหองปฎิบัติการประกอบดวย  

1. ศูนยวิศวกรรมการผลิตและออโตเมชั่น 

2. ศนูยทดสอบวัสดุ 

3. ศูนยไฟฟากําลัง  

4. ศูนยจักรกล CNC 

-คณะวิศวกรรมศาสตร พิษณุโลก   ประกอบดวย  

1. ศูนย CAD / CAM / CAE  

-คณะวิศวกรรมศาสตร นาน ประกอบดวย 

1. หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  

หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

 -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

หองสมุดและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ใหบริการแกอาจารย นักวิจัย และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตรทั้งสวนกลางและเขตพื้นที่ 
ในการสืบคนผานระบบออนไลน e-library, access engineering, sciencedirect  เพ่ือคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค และฐานขอมูลระบบสากล TCI  SCOPUS SCIMACO และ  ISI 
ทั้งนี้ในสวนกลางมีหองคัมภีรไฟฟา สาขาวิศวกรรมไฟฟา ใหบริการคนควาขอมูลเฉพาะทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา เนนฐานขอมูล IEEE และหองสมุดวิศวกรรมศาสตร อาคาร C3 มทร.ลานนา            
(ดอยสะเก็ด) (สกอ.2.1-2- 02) 

             -  สิงอาํนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวจัิยหรือการผลติงาน

สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ     

คณะวิศวกรรมศาสตร  มีสิ่งอํานวยความสะดวก  ในการสืบคนขอมูลงานวิจัยหรืองาน

ส ร า ง ส ร ร ค ด ว ย ร ะ บ บ รั กษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย โ ด ย ใ ช ร ว ม กั บ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 

www.hrd.rmutl.ac.th มีการจํากัดการเขาถึงขอมูล¬ของแตละระดับและมีการปองกันการเขาถึง
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ขอมูลงานวิจัยของฝายงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยการ login  

(สกอ.2.1-2-03) ดวยรหัสผาน ซึ่งเก็บรักษาไวโดยผูรับผิดชอบเทานั้น เพ่ือความปลอดภัยของงานวิจัย

และผลงานสรางสรรค คณะไดมีหองการปฏิบัติการหรือปฎิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย มีระบบ

รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการดังนี ้

 1. มีการติดตั้งแบบ Shower ระบบฉีดตา และลางมือในกรณีท่ีสารเคมีกระดอนติดตัว 

 2. มีการติดตั้ง Hood สําหรับการเตรียมสารเคมี อันตรายตาง  ๆพวกกรด CH3Cooh W2so4  เปนตน 

 3. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ถังสีแดง สําหรับดับไฟไหม ถังสีฟา สําหรับดับเพลิงใสเครื่องมือ 

4. การเก็บของเสีย เชน สารวิเคราะห COD ที่อัตรายเก็บไวในถังโพลีเอทิลลีน และใหบริษัทนําไป

กําจัด 

5.การติดตั้ง หมอนึ่งฆาเชื้อ สําหรับฆาเชื้อจุลินทรีย แบคทีเรีย ที่อันตรายกอนทิ้ง 

 6.มีการติดตั้งระบบ ฆาเชื้อ biosefety              

 

-  กจิรรมวชิาการทส่ีงเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวชิาการ การ

จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ

(Visiting professor) 

คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเจาภาพรวมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th 

International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-

Being 2017 (STISWB 2017) ระหวางวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  คุนหมิง(Kunming University of Science and Technology, KUST) นครคุนหมิง 

มณฑลยูนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 

คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

iSTEM - Ed 2017 ครั้ งท่ี ๒ (The 2017 innovations in STEM education Conference (iSTEM-Ed 

2017)) ระหวางวันที่     12 - 14 กรกฎาคม 2560  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 4 และการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ดานพลังงานไฟฟาแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล 

สําหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2“สูวิจัยรับใชสังคม ใสใจสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ 

ดวยนวัตกรรม” ระหวางวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม

แกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

2.1-2- 01 รูปภาพศูนยของคณะวิศวกรรมศาสตร  และหองปฎิบัติการ 

2.1-2- 02 รูปภาพหองสมุดและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2.1-2-03 รูปภาพหนาเวปไซดwww.hrd.rmutl.ac.thระบบรักษาความปลอดภัย 

2.1-2-04 รูปภาพงานประชุมวิชาการที่คณะวิศวกรรมศาสตรรับผิดชอบการจัดประชุม 

 

 ข้อ . จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือเป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2561 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนาและไดจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ไดผานการอนุมัติ จากแหลงทุน
ภายใน จํานวน 96 โครงการ จากแหลงทุนภายนอก จํานวน 20 โครงการ รวมทั้งหมด 116 โครงการ  
เปนจํานวนเงิน 27,988,190 บาท เพ่ือสงเสริมการทําวิจัยใหกับอาจารยและนกัวิจัยในคณะ
วิศวกรรมศาสตร  ทั้ง 6 จังหวัด  ประกอบดวย 

 

ลําดับ เขตพ้ืนท่ี 

แหลงงบประมาณ 

ทุนภายใน ทุนภายนอก รวมทั้งสิ้น 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1 เชียงราย 20 1,771,000 7 1,559,168 27 3,330,168 

2 เชียงใหม 38 5,034,500 8 8,925,638 46 13,960,138 

3 ลําปาง 3 290,100 2 450,000 5 740,100 

4 ตาก 17 2,669,500 11 740,000 28 3,409,500 

5 พิษณุโลก 6 316,500 - - 6 316,500 

6 นาน 12 6,226,200 3 745,584 15 6,971,784 

รวมเปนเงิน 96 16,307,800 31 12,420,390 127 28,728,090 

 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

2.1–3–01 ประกาศผลการสนับสนุนทุนงานวิจัย ประจําป 2561 
2.1-3-02 สัญญารับทุน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์  2560 

 

 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวชิาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา และคณะวิศวกรรมศาสตรไดตั้งแตงคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 

(สกอ. 2.1-4-01) เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยขับเคลื่อนในดานนโยบายบริหารจัดการงานวิจัย โดยได

จัดสรรกรอบงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดังนี้  

 ในประเทศระดับชาติ 10,000 บาท หากมีมากวา 1  paper ในงานเดียวกัน  
เพ่ิมใหอีกบทความละ 5,000 บาท 

 นานาชาติในประเทศ  30,000 บาท หากมีมากวา 1  paper ในงานเดียวกัน 
เพ่ิมใหอีกบทความละ 10,000 บาท 

 นานาชาติตางประเทศ  40,000 บาท  หากมีมากวา 1  paper ในงานเดียวกัน  
เพ่ิมใหอีกบทความละ 10,000 บาท 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

2.1-4-01 คําสั่งแตงตั้งคณะดําเนินงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

2.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

 

 ข้อ 5.  มีการพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิัย มีการสร้างขวัญและกาํลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวจิัยทมีีผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย สรางขวัญกําลังใจ ยกยอง

อาจารย และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน ดังนี้ 

1.มีการสนับสนุนสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมฝกอบรมโครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม”  (ลูกไก) 

รุนที่ 5ระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2560  ณ หองประชุมโอฬรรัตน อาคารโอฬารโรจน ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง คือ ดร.นพดล  มณีเฑียร 

2.สงเสริมใหอาจารยเขาอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

ระบบขนสงทางรางในเขตขนสงทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน ระหวางวันที่ 17-20  กรกฎาคม 2560 

3.สงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการสงเสริมการจัดทํา ผลงานวิชาการ ระหวางวันที่ 7-8 
มีนาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เพื่อใหคณาจารยไดจัดทํา 
ผลงานตลอดจนนําเสนอ ผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพตามเกณฑ สกอ. รวมถึงเปนการกระตุนและ
สง เสริมศักยภาพ ของคณาจารยใหมีตําแหนง ทางวิชาการตามสัดสวนการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับขอกําหนดของ สกอ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์  2560 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

2.1-5-01 บันทึกขอความขออนุญาตเขารวมโครงการ“สรางนักวิจัยรุนใหม”(ลูกไก) รุนที่ 5 
2.1-5-02 บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
2.1-5-03 รูปภาพการสงมอบอุปกรณสําหรับนักเรียนผูบกพรองทางการเห็น 

 

 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทนํีาไปใช้

ประโยชน์และดําเนินการตามระบบทกีาํหนด 

 คณะวิศวกรรมศาสตรไดใชหลักเกณฑกระบวนการของหนวยงานการบริหารทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งมีหนาที่วางแนวทาง  ขั้นตอน  
หลักเกณฑ  รวมไปถึงการกําหนดกฎ ระเบียบ และขอบังคบั  งานดานธุรกิจและการลงทุน  งานจัดหา
รายได  การคุมครองสิทธิดานตางๆ และคูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

2.1–6–01 คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
2.1-6-02 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดาํเนินงาน คะแนนทไีด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6  ขอ 6 ขอ 5  คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี : รศ.ดร.อุเทน  คํานาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : รศ.ดร.อุเทน  คํานาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท 

โทรศัพท์ : 1236 

E-mail :   
 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน จํานวน 16,307,800 บาท ภายนอก จํานวน 12,420,390 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 
28,728,190 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 344.5 คน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 16,307,800 

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 16,307,800 

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

2. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 12,420,390 

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 12,420,390 

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏบิัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 344.5 

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 344.5 

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

4.จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ 12 

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 12 

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

[จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก] 
= ........... บาท/คน 

[จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั] 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
[จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก] 

x 5 = ........... คะแนน 
[จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5] 

 
เขตพื้นที ่ จํานวน

อาจารย 
(1) 

จํานวนเงิน
วิจัยภายใน

(2) 

จํานวนเงิน
วิจัย

ภายนอก(3) 

จํานวนเงิน
วิจัยภายใน

และภายนอก
(4) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัย  =  
4/1(5) 

คะแนนที่ได 

=(5)/60,000*5 

เชียงใหม 162.5 5,034,500 8,925,638 13,960,138 85,908.54 5.00 

เชียงราย 42 1,771,000 1,559,168 3,330,168 79,289.71 5.00 

ลําปาง 19 290,100 450,000 740,100 38,952.63 3.25 

นาน 18 6,226,200 745,584 6,971,784 387,321.33 5.00 

พิษณุโลก 19 316,500 0 316,500 16,657.89 1.39 

ตาก 83 2,669,500 740,000 3,409,500 41,078.31 3.42 

สวก 1 0 0 0 0.00 0.00 

รวม 344.5 16,307,800 12,420,390 28,728,190 83,390.97 5.00 

ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมดเทากับ 364.5 บาท/คน เทากับ 3.00 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
วิทย 48,911.65 83,390.97 บาท/คน 5  คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 รายชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณที่ไดรับ 
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

เชียงใหม     

การผลิตดายสายสิญจนเพื่อการคาดวย
เครื่องกรอดวยสายสิญจน 

        75,000  ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี   

การ พัฒนาสื่ อ ก าร ส อนส ะ เต็ ม ศึ ก ษ า 
กรณีศึกษา : การสรางและควบคุมแขนกล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

        80,000  ผศ.วาที่รอยตรีดิเรก  
มณีวรรณ 

  

การออกแบบโครงสรางงานเชื่อมโดยใช
โปรแกรม Solidworks 

        56,500  ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย   

การควบคุมฟารม อัจฉริ ยะด วยระบบ
อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) 

        80,000  ดร.พินิจ เนื่องพิรมย   

การพัฒนาอุปกรณแปรรูปขาวแตน         80,000  ผศ.สมหมาย สารมาท    

การออกแบบและปรับปรุงหองบรรจุ
โรงงานผลิตมันฝรั่งทอดเพื่อรองรับระบบ
มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร(Good manufacturing 
practice)กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว 

        75,000  นายธีระยุทธ ขอดแกว    

การผลิตเครื่องอบผักตบชวาตนแบบที่ใช
พลงังานรวมระหวางพลังงานไฟฟากับ
แสงอาทิตย โดยใชระบบควบคุมแบบปด 

        80,000  รศ.ดร.อุเทน คํานาน    

การพัฒนาเครื่องอบแหงสมสายน้ําผึ้ง ของ
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

        80,000  นายเรวัฒ คําวัน    

กา รศึ กษ าแล ะ พัฒน าอั ตลั ก ษ ณ ข อ ง
เครื่องปนดินเผาบานปาตาล อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 

        80,000  ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ   

การพัฒนาเครื่องแกะเปลือกเมล็ดถ่ัวแระ
ญี่ปุน 

        70,000  นายอนุวัตร ศรีนวล    

การพัฒนาเครื่องอัดซุปกอนรสลําไยดวย
ระบบนิวแมติกส  

        80,000  นายสวัสดิ์ กีไสย    

การพัฒนาและออกแบบเครื่องเพาะเมล็ด
พันธุพืชที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอม
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

        75,000  ดร.พินิจ เนื่องภิรมย    

ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด 

        75,000  ดร.พินิจ เนื่องภิรมย    

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิเตาเผา
ระบบแกสในการผลิตเครื่องปนดินเผา 
ใหกับแหลงเตาเผาโบราณบานบัว ต.แมกา 
อ.เมือง จ.พะเยา 

        65,000  รศ.ดร.อุเทน คํานาน    
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

เครื่องบดและคั้นน้ําขิงสด         80,000  ผศ.นเรศ อินตะวงค    

การศึกษาและการออกแบบสรางเครื่องอบ
แหงลําไยสีทอง 

        70,000  วาที่ ร.ต.ชัยภูมิ สีมา    

การศึกษาและการออกแบบสรางเครื่องผา
เสาวรส 

        40,000  วาที่ ร.ต.ชัยภูมิ สีมา    

ฝาปดถังรีดนมวัวจากวัสดุlสารประกอบยาง
ธรรมชาติ 

        80,000  ผศ.นเรศ อินตะวงค    

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี IoT 
สําหรับการเกษตรใชน้ํานอย 

        60,000  นายวิชาญ จันท ี   

กา รศึ กษ าแล ะ พัฒน าอั ตลั ก ษ ณ ข อ ง
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง อําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 

        80,000  ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ   

การพัฒนาเครื่องทําความสะอาดขาวเปลือก         60,000  ผศ.ดร.สุรพงศ บางพาน    

การพัฒนาเครื่องคัดแยกขาว         60,000  ผศ.ดร.สุรพงศ บางพาน    

การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดลอน
กระเทียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

        40,000  นายณัฐพงศ หลากอง    

ออกแบบและพัฒนาเครื่องแตงกีบเทาและ
พยุงตัววัวนมที่ปวยที่ไมสามารถยืนเองได 

198,100 นายคาํรณ แกวผัด   

การประยุกตใชระบบการเก็บและบันทึก
ขอมูลความเร็วสูงในเครื่องวัดดัชนีการไหล
ของพอลิเมอรหลอมเหลว 

212,100 นายวีระศักดิ์ ปญญาราช   

เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบสอง
ลูกกลิ้ง 

228,200 ผศ.นเรศ อินตะวงค   

การพัฒนาชุดเตาสําหรับเผาเหล็กตีมีดแบบ
กําจัดฝุนละอองข้ีเถาชนิดไซโคลนคู 

272,200 นายอภิชาติ ชัยกลาง   

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับ
การแปรรูปสมุนไพร พ้ืนบ านในระดับ
วิสาหกิจชุมชน 

244,300 นายสมหมาย สารมาท   

การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแล
คติกแอซิด/เสนใยกัญชง/ ทัลคสํ าหรับ
ผลิตภัณฑท่ีไมใชโครงสราง 

192,200 ผศ.วัชรินทร สิทธิเจริญ   

ก า ร ศึ ก ษ า วั ส ดุ โ ค ร ง ส ร า ง น า โ น เพื่ อ
ประยุ กต ใ ช สํ าหรับการซ อมแซมและ
สรางพืนผิววิศกรรม 

310,000 นายแมน ตุยแพร   

การออกแบบและจัดสรางเครื่องหลอม
พาราฟนระบบไฟฟาสําหรับขึ้นรูปเทียน
แฟนซ ี

      211,500  นายนริศ อินตะวงค   
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนและประเมินผล
ผูเรียนผานเครือขายเน็ตเวิรค เพ่ือติดตั้งบน
อุปกรณสื่อสารระบบปฏิบัติการแอนดรอยต 

      170,000  นายวัชรากร ชัยวัฒน
พิพัฒน 

  

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐาน
ฝ มือแรงงานสาขางานช า ง เขี ยนแบบ
เครื่องกลดวยคอมพิวเตอร                           

      225,000  นายไกรลาศ ดอนชัย   

การพัฒนาเครื่องผลิตกาแฟกะลาเพือการ
ประหยัดน้ําในกระบวนการผลิต 

     355,600  ผศ.วรเชษฐ หวานเสียง   

การศึกษาการเกิดกาซชีวภาพจากการหมัก
ยอยสลายในสภาวะไรออกซิ เ จนของ 
ผักตบชวา เศษกานและใบไมรวม และเศษ
อาหาร 

      187,800  ผศ.กลิ่นประทุม ปญญาปง   

การศึกษาวัสดุดูดซับจากผักตบชวาในการ
กําจัดส ี

      255,000  น.ส.ภัทรา วงษพันธกมล   

การออกแบบและสรางเครื่องลางถาดเพาะ
กลาตนขาว 

       87,000  ผศ.ภาคภูมิ จารุภูม ิ   

การพัฒนาเครื่องชวยยืนสําหรับผูปวยเด็ก
สมองพิการ 

       64,000  นายธวัชชัย   อุนใจจม   

โครงการออกแบบและสรางบอรดอินเตอรเนต
ในทุกสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรูดวยชิพีเอสพี 32
และเอฟพีจีเอ  

600,000 ดร.นพดล มณเฑียร   

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานแคบหมูเชียงใหม(สูตร
ลานนา) 

    231,000  ผศ.เกรียงไกร  ธารพรศรี   

การออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณวัด
วิเคราะหขอมูลระบบซับน้ําของกรมปาไม 

    248,832  นายประดิษฐ เจียรกุล
ประเสริฐ 

  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการ
ใหวัชพืชสําหรับพื้นที่ลาดชันแบบมีสวนรวม 

    384,000  นายจิรศักดิ์ ปญญา   

โครงการเพิ่มมูลคาผลผลิตกาแฟของชุมชน
เมืองปาน จังหวัดลําปาง 

    370,000  ดร.แมน ตุยแพร   

การศึกษากากสีผงเพื่อเปนวัสดุทดแทนทาง
วิศวกรรม 

    222,000  ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล   

สาหรายลดโลกรอน     210,000  นายครรชิต  เงินคําคง   

การพัฒนาวัตถุพลอยไดจากโรงไฟฟ า
สําหรับเปนวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ 

  6,659,806  ดร.ฟองจันทร  จิราสิต   

รวม 13,960,138    
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เชียงราย 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช
หลักการซิกซซิกมา เพ่ือรองรับมาตรฐาน 
จีเอ็มพี โคเด็กซ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน
กลุ มพัฒนา เกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 65,000  นายนิวัฒนชัย ใจคํา    

การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุน้ําพริก
น้ําเงี้ยว 

 80,000  นายนิวัฒนชัย ใจคํา    

การออกแบบและสรางเครื่องทอดกรอบ
กลวยหอมทอง 

 70,000  ดร.อนนท นําอิน    

การออกแบบและสร า งระบบควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้นสําหรับตูบมแปง
ซาลาเปาราคาประหยัด 

 20,000  ดร.อนุสรณ ยอดใจเพ็ชร    

การเสริมสรางผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนบานพนาเสร ี 

 60,000  นายนิคม ธรรมปญญา    

ระบบควบคุมสภาพแวดลอมโรงเรือน
อัตโนมัติสําหรับปลูกผักกาดหอมหอ 

 55,000  ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ    

การพัฒนาผลิตภัณฑเพคตินสกัดชนิดเหลว
จากวัตถุดิบอินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรวิถีพอเพียงแมลาว อ.แมลาว จ.
เชียงราย 

 55,000  ผศ.พิเชษฐ กันทะวัง    

การยกระดับผลิตภัณฑตระกราหวายเพ่ือ
พัฒนาสูสินคา OTOP ชุมชนบานหลวง ต.
ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

 38,000  ดร.ณรงค เมตไตรพันธ    

ระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตรจากพลังงาน
แสงอาทิตยดวยการติดตามแสงอาทิตยแบบ
ปรับสมดุลยระดับน้ํา 

 60,000  นางสุจิตรา จีนะวงษ    

การศึกษาและพัฒนากระบวนการหั่นปลา
ดิบสําหรับการแปรรูปอาหารปลาสม 
 

 55,000  นายพีรวัตร ลือสัก    

การออกแบบแล ะ พัฒนาบรร จุ ภัณ ฑ
ผลิตภัณฑผาหมสันไมฮาม ต.แมเย็น อ.พาน 
จ.เชียงราย 

 40,000  นายประภาส สุวรรณ    

ระบบบําบัดน้ําเสียไรอากาศและใชอากาศ
แบบรวม กรณี โรงงานผลิตไอศกรีม  

 70,000  นายเอกวัฒน ญาณะวงษา    
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การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
วางแผนสิ่งสนับสนุนการผลิตมูลนิธิโครงการ
หลวง 

 75,000  นายสมควร สงวนแพง    

การสง เสริมกิ จการธนาคารเมล็ ด พันธุ
กระเจี๊ยบเขียว 

 40,000  นายประภาส สุวรรณ    

ชุดโครงการหลัก เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
รถโดยสารสาธารณะเสนทางอําเภอเมือง
พานจังหวัดเชียงราย  ดวยการระบุตําแหนง
ที่ตั้งผานระบบอินเทอรเน็ต  

100,000 ดร.อนุสรณ ยอดใจเพ็ชร   

โครงการยอยที่ 1 เรื่อง การออกแบบและ
สรางเครื่องระบุตําแหนงแบบเวลาจริงของ
รถโดยสารสองแถวเสนทางอําเภอเมือง
พาน-จังหวัดเชียงราย 

ดร.อนุสรณ  ยอดใจเพ็ชร, 
ผศ.ดร.วิวัฒน  ทิพจร, 
ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ 

  

โครงการยอยที่ 2  เรื่อง การพัฒนาระบบ
ติดตามและหนาปดแสดงผลตําแหนงพิกัด
ของรถโดยสารสาธารณะในเมืองอัจฉริยะ
บนโครงขายอิเตอร เน็ตดวยเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

นายพิเชษฐ  กันทะวัง, 
นายประภาส  สุวรรณ, 
นายนุรักษ  ไชยศรี 

  

โครงการยอยที่  3 เ รื่ อ ง  การประเมิ น
ประสิทธิภาพการใชบริการรถโดยสาร
สาธารณะเสนทางพาน-เชียงราย ดวยการ
ระบุตําแหนงท่ีตั้งผานระบบอินเทอรเน็ต 

ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพยศร,ี 
น.ส.สุจิตตา  หงษทอง, 
น.ส.กนกอร  จิตจํานงค 

  

โครงการพัฒนา Application ธนาคารความ
ดีองคการบริหารสวนตําบลหัวงม อ.พาน   
จ.เชียงราย  

 800,000  นายณัฐพล อุนยัง   

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนา 
Mobile Application ดวย IONIC Framework  

 88,000  ดร.ณรงค เมตไตรพันธ   

ระบบการวัดและควบคุมคุณภาพน้ําบอเลี้ยง
ปลานิล 

600,000 
(สกอ)282168 

(สวทน) 

ผศ.ดร.วิโรจน ปงลังกา   

เครื่องอบอัฉริยะสําหรับแปรรูปเห็ด 
 

    477,000  ผศ.ดร.วิโรจน ปงลังกา   

การใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการสูบน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพสําหรับเกษตรกรรม 

    100,000  นายเพลิน จันทรสุยะ   

เครื่องอบรังไหมสําหรับครัวเรือน 
 
 

    100,000  ผศ.ดร.วิโรจน ปงลังกา   
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รวม 3,330,168    

ลําปาง     

การศึกษาคุณสมบัติทางวัสดุของผงขี้ เถา
จากกระบวนเผาไหมหมอไอน้ํา กรณี บริษัท
มา เจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 

        45,000  
 

ผศ.พงศกร สุรินทร  
 

  

เครื่องอบแหงกะลากาแฟโดยใชพลังงาน
จากชีวมวล สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปกาแฟ ลาหลู ดอยมอนจอง ตําบล
มอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

         
148,800  

นายกีรติ วุฒิจาร ี   

เครื่ องตรวจสภาพแวดลอมและมลพิษ
สําหรับการเพาะปลูกสมัยใหม 

           
96,300  

นายสุวรรณ จันทรอินทร   

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บรักษา
ฝกถ่ัวลิสงดวยตนแบบหองควบคุมความชื้น
ตนทุนต่ํา 

    300,000  นายประเทือง  ฝนแกว   

การปรับปรุงประสิทธิภาพรักษาฝกถ่ัวลิสง
ดวนตนแบบเครื่องอบแหงฝกหรือเมล็ดถั่ว
ลิสง 

    150,000  นายวิชัย สินจักร   

รวม 740,100    

ตาก 
การสรางเครื่องเคี่ยวสมุนไพรน้ําหัวปล ี         75,000  ผศ.พิบูลย เครือคําอาย    

การยกระดับและพัฒนากระบวนการผลิต 
กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมไทยบานตาก 

        75,000  นายชยันต คําบรรลือ    

การพัฒนาเครื่องสกัดน้ํามันถั่วดาวอินคา         75,000  ผศ.ทศพร เงนิเนตร    

เครื่องซอยสมุนไพร         40,000  ผศ.ทศพร เงนิเนตร    

เครื่องสกัดแยกกาก หัวปลีกลวย         75,000  นายยุทธนา มั่นมาก    

ปมน้ําใชพลังงานแสงอาทิตยตนกําลังเปน
มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําสามเฟส 24 โวลต 

        60,000  วาที่ ร.ต.ทัศนะ ถมทอง    

เครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา         60,000  นายโชคชรัตน ฤทธิ์เย็น    

การพัฒนาระบบการจายน้ําอัจฉริยะในสวน
เกษตรตนทุนต่ําที่ใชพลังงานโซลารเซลล
โดยควบคุมผานแอพพลิเคชั่นมือถือเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพเกษตรกรไทยยุค 4.0 

        70,000  น.ส.สาวิตร ีวงศฤกษด ี   

เครื่องอัดใบยาสูบแบบกอน         75,000  ผศ.จํารัส ทาคําวัง    

เกษตรอิเล็กทรอนิกสเพื่อการผลิตผักปลอด
สารเคมี 

        65,000  นายรุงโรจน ขะมันจา    

การสรางเครื่องคัดแยกผลเสาวรส          70,000  นายไกรสร วงษปู    
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

การผลิตผงเถาลอยจากวัตถุดิบเหลือใชใน
ภาคการเกษตรเพ่ือนํากลับมาใชเปนผสม
คอนกรีตรับแรงอัด 

         
545,000  

นายกานต วิรุณพันธ   

การพัฒนาเครื่องผลิตอากาศรอนจากผนัง
เตาฟลูอิดไดซเบดโดยใชชีวมวลแกลบ 

         
202,500  

ผศ.ไพโรจน จันทรแกว   

การนําเศษวัสดุเหลือใชในกระบวนการผลิต
ขาวหลามเพ่ือนํากลับมาใชเปนประโยชนใน
รูปของเชื้อเพลิงถานอัดแทงเพ่ือเปน
พลังงานทดแทน 

         
568,600  

นายกานต วิรุณพันธ   

การอนุรักษพลังงานในอาคารของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ตาก 

         
238,900  

นายยุธนา ศรีอุดม   

การเพ่ิมผลผลิตกระดงดวยเครื่องขึ้นรูป
เหลาไพ : กรณีศึกษา กลุมชุมชนเครื่องจัก
สาน บานลานตาเกลี้ยง จ.ตาก 

         
141,000  

นายชยันต คําบรรลือ   

การเพ่ิมมูลคาเหงามันสําปะหลัง: 
กรณีศึกษา สถานประกอบการ SME ช.
เกษรพืชผล อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร 

         
233,500  

นายชยันต คําบรรลือ   

การสรางเครื่องเคี่ยวสมุนไพรน้ําหัวปล ี 75,000 ผศ.พิบูลย   เครืออาย   

การยกระดับและพัฒนากระบวนการผลิต
กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมไทยบานตาก 

75,000 นายชัยยนต   คําบรรลือ   

การพัฒนาเครื่องสกัดน้ํามันถั่วดาวอินคา 75,000 ผศ.ทศพร  เงินเนตร   

เครื่องซอยสมุนไพร 40,000 ผศ.ทศพร  เงินเนตร   

เครื่องสกัดแยกกาก หัวปลีกกลวย 75,000 นายยุทธนา  มั่นมาก   

ปมน้ําใชพลังงานแสงอาทิตยตนกําลังเปน
มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําสามเฟส 24 โวลต 

60,000 วาที่รอยตรีทัศนะ  ถมทอง   

เครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา 60,000 นายโชครัตน  ฤทธิ์เย็น   

การพัฒนาระบบการจายน้ําอัจฉริยะในสวน
เกษตรตนทุนต่ําที่ใชพลังงานโซลารเซลล
โดยควบคุมผสมแอพพลิเคชั่นมือถือเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพเกษตรกรไทยยุค 4.0 

70,000 นางสาวสาวิตรี  วงศฤกษดี   

เครื่องอัดใบยาสูบแบบกอน 
 

75,000 ผศ.จํารัส     ทาคําวัง   

เกษตรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการผลิตผักปลอด
สารเคมี 

65,000 นายรุงโรจน  ขะมันจา   

การสรางเคร่ืองคัดแยกเสาวรส 70,000 นายไกรสร    วงษปู   

รวม 3,409,500    
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 
พิษณุโลก 

การพัฒนาโรงเรือนปลูกผักระบบอัจฉริยะ
พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย 

        60,000  นายบุญญฤทธิ์ วังงอน    

การประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม
เพ่ือการบริหารจัดการน้ําในแปลงเกษตร 

        60,000  น.ส.เดือนแรม แพงเก่ียว    

การพัฒนาระบบสูบน้ําประสิทธิภาพสูงและ
สั่งการทํางานบนสมาทโฟนสําหรับกลุม
วิสาหกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส 

        50,000  นายบุญญฤทธิ์ วังงอน    

การพัฒนาวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกสแบบ 
DRFT โดยใชเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล 

        70,000  น.ส.เดือนแรม แพงเก่ียว    

ระบบโรงเพาะเห็ดอีแวปแบบมินิพลังงาน
แสงอาทิตยรวมกับพลังงานไฟฟาสําหรับ
ชุมชน 

           
76,500  

 

นายสมบัติย  มงคลชัยชนะ 
 

  

รวม 316,500    
นาน 

การผลิตถานอัดแทงดวยเศษถานที่เหลือ
จากกระบวนการผลิตกลวยทอดกรอบ 

        75,000  นายณัฐพล วิชาญ    

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ
หมอนหยีของสถานประกอบการ บริษัท ภู
ดอย อินดัสเตรียล จํากัด จังหวัดนาน เพ่ือ
ความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

        75,000  นายกองเกียรติ ธนะมิตร    

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแหงลม
รอนแบบอุโมคลมสําหรับอบแหงกลวยยักษ
มะลิออง กรณศึีกษา หางหุนสวนจํากัดมอง
ดอยนาน 

        75,000  นายสุรชัย อิ้มทับ    

การพัฒนาและออกแบบเครื่องคั่วกาแฟ 
สําหรับ กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บานสัน
เจริญ ตําบลผาทอง อําเภอทําวังผา จังหวัด
นาน 

        75,000  นายสุรชัย อิ้มทับ    

การนําความรอนทิ้งจากเครื่องอบแหงแบบ
ลมรอนกลับมาใช กรณีกลุมวิสาหกิจชุมชน
พืชผักและผลไมอบแหง บานแหน 2 ตําบล
ผาตอ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

        60,000  นายอริยะ แสนทวีสุข    

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือก 
แยกแกนและหั่นแวนสับปะรดเพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม กรณีวิสาหกิจชุมชน

        60,000  นายอริยะ แสนทวีสุข    
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

พืชผักผลไมอบแหง บานแหน 2 ตําบล             
ผาตอ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรแสดงผลบน
โทรศพัทมือถือ 

        65,000  นายไพโรจน ปยรังสรรค    

ระบบรดน้ําอัจฉริยะควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร 

        70,000  นายวรรณกร พรหมอารีย    

นวัตกรรมระบบไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะ
ชนิดรูปคลื่นไซน 220 โวลต 4 กิโลวัตต
สําหรับสนับสนุนงานเกษตรกรรมบนพ้ืนที่
สูงควบคุมการจายโหลดผานเทคโนโลยี
ระบบอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

        70,000  ผศ.ดร.ชาญยุทธ กาญจน
พิบูลย  

  

การผลิตน้ํามันชีวภาพดวยกระบวนการไพ
โรไลซีสที่อาศัยตัวเรงปฏิกิริยาใน ปฏิกรณ
แบบ Drop Tube Reactor  

      205,200  น.ส.กันยาพร ไชยวงศ   

การพัฒนาเพิ่มคณุภาพกาชชีวภาพ และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใตการจัดการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

    3,406,000  น.ส.กันยาพร ไชยวงศ   

การวิเคราะหการใชพลังงานและการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กระบวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย 

    1,990,000  น.ส.กันยาพร ไชยวงศนยน   

การถายทอดเทคโนโลยีบอหมักแกสชีวภาพ
สําหรับผลิตเชื้อเพลิงทดแทนแกสหุงตมเพ่ือ
ใชในครัวเรือน 

      76,824  ดร.กันยาพร ไชยวงศ   

เครื่องสกัดน้ํามัลเบอรรี่ (Mulberry Juicers 
Machine) 

    279,160  ผศ.ดร.สิทธิบูรณ ศิริพรอัคร
ชัย 

  

เครื่องเพาะขาวมอลต (Malt Cultivator 
Machine) 

    389,600  ผศ.ดร.สิทธิบูรณ ศิริพรอัคร
ชัย 

  

รวม 6,971,784    
รวมทั้งสิ้น 28,728,190  16,307,800 12,420,390 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี : รศ.ดร.อุเทน  คํานาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : รศ.ดร.อุเทน  คํานาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท 

โทรศัพท์ : 1236 

E-mail :   
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 140 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 
0.20 จํานวน จํานวน 107 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 18 เรื่อง คาน้ําหนักคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 5 เรื่อง 0.80 
จํานวน 9 เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 1 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
เทากับ 39.80 

วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ตามสูตร 

[ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํานักวิจยั] 
= x 100 46.60 % 

[จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด] 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
[รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย] 

x 5 = 2.20 คะแนน [รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5] 

 

เขตพื้นที ่
จํานวนงานวิจัย 

รวม(เรื่อง) รวมคาน้ําหนัก 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 

เชียงใหม 18 18 0 12 1 49 21.40 

เชียงราย 16 2 1 2 0 21 6.20 

ลําปาง 7 1 0 2 0 10 3.40 

ตาก 24 6 0 4 0 34 10.40 

นาน 6 1 0 1 0 8 2.40 

พิษณุโลก 6 4 0 0 0 10 2.80 

สวก. 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 77 32 1 21 1 132 46.60 
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คณะ 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 
จํานวนอาจารย รอยละผลงาน คะแนน 

เชียงใหม 21.40 162.5 13.17 2.19 

เชียงราย 6.20 42 14.76 2.46 

ลําปาง 3.40 19 17.89 2.98 

ตาก 10.40 83 12.53 2.09 

นาน 2.40 18 13.33 2.22 

พิษณุโลก 2.80 19 14.74 2.46 

สวก. 0.00 1 0.00 0.00 

คํานวณจากคาคะแนนเฉลี่ย 46.60 344.50 13.53 2.25 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

บทความฉบับสมบูรณทีต่ีพมิพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) 

เชียงใหม       

1 อาจารยนพดล มณีเทียร Future Graduate Attributes 
Mapping in Medical 
Engineering 

  0.2 

2 รศ.บัญจรัตน  โจลานนัท,ฐิรญา
ดา  นนัตะ,สุรศักดิ์  
ทวีพัฒน,ธิดารัตน  ขนัจันทร
แสงและอรทัย  แซไล 

ผลชองปุยหมักน้ําทิง้หัตถกรรม
กระดาษสาตอการฟนฟูดนิทาง
ชีวภาพ  

การประชุมวชิาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 9 วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560 ณ อิมแพคเมืองทอง
ธานี กรุงเทพฯ 

0.2 

3 รุงนภา  เขียงวิจิตรและนาย
สุรสิทธิ์  เที่ยงจนัตา 

การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเลก็
เพ่ือผลิตภัณฑเทนมุงสูการจัดการ
สิ่งแวดลอมในฟารมสุกรอยาง
ยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัด
เชียงใหม 

การประชุมวชิาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทย ครั้งที ่10 
วันที่ 29 พย - 1 ธค 2560 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

4 ภัทรา  วงษพนัธกมล ธีรพล  
ขาวสําอางค กลิ่นประทุม  
ปญญาปง นคร สุริยานนท  รุง
นภา  เขียววิจิตร และศิร
ประภา  ชยัเนตร 

การศึกษาการดูดติดสีของน้าํทิ้ง
จากกระบวนการยอมหวาย โดย
การใชเศษใบไมและก่ิงไม 

การประชุมวชิาการวจิยั
และนวัตกรรมสรางสรรค 
ครั้งที่ 4 (CRCI 2017) 26-
27 กรกฎาคม 2560 ณ 
โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว 

0.2 

5 ดิเรก มณีวรรณ 
พินิจ เนื่องภิรมย 

การพัฒนาชุดการสอนเร่ืองการ
ออกแบบวงจรกรองความถี่ 

การประชุมวชิาการครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 10, 2560. 
หนา 290-295 

0.2 

6 ดิเรก มณีวรรณ 
พินิจ เนื่องภิรมย 

การสรางชุดเบรลลบล็อกเสริม
ทักษะการเขียนสาหรับผูพิการ
ทางสายตา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติดานนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู และ
สิ่งประดษิฐ, 2560. หนา 
808-813. 

0.2 

7 มานัส สุนันท 
พินิจ เนื่องภิรมย 

หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส
หมวดเครื่องใชไฟฟาสาหรับเด็กที่
มคีวามบกพรองทางการไดยนิ 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติดานนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู และ
สิ่งประดษิฐ, 2560. หนา 
786-791. 

0.2 

8 นาวี นันตะภาพ การพัฒนาเทคนิคการวัดระยะยก
เข็มหัวฉีดและชวง 
เริ่มตนการฉีดเชื้อเพลิง 

ก า ร ป ร ะ ชุม วิช า ก า ร 
เ ค รื อ ข า ย 
วิศวกรรมเครื่องกลแหง 
ประเทศไทย /2560 

0.2 

9 สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา การทดสอบสมรรถนะของเคร่ือง
ทําความเย็นขนาด 
เล็กโดยใชเทอรโมอิเล็กทรกิ
รวมกับผนังสุญญากาศ 

การจัดประชุมสัมมนา 
วิชาการรปูแบบพลังงาน 
ทดแทนสู ชุมชนแห ง 
ประเทศไทยครั้งที่ 10 
/2560 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

10 จิรศักดิ์ ปญญา ผลของสมรรถนะที่กระทําตอ
กังหันแบบแรง 
กระแทกของชุดเครื่องกําเนิด
ไฟฟารถยนตที่ตอ 
ขดลวดสเตเตอรแบบสตารและ
แบบเดลตาสําหรับ 
เครื่องผลิตไฟฟ าพลังงานน้ํา
ขนาดเล็กมาก 

การจัดประชุมสัมมนา 
วิชาการรปูแบบพลังงาน 
ทดแทนสู ชุมชนแห ง 
ประเทศไทยครั้งที่ 10 
/2560 

0.2 

11 ศรีธร อุปคํา ผลของสมรรถนะที่กระทาํตอ
กังหันแบบแรง 
กระแทกของชุดเครื่องกําเนิด
ไฟฟารถยนตที่ตอ 
ขดลวดสเตเตอรแบบสตารและ
แบบเดลตาสําหรับ 
เครื่องผลิตไฟฟ าพลังงานน้ํา
ขนาดเล็กมาก 

การจัดประชุมสัมมนา 
วิชาการรปูแบบพลังงาน 
ทดแทนสู ชุมชนแห ง 
ประเทศไทยครั้งที่ 10 
/2560 

0.2 

12 อดิเรก ชัยนวกุล ธีรวัฒน แสง
กาศ ศุภสิทธิ์ มะโนเคร่ือง และ 
ศุภชัย อัครนรากุล (2560) 

การออกแบบและสรางเครื่องข้ึน
รูปแผนพลาสติกเทอรโมฟอรมมิ่ง
ขนาดเล็ก 

การประชุมวชิาการราช
มงคลดานเทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการ 7 - 8 
ธันวาคม 2560 โรงแรมเคป
ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

0.2 

13 ศุภสิทธิ์ มะโนเครื่อง อดิเรก ชัย
นวกุล ธีรวัฒน แสงกาศ และ 
ศุภชัย อัครนรากุล (2560) 

การออกแบบและสรางเครื่องข้ึน
รูปพลาสติกหมุนเหวี่ยง 

0.2 

14 นทีชัย ผัสดี ณัฐพงษ ขันเปง 
ภานุเดช ตานะอาจ และ 
วราวุธ ติสัก 

การออกแบบและสรางเครื่องข้ึน
รูปรอนแผนพลาสติกโดย
สุญญากาศ 

0.2 

15 เกรียงไกร ธารพรศรี นทีชัย ผัส
ดี และ สุวิทย ธรรมแสง 

การออกแบบผังโรงงานและ
ระบบการผลิตนาดื่ม กรณีศึกษา
โรงงานพิศษิฐ 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

16 นายวชัรากร  ชัยวฒันพิพฒัน การศึกษาสมบัติและสวนผสม
ของเชื้องเพลิงเขียวจากไมไผ 

การประชุมวชิาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป พ.ศ.2560 
ระหวางวันที่12-15 
กรกฎาคม 2560 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม หนา 17 

0.2 

17 นายวชัรากร  ชัยวฒันพิพฒัน เครื่องควานเมล็ดไยลาํ (ตนแบบ) การประชุมวชิาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป พ.ศ.2560 
ระหวางวันที่12-15 
กรกฎาคม 2560 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม หนา 123 

0.2 

18 นายแมน    ตุยแพร/น.ส.มน
วิภา  อาวิพันธุ 

เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบกัด
เซาะสําหรับการทดสอบพืน้ผิว
วิศวกรรมและเทคโนโลย ี

การประชุมวชิาการ
เทคโนโลยีการเชื่อมและ
การตรวจสอบ (TWT 
2017) 11-12 November 
2017,Sand Dunes 
Chaolao Beach 
Resort,Chanthaburi, 
Thailand 

0.2 

เชียงราย       

1 นายนิวัฒนชัย  ใจคาํ การปรับปรุงประสิทธิภาพคลงั
จัดเก็บบรรจุภัณฑกรณีศึกษา
กลุมพัฒนาเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานระดบัชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017 "วิจัยจาง
องคความรูสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน" ประจําป 
2560 หนา B-54 - B-60 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

2 นายนิวัฒนชัย  ใจคาํ การศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุ
นําผึง้ กรณีศึกษากลุมพัฒนา
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานระดบัชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017 "วิจัยจาง
องคความรูสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน" ประจําป 
2560 หนา B-61 - B-66 

0.2 

3 นายนิวัฒนชัย  ใจคาํ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการปอกสับปะรดภูแล 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานระดบัชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017 "วิจัยจาง
องคความรูสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน" ประจําป 
2560 หนา B-97 - B-103 

0.2 

4 นายกําพล     จินดอนชัย การเปรียบเทียบศักยภาพ
ระหวางสถานีในอําเภอเทิงกับ
อําเภอเวียงแกนเพื่อตั้งเปนจุด
รวบรวมสินคาของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงกลุมศูนยที ่2 ดวย
กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดบั
ชั้น 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานระดบัชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017 "วิจัยจาง
องคความรูสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน" ประจําป 
2560 หนา B-30 - B-37 

0.2 

5 นายสมควร    สงวนแพง การปรับปรุงการจัดเก็บสินคา
ของศูนยกระจายสนิคาสหกรณ
การเกษตรวังชิ้น 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานระดบัชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017 "วิจัยจาง
องคความรูสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน" ประจําป 
2560 หนา B-132 - B-141 

0.2 

6 นายกานต  วิรุณพนัธ การพัฒนาและจัดสรางเตาอบ
กําจัดสีเคลือบที่มีผลตอการไดคนื
ของเนื้อไลหะในกระบวนการ
หลอหลอมอะลูมิเนียม 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาตพิะเยาวิจัย ครั้งที่ 
6 2560 พะเยา,หนา 54-
57 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

7 ปกรณ เสรเีผาวงษ การออกแบบและสรางระบบสูบ
นาพลงังานแสงอาทิตยสาหรับ
โรงเรือนเพาะชาในโครงการ
หลวงสะโงะ 

การประชุมวชิาการวจิยั
และนวัตกรรมสรางสรรค 
ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017). 

0.2 

8 ผศ.วิเชษฐ ทิพย ประเสริฐ การออกแบบและสรางแหลงจาย
ไฟฟากระแสตรง 
โดยวงจรฟลายแบคคอนเวอร
เตอร ส าหรับ 
กระบวนการผลิตเสนใยพอลิ
เมอร, 

4th Conference on 
Research 
and Creative 
Innovations 
and 2 nd International 
symposium on 
Application 
of High- voltage, 
Plasma & 
Micro/ Nano Bubble to 
Agriculture and 
Aquacultur, 
26-27 July 2017, Chiang 
Mai,Thailand 

0.2 

9 นายเพลนิ จันทรสุยะ การพัฒนาเครื่องกลั่นนามัน
หอมระเหยจาก 
สมุนไพร พลังงานแสงอาทิตย
รวมกับพลังงาน 
ไฟฟาดวยการ ควบคุมอุณหภูม ิ

4th Conference on 
Research 
and Creative 
Innovations 
and 2 nd International 
symposium on 
Application 
of High- voltage, 
Plasma & 
Micro/ Nano Bubble to 
Agriculture and 
Aquacultur, 
26-27 July 2017, Chiang 
Mai,Thailand 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

10 นายเพลิน จันทรสุยะ การออกแบบและสรางเครื่อง
ควบคุมมอเตอรดีซี 
บัสเลสในรถพลงังานไฟฟา 

4th Conference on 
Research and Creative 
Innovations 
and 2 nd International 
symposium on 
Application 
of High- voltage, 
Plasma & 
Micro/ Nano Bubble to 
Agriculture and 
Aquacultur, 
26-27 July 2017, Chiang 
Mai, Thailand 

0.2 

11 นายเพลิน จันทรสุยะ การออกแบบและสรางเครื่อง
ควบคุมมอเตอรดีซี 
บัสเลสในรถพลงังานไฟฟา 

Aquacultur, 26-27 July 
2017, 
Chiang Mai, Thailand 

0.2 

12 ผศ.นิติพงษ สมไชยวงศ การออกแบบและสรางกังหันตีน้าํ 
เพ่ือ เพิ่ม 
ออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย 

Aquacultur, 26-27 July 
2017,ChiangMai,Thailand 

0.2 

13 นายเพลิน จันทรสุยะ การสรางเคร่ืองควบคุมคาการนาํ
ไฟฟาและคา 
ความเปนกรด-ดางในการปลูกผกั
ไฮโดรโปนิกส 
โดยควบคุม ผานเวบ็ไซต,หนา 
283-295 

1 st National Graduate 
Research Conference 
and 
Creative Innovation 
Competition, 17- 18 
August 
2017, Chiang Mai, 
Thailand 

0.2 

14 นายเพลิน จันทรสุยะ การพัฒนาวงจรฟลายแบคคอน
เวอรเตอรแรงดัน 
สูงกระแสตรง สาํหรับระบบ
กําจัดควันดวยไฟฟา 
สถิต, หนา 310-316 

1 st National Graduate 
Research Conference 
and 
Creative Innovation 
Competition, 17- 18 
August 
2017, Chiang Mai, 
Thailand 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

15 นายเพลิน จันทรสุยะ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส รา 
ง ชุด รัก ษ า ร ะ ดบั 
แรงดันไฟฟาของเคร่ืองกําเนิด
ซิงโครนัสดวยวธิ ี
ควบคุมกระแสกระตุน
สนามแมเหล็ก, 
หนา 317-324 

1 st National Graduate 
Research Conference 
and 
Creative Innovation 
Competition, 17- 18 
August 
2017, Chiang Mai, 
Thailand 

0.2 

16 นายอนุสรณ ยอดใจเพ็ชร การออกแบบและพัฒนาหมวกนํา
ทางสาํหรับคน 
ตาบอด, หนา 383-393 

1 st National Graduate 
Research Conference 
and 
Creative Innovation 
Competition, 17- 18 
August 
2017, Chiang Mai, 
Thailand 

0.2 

ตาก       

1 ประสงค วงศชัยบตุร และ ชู
ธงสัมมัตตะ. 

(2560) “เครื่องวัดละบันทึกคา
พลังงานสาหรับ 
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย” 

การประชุมวิชาการเครือขาย 
วิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
(EENET2017), 2-4 
พฤษภาคม 
2560. หนา 626-629. 

0.2 

2 ธนพงศ คุมญาติ และ สมบัติ 
สันกวาน. 

“การตรวจจับการลมและการหา
ความไวอุปกรณปองกันโดยใช
โมดูลวัด 
ความเขมสนามแมเหล็ก”, 

การประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้ง
ที่ 6 ณ หอประชุมพญางํา
เมือง มหาวิทยาลัย 
พะเยา, จังหวัดพะเยา, 26-
27 มกราคม 2560. หนา 
967-975. 

0.2 

3 ธนพงศ คุมญาติ, ปรีชา มหาไม 
และ ภานุ วัชระนฤมล 

ตูอบผาและน้ําเกลือแบบควบคมุ
อัตโนมัติสาํหรับหอง 
อภิบาลทารกแรกเกิด 

การประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติ CRCI-2017 ณ 
โรงแรมแกรนดวิวเชียงใหม, 
จังหวัดเชียงใหม, 26- 
27 กรกฎาคม 2560. หนา 
76-80. 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

4 ธนพงศ คุมญาติ, วรวฒุ ิวิรยิะ 
และภานุ วัชรนฤมล 

”เคร่ืองใหความอบอุนแบบแผ
รังสีสําหรับทารกคลอดกอน 
กําหนด”, 

การประชุมวชิาการและ
ประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้ง
ที่ 1 GCIC 2017 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม, จังหวัด
เชียงใหม, 17-18 สิงหาคม 
2560. หนา 358-366. 

0.2 

5 สมบัติ สนักวาน, ธนพงศ คุม
ญาติ และปรีชา มหาไม 

ประยุกตวงจรจายกําลังแบบ
ฮาลฟบริดจสาํหรับชุดทําน้ํา 
รอน-น้ําเย็นดวยเทอรโมอิเล็ก 
ทริก 

การประชุมวชิาการและ
ประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้ง
ที่ 1 ณ โรงแรมดิ 
เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม, 
จังหวัดเชียงใหม, 17-18 
สิงหาคม 2560. หนา 273-
282. 

0.2 

6 อัญชลี พานิชเจริญ, ณัฐวุฒิ 
พานชิเจริญ และจารุกิตติ ์

โมดูลควบคุมโซลาปมดวยระบบ
สมองกลฝงตัว 

การ 
ประชุมวชิาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชงิประยุกต 
ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 
ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร
เมาทเทน จังหวัด 
เลย, 25-28 กรกฎาคม 
2560. หนา 681-684 

0.2 

7 รุงโรจน ขะมันจา, เอกลักษณ 
สุมนพันธ และยทุธนา มูลกลาง 

ตรวจวัดความเร็วรถโดยใช
เทคนิคการ 
ประมวลผลภาพดจิิทัล 

การประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติ CRCI-2017 ณ 
โรงแรมแกรนดวิวเชียงใหม, 
จังหวัดเชียงใหม, 
26-27 กรกฎาคม 2560. 
หนา 482-488 

0.2 

8 1.ดร.ภูวดล พรหมชา  การหาอัตราการซึมน้ําผานชั้นดนิ
ในพื้นที่เกษตรกรรม การประชมุ
วิชาการ 

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ 
ครั้งที่ 22/2560 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

9 2.ดร.สนธยา ทองอรุณศรี  การศึกษาการหลุดรอนของผิว
แผนพ้ืนคอนกรีตสาํเร็จรูปใน
อาคารเรียน โรงเรยีนเทศบาล 1 
จังหวัดตาก  

การประชุมวชิาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติ 
ครั้งที่ 22/2560 

0.2 

10 3.อ.ขวัญชัย เทศฉาย  การศกึษาการหลุดรอนของผิว
แผนพ้ืนคอนกรีตสาํเร็จรูป 

การประชุมวชิาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติ 
ครั้งที่ 22/2560 

0.2 

11 4.อ.มนตร ีคงสุข  การศึกษาการหลุดรอนของผิว
แผนพ้ืนคอนกรีตสาํเร็จรูป 

การประชุมวชิาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติ 
ครั้งที่ 22/2560 

0.2 

12 นายจํารัศ    หาคําวัง การพัฒนาและสรางเคร่ืองเตาคั่ว
พริก 

การประชุมวชิาการระดบั
ชาตพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
2560 พะเยา,หนา 25-27 

0.2 

13 นายจํารัส   หาคําวงัและนาย
ไกรสร   วงษปู 

การปจจัยที่มีผลตอการกัดอะลมูี
เนียมดวยเครื่องกัดแบบ 3 แกน 

การประชุมวชิาการระดบั
ชาตพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
2560 พะเยา,หนา 25-27 

0.2 

14 นายไกรสร   วงษปู การพัฒนากระบวนการขึ้นรูป
สวนโคงภายในครกหินแกรนิต 

การประชุมวชิาการระดบั
ชาตพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
2560 พะเยา,หนา 25-27 

0.2 

15 ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน สรางและหาประสิทธิภาพชุดการ
สอนวิชาการควบคุมมอเตอร
ไฟฟา เรื่อง การควบคุมมอเตอร
ไฟฟากระแสสลบัตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาชางไฟฟากาลงั 
พุทธศักราช 2556 

งานประชุมวชิาการ 
เครอืขายวิศวกรรมไฟฟา 
ครั้งที่ 9 (EENET2017) 
วันที่2-4 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเคพีแกรนด 
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
หนา 791-794 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

16 นายธวชัชัย ไชยลังการ “เครื่องคั่วพริก” การประชุมทางวชิาการ
พะเยา 
วิจัยครั้งที่ 6 
“ศิลปวัฒนธรรม 
วิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0” 
วันที่ 26-27 มกราคม 
2560 ณ หอประชุมพญางาํ
เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 
หนา 475-480. 

0.2 

17 ผศ.ดร.ไพโรจน จันทรแกว สมรรถนะเครื่องอบแหงแบบปม 
ความรอนใชคอยลเย็นตัวในชวง 
วัสดุความชื้นสงูและใชคอยลเย็น 
ตัวนอกในชวงวสัดุความชื้นตา 

การประชุมวชิาการและ
นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 
4 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนยประชุม
นานาชาติ โรงแรมเชียงใหม
แกรนดวิว จ.เชียงใหม 

0.2 

18 ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม ผลของระดับอุณหภูมิอบแหงตอ 
การอบแหงมะขามเปรี้ยวแบบโฟ 
มแมทดวนรังสีอินฟราเรดไกล 

การประชุมวชิาการสมาคม
วิศวกรรม 
เกษตรแหงประเทศไทย 
ระดับชาติ ครั้งที ่
18 ประจําป 2560 วันที่ 7-
9 กันยายน 2560 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
กรุงเทพฯ 

0.2 

19   ผลของระดับอุณหภูมิอากาศตอ 
การอบแหงมะเขือเทศเชอรี่ดวย 
ระบบสายพานลาเลียงรวมกับ 
อากาศรอน 

ก า ร ป ร ะ ชุม วชิ า ก า 
ร ร ะ ดับ ช า ต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ครั้งที่ 4 
“งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่น” วันที่ 10 
มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เพชรบูรณ 

0.2 



70 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

20 ผศ.ดร.จักรพันธ ถาวรงามยิ่ง 
สกุล 

Properties and Energy 
Recovery 
of Biochar Production for 
Agricultural Waste via Slow 
Pyrolysis in Porous Bed 
Reactor 

The1st International 
Symposium on 
Bioenergy and 
Environment (BEE 
2017) 
July 9-12,2017 Tianjin, 
China 

0.2 

21 นายจักรกฤษณ เคลือบวัง เคร่ืองเชื่อมไฟฟาความถี่สูงขนาด
พกพา หนา 
489-491. 

การประชุมวิชาการวิจัยและ 
นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี4. 
โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ. 
เ ชีย ง ใ ห ม. 26- 27 ก ร ก 
ฎ า ค ม 
2560. 

0.2 

22 นายจักรกฤษณ เคลือบวัง การพัฒนาตนแบบเรอืเก็บขยะ
ลอยน้ําขนาดเล็ก 
พลังงานแสงอาทิตยรุนที่ 2. หนา 
286-291 

ปร ะ ชุมวชิา ก า รระ ดบั 
ชาต ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 
ครั้งที่ 9(9th RMUTNC). 
เมือง 
ทองธานี อําเภอปากเกรด 
จังหวัด 
นนทบุร.ี 7-9 สิงหาคม 
2560. 

0.2 

23 นายจักรกฤษณ เคลือบวัง การพยากรณการใชพบังงานดวย
ตัวตนแบบเกรย 
ชนิดหมุน. หนา 378-382. 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

24 นายกอเกียรติ ออดทรัพย หลักการออกแบบ มาตรฐานการ
ติดตั้ง และการ 
ใชงานสํา หรับระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย แจง 
เหตุเพลิงไหม ระบบปายทางออก 
และไฟฟาแสง 
สวางฉุกเฉิน” 

โดยศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะดา น เ ทคโ นโ ล ยี
ไฟ ฟากํา ลัง 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
การอบรมดังกลาวสามารถ
นําความรูม า ป รับ เ นื้อ ห 
า ก า ร ส อ น ใ น 
รายวิชา การออกแบบ
ระบบไฟฟากาํลังและการ
ปองกันระบบไฟฟากํา ลัง 
และ สามารถนําความรู
ดังกลาวไปประยุกตใชใน
การออกแบบระบบไฟฟาให
มีความปลอดภัยตอ ชีวิต แ 
ล ะ ท รัพ ยสนิ ข อ ง 
สาธารณชนได 2-3 
พฤศจิกายน 
2560 

0.2 

นาน         

1 ณัฐพล กาบคาํ และสรุชัย อ้ิม
ทับ 

โซอุปทานของการสรางมลูคาเพิม่
เชอรี่ บานสนั 
เจริญ ตําบลผาทอง อําเภอวังผา 
จังหวัดนาน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
Conference on Research 
and Creative Innovations 
ครั้งที่ 4,26 – 27 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2560 
โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 
จังหวัดเชียงใหม, 559 -564 

0.2 

2 นายไตรรตัน ปะท ิ การพัฒนาระบบควบคุม
สารอาหารและแสง 
สําหรับผักไฮโดรโปนิกสดวย
ไมโครคอนโทรเลอร 
( A Development of 
Nutrient and lighting 
Control System for 
Vegetables 
hydroponics plant) 
 
 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้ง
ที่14 วันที่ 7-8 ธันวาคม 
2560 ณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยา 
เขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

พิษณุโลก       

1 นายสถาพร คีรีตะ การสรางและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอนรชวย
สอนเรื่องมอเตอรเหนี่ยวนา 3 
เฟส 

งานประชุมวชิาการ 
เครอืขายวิศวกรรมไฟฟา 
ครั้งที่ 9 (EENET2017) 
วันที่2-4 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเคพีแกรนด 
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
หนา 827-830 

0.2 

2 ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ขันแกวหลา ศึกษาแนวทางการลดใชพลังงาน
ไฟฟาจากหนวยงานไฟฟาดวย
ระบบไฟฟารวมเซลลแสงอาทติย 

การประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้ง
ที่ 4. ณ หอประชุมพญางา
เมืองมหาวิทยาลัยพะเยา, 
วันที่ 29-30 มกราคม 
2560 . หนา 84. 

0.2 

3 นายมานะ ทะนะอน สื่อชวยสอนโปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร 

การประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้ง
ที่ 4. ณ หอประชุมพญางา
เมืองมหาวิทยาลัยพะเยา, 
วันที่ 29-30 มกราคม 
2560 . หนา 93. 

0.2 

4 นายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ ์ การศึกษาการผลิตไฟฟาจากเตา
แกสโดยใชแผนเพลเทียร 

การประชุมวชิาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 2560 

0.2 

5 นายเอกรัฐ ชะอุมเอียด การศึกษาเบื้องตนของไมโครนา
โนบบัเบิ้ลตออัตราการรอด การ
เจริญเติบโตและคุณภาพนาใน
การเลี้ยงลูกปลาแฟนซีคารพ 

การประชุมวชิาการสวน
สุนันทาวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 2560 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

6 นายศุภชัย ชุมนุมวัฒน และ 
นายนิติกร หลีชัย 

รูปแบบการหาขนาดที่เหมาะสม
ของขนาดตัวรับรังส ี
แสงอาทิตยแบบรูปประกอบที่ใช
ใหความรอนแกเครื่อง 
อุนน้ําปอนสาํหรับหมอไอน้ํา
เชื้อเพลิงไม 
 
 
 
 

การประชุมวชิาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคล ครั้งที่ 9 (2560) 

0.2 

ลําปาง       

1 นางสาวมนินทรา ใจคําปน การวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร กรณีศึกษาหาง
หุนสวนจาํกัดเรือง 
ชนะแพ็คกิง 

ก าร ป ร ะ ชุม ท า ง 
วิชาการระดบัชาติ“พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 6” 
วันที่ 26-27 มกราคม 
2560 ณ หอประชุม 
พ ญ า ง า เ มื อ ง 
มหาวิทยาลัยพะเยา/ 
จัง ห วัด พ ะ เย า / 
ประเทศไทย/ หนา 
420 – 430. 

0.2 

2 นายพงศกร สุรินทร การประเมินความเสี่ยงทางการย
ศาสตรของผูใชคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน : 
กรณีศกึษา องคการบริหารสวน
ตําบล 

ก าร ป ร ะ ชุม ท า ง 
วิชาการระดบัชาติ“พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 6” 
วันที่ 26-27 มกราคม 
2560 ณ หอประชุม 
พ ญ า ง า เ มื อ ง 
มหาวิทยาลัยพะเยา/ 
จัง ห วัด พ ะ เย า / 
ประเทศไทย/ หนา 
420 – 430. 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

3 นายพงศกร สุรินทร และ 
นายสรายุทธ มาลัยพนัธุ 

การออกแบบและสรางเครื่องตดั
ชิ้นสวนหมวกคาวบอย. 

ก าร ป ร ะ ชุม ท า ง 
วิชาการระดบัชาติ“พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 6” 
วันที่ 26-27 มกราคม 
2560 ณ หอประชุม 
พ ญ า ง า เ มื อ ง 
มหาวิทยาลัยพะเยา/ 
จัง ห วัด พ ะ เย า / 
ประเทศไทย/ หนา 
413 – 419. 

0.2 

4 นายสรายุทธ มาลัยพนัธุ การออกแบบและสรางตูพน
เคลือบเซรามิก. 

การประชุมวชิาการ 
แ ล ะ นํ า เ ส น อผลงาน
วิจัยระดับชาต ิ
ราชธานีวิชาการ ครั้ง 
ที่ “การวิจัย 4.0 
เพืj อ ก า ร พั ฒ น า 
ป ร ะ เท ศ สูค ว า ม 
มั่น คง มั่งคั่ง แล ะ 
ยั่งยืน” วันที 26-27 
ก รก ฎ าค ม 2560/ 
จั ง ห วั ด 
อุบ ล ร า ช ธ า นี./ 
ประเทศไทย/ หนา 
1072 –1078. 

0.2 

5 น.ส.มนินทรา   ใจคําปน การวัดประสิทธิภาพผลโดยรวม
ของเครืองจักร กรณศึกษาหาง
หุนสวนจาํกัดเรืองชนะแพ็คก้ิง 

การประชุมวชิาการระดบั
ชาตพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
2560 พะเยา,หนา 420-
430 

0.2 

6 นายพศกร   สุรินทร การประเมินความเสี่ยงทางการย
ศาสตรของผูใชคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน : กรณีศึกษา องคการ
บริหารสวนตาํบล 

การประชุมวชิาการระดบั
ชาตพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 
2560 พะเยา,หนา 413-
419 

0.2 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

7 นายพงศกร  สุรินทร/นายสรา
ยุทธ  มาลัยพันธุ 

การออกแบบและสรางเครื่องตดั
ชิ้นสวนหมวกคาวบอย 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ
ครั้งที่ 2 "การวิจัย 4.0 เพ่ือ
การพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคง และยัง่ยืน" วนัที่ 26-
27 กรกฎาคม 2560 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเทศไทย หนา 1072-
1078 

0.2 

บทความฉบับสมบูรณทีต่ีพมิพในรายงานตีพมิพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  
(คาน้ําหนัก 0.40) 
เชียงใหม       

1 ผศ.ดร.ประชา    ยืนยงกุล Experimental Investigation 
of Closed Loop Oscillating 
Heat Pipe at Startup 
Condition 

In Proceeding of the 
ninth International 
Conference on 
Science,Technology 
and Innovation for 
Sustainable Well-Being 
(STISWB)2560 

0.4 

2 อ.สุรพิน พรมแดน Experimental Investigation 
of Closed Loop Oscillating 
Heat Pipe at Startup 
Condition 

STISWB 2017 at 9th 0.4 

3 อ.ณัฐพงศ หลากอง Design and development of 
combination die for 
including curling, embossing 
and deep drawing process 

STISWB 2017 at 9th 0.4 

4 อ.ดร.ศิวโรฒม ศิริลักษณ Color Sorter for lignite and 
Non-lignite Minerals 

CMU&USD 2017 0.4 

5 Nattawut Phanicharoen 
and Unchalee 
Phanicharoen 

Frequency synthesizer with 
embedded 
system for FM exciter radio 
broadcasting 

STISWB-2017. Kunming 
university of sciences 
and technology, 
China, 26-28 June 
2017. 

0.4 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

6 Nattawut Phanicharoen 
and Unchalee 
Phanicharoen 

Video conferencing system STISWB-2017. Kunming 
university of sciences 
and technology, 
China, 26-28 June 
2017. 

0.4 

7 Pinit Nuangpirom The Development of Fast 
Modal Fourier Transform for 
Electromagnetic Wave 
Iterative Computation 

The 14th International 
Conference ECTI-CON 
2017,2017, pp.612-615. 

0.4 

8 Pinit Nuangpirom Microwave Capacitor and 
Inductor Analysis using 
Wave Iterative Computation 

The 14th International 
Conference ECTI-CON 
2017, 2017, pp.677-
680. 

0.4 

9 Pinit Nuangpirom The development of high 
gain waveguide antennas 
for Wi-Fi communication 
system 

International Electrical 
Engineering Congress 
(iEECON), 2017. 

0.4 

10 Pinit Nuangpirom Development of 
Instructional Package using 
Flipped Classroom Model 
for Electronics Engineering 
Education: A Case Study on 
Usage of Visio Program 

International STEM 
Education Conference 
(iSTEM-Ed2017), 2017. 

0.4 

11 Korawat Wuttikid Investigation of Catalyst Ink 
Droplet in the 
Fabriccation of PEM Fuel 
Cell Electrodes by 
Ultrasonic Atomization 

Kunming University of 
Science and 
Technology, 
China, 26-28 June 
2017. 

0.4 

12 Ninlawan Chaitanoo, 
Autchara 
Junphong, Atchara Chaiya 
and Penwarat 
Senan 

Removal of Sodium 
Chloride from Air with the 
Bubbles Water 

Kunming University of 
Science and 
Technology, 
China, 26-28 June 
2017. 

0.4 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

13 Chaiwat Kittidecha, 
Puttasayan 
Narapinij, Patcharanun 
Kettim, and 
Phiraphan Bangphan. 
(2017). 

“Application of Kansei 
Engineering in the Thai 
Health Care Service.” 

The 9th International 
Conference on 
Sciences, 
Technology and 
Innovation 
for Sustainable Well-
Being 
(STISWB 2017). 
Kunming : 
Kunming University of 
Sciences and 
Technology, 
China, 26-28 June 2017 
:479-482. 

0.4 

14 นาวี นันตะภาพ The effects of exhaust gas 
temperature on 5-stroke 
engine performance 

International Conference 
on Sciences, Technology 
and Innovation for 
Sustainable Well-Being 
/2017 

0.4 

15 Sakorn Panta Development of 
Air3cushion for Bedsore 
Protection Control by Using 
Programmable 
Logic Controller 

(STISWB 2017) 
Kunming University of 
Sciences and 
Technology, 
China, 26-28 June 
2017. 
Page 98 

0.4 

16 P. Boonpeng, 
P.Yingkayan, K. Yingkayun 

Modbus TRU Power Meter 
Data Logging 
System via Wireless 
Communication 

( STISWB 2017) 
Kunming 
University of Sciences 
andTechnology, China, 
26- 28 June 2017.Page 
98 

0.4 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

17 Watcharin Sitticharoen, 
Supachai Aukaranarakul, 
and Kitti Kantalue. (2017) 

Hybrid polymer 
biocomposites reinforced 
with sugarcane bagasse and 
eggshell microparticles 

The 9th International 
conference on Science, 
Technology and 
Innovation for 
Sustainable Well-Being 
(STISWB 2017), 26-28 
June 2017, Kunming, 
China. pp. 524-527 

0.4 

18 นายแมน   ตุยแพร Characterization of 
CrMoBW-Fe base in-flight 
particles and splats 
fabricated by nano cored 
wire arc spraying 

Internation Thermal 
Spray Conference (ITSC 
2017),Dusseldorf:Germa
n,5-11 June 2017 

0.4 

เชียงราย       

1 1. ณรงค เมตไตรพันธ 
2. หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน 
3. ณัฐพล อุนยัง 
4. นุรกัษ ไชยศร ี

Musical Chords Transposer 
for Captured Image based 
on Optical Character 
Recognition 

Proceeding of ICDAMT 
2017(IEEE xplore digital 
library) 

0.4 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

2 ดร.อังกูร วองตระกูล Wongtragoon, U., Fakkhong, 
S. and 
Suwanmaneepong, S., 2017, 
“Development 
Indicators of City Resilience 
for Water Resources 
Management in Chiang Rai 
Province, Thailand”. 
Wongtragoon U., Traisup, K. 
and 
Suwanmaneepong, 
S., 2017, “Evaluating the 
Irrigation Efficiency 
using Rapid Appraisal 
Process Technique (RAP) in 
a Large Scale Irrigation, Case 
Study: Mae Lao 
Operation and Maintenance 
Project and Chiang 
RaiIrrigation Project, 
Thailand”. 

International Journal 
of Agricultural 
Technology, Vol. 
13(7.2), pp. 1835-1848 
International Journal 
of Agricultural 
Technology, Vol. 
13(7.2), pp. 2161- 
2174. 

0.4 

ตาก       

1 ผศ.ดร.ไพโรจน จนัทรแกว Effect of using temperature 
controller modes with 
variable compressor speed 
by inverter on heat pump 
dryer performance 

RMUTcon,The 8th 
Rajamangala University 
of Tecnology 
international 
conference, 7th-9th 
2017 at Impact 
Muang Thong Thani 
Exhibition and 
Convention 

0.4 

2 ดร.สนธยา ทองอรุณศร ี Prediction of shrinkage 
cracking age of 
concrete due to restrained 
shrinkage 

The 6th International 
Conference of Euro 
Asia Civil Engineering 
Forum (EACEF) / 2017 

0.4 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

3 นายทัศนะ ถมทอง “Parabolic Solar Tracking 
Concentrator 
Development for Drinking 
Water 
Production” และเรื่อง 
“Microcontroller 
based Lemons Counting 
and Sorting 
Machine” งานวิจัยทั้งสองไดรับ
รางวัล 
“Honorable Mention of Oral 
Competition 
Award” 

การประชุมวชิาการ 2017 
International 
Symposium on 
Novel and Sustainable 
Technology 18-21 
ตุลาคม 
2560 

0.4 

4 ผศ.ดร.ไพโรจน จนัทรแกว Harmony Algorithm with 
Genetic 
Operators for the Finite 
Capacity 
Scheduling of Complex 
Products 

The9th Internatinai 
Conference on 
Science Technology 
and innovation for 
Sustainable Well-Being 
STISWB 2017, 
June 26-28 2017, 
Kunming university of 
sciences and 
technology, china 

0.4 

5 ผศ.ดร.ไพโรจน จนัทรแกว Bananas Dryer Performance 
with 
a Developed Hot Air Dryer 
Using 
Waste Heat from Charcoal 
Production Process 

The9th Internatinai 
Conference on 
Science Technology 
and innovation for 
Sustainable Well-Being 
STISWB 2017, 
June 26-28 2017, 
Kunming university of 
sciences and 
technology, china 

0.4 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

6 นายจิรวฒัน    วรวชิัย Multi-product and multi-
period inventory lot-sizing 
withn supplier selection 
under quantity discount 

International Jounal of 
Services and 
Operations 
Management (IJSOM) 
Vol 
28,NO.2,264277.2017 

0.4 

นาน       

1 Charnyut 
Karnjanapiboon, Aunnon 
Buasre and Pairoj 
Piyarungsan 

Design and Implementing 
an Automatic 
Water Pump Controlling 
System for High 
Hill Berry Farm using 
Economic Cost 8-Bit 
Microcontroller ( Arduino 
UNO R3 ) : Case 
Study Mae- Charim Berry 
Farm, NAN, 
Thailand 

The 9th International 
Conference on 
Sciences, 
Technology 
and Innovation for 
Sustainable Well-Being 
(STISWB 2017)Kunming 
University of 
Sciences and 
Technology, 
China, 26-28 June 
2017. 
Page 115-118 

0.4 

พิษณุโลก       

1 นางสาวเดือนแรม แพงเก่ียว การประมาณคาพารามิเตอรหมอ
แปลงไฟฟา 1 เฟสเพ่ือปรบัปรุง
ประสิทธิภาพดวยวิธีเชิง
พันธุกรรม (Parameter 
Estimation of Single Phase 
Transformer for Improving 
Efficiency using Genetic 
Algorithm) 

เครอืขายวิศวกรรมไฟฟา 
(EENET Journal) Vol.1, 
No.1, January-June 
2017, pp.20-23. 

0.4 

2 นางสาวเดือนแรม แพงเก่ียว การจาแนกความผิดปกติของตัว
นาโรเตอรในมอเตอรเหนี่ยวนา
โดยโครงขายประสาทเทียมแบบ
ปอนไปขางหนา แบบหลายชั้น 

เครอืขายวิศวกรรมไฟฟา 
(EENET Journal) Vol.1, 
No.2, July-December 
2017, pp.36-39 

0.4 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่ออาจารย/ผูนําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

3 นางสาวเดือนแรม แพงเก่ียว การควบคุมกาลังไฟฟารีแอคทีฟ
ของมอเตอรซิงโครนัสดวยตัว
ควบคุมแบบพไีอ 

เครอืขายวิศวกรรมไฟฟา 
(EENET Journal) Vol.1, 
No.1, January-June 
2017, pp.15-19. 

0.4 

4 Bunyarit Wangngon , 
Amnouy Kamboon , 
Man Fakthong , 
Varis Jittham and 
Prataeb Promseenong 

Comparison of wind 
Turbine Generator from 
Hot Air Split Type Air 
conditioner. 

The 9thInternational 
Conference on 
Sciences, 
Technology and 
Innovation for 
Sustainable Well-Being 
, 
Kunming University of 
Sciences and 
Technology, China, 
(2017) 

0.4 

ลําปาง       

1 Natthakit Powichai. “Automatic Power Factor 
Correction Using 
MicroProcessor Based”. 

The 9th International 
Conference on 
Sciences, 
Technology and 
Innovation 
for Sustainable Well-
Being 
(STISWB). Kunming 
University 
of Sciences and 
Technology, 
China.26-28 June 2017. 

0.4 
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บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (คาน้ําหนัก 0.6) 

เชียงราย       

1 ดร.สุรชัย อํานวยพรเลิศ Amnuaypornlert, S., 2017, 
“Distribution and 
Spacing Characteristics of 
Indian gooseberry Root 
that Affect Shear Strength 
on Earth Slope”, 
Amnuaypornlert, S., 2017, 
“A Study of property 
compressive strength and 
bending strength of 
concrete mixed with 
ceramic fragments”, 
 
 

Kasalongkham 
Research Journal, Vol. 
11(3), pp. 229-241. 
Kasalongkham 
Research Journal, Vol. 
11(3), pp. 279-291 

0.6 

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (คาน้ําหนัก 0.80) 

เชียงใหม       

1 นายคํารณ   แกวผดั การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะผิว
เชื่อมพอกแข็งดวยลวดเชื่อมแบบ
แกน Cr-Nb-Ni-Fe Based และ 
Cr-Mo-W-Fe Based  ที่เตรียม
ดวยการเชื่อมแบบ GasMetal 
Arc 

วารสารวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปที่ 13 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม - เมษายน 
2560 หนา 1-15 

0.8 

2 อ.สุทธิเทพ รมยเวศม การแตงแรคาลโคไพไรทแหลง ต.
ทุงทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค 

วารสารวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

0.8 

3 อ.ดร.ศิวโรฒม ศิริลักษณ การแตงแรดวยจุลชีวนั วารสารวชิาการ พระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

0.8 

4 นายครรชิต  เงินคาํคง ลดาวัลย  
วัฒนะจีระ นันทนภสั เงินคําคง 
และบัญจรัตน  โจลานันท 

ผลของสาหราย Scenedsemus 
sp ตอการลดกาซ
คารบอนไดออกไซดทีส่งผลตอ
การผลิตไขมนั 

วารสารมหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี ปที่ 9 ฉบับที่ 
18 กรกฎาคม 2560  หนา 
11-21 

0.8 
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บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (คาน้ําหนัก 0.80) 

เชียงใหม       

5 พินิจ เนื่องภิรมย การพัฒนาอัลกอริทึมของการ
วนรอบคลื่นในโครงสรางหลาย
ตัวกลางสาหรับ วิเคราะห
สายอากาศโมโนโพลระนาบที่มี
การปอนพลังงานดวยสายสง    
ไมโครสตริป 

วารสาร มทร.อีสาน, ปที่ 
10 ฉบับที่ 2, 2560, หนาที่ 
13-26. 

0.8 

6 เพ็ญวรัตน พันธภัทรชยั และ
อัจฉรา 
ไชยยา 

สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพ
คตินจาก 
กระเจี๊ยบเขียว 

วารสารวิศวกรรมเกษตร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 18 
วันที่ 7-9 กันยายน 2560, 
237-242. 

0.8 

7 อัจฉรา ไชยยา การพัฒนาเทคนิคการวัดระยะยก
เข็มหัวฉีดและ 
ชวงเร่ิมตนการฉีดเชื้อเพลิง 

วารสารวิศวกรรมเคร่ืองกล
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 31 
วันที่ 4-7กรกฎาคม 2560 

0.8 

8 ศรธีร อุปคาํ การหาคาประสทิธิผลของเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความ 
รอนจากอิทธิพลของการเรยีงตัว
ของทอสารตัวกลาง 

  0.8 

9 สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา การหาคาประสทิธิผลของเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความ 
รอนจากอิทธิพลของการเรยีงตัว
ของทอสารตัวกลาง 

วารสารวิจัยและสงเสริม 
วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยแมโจ/2560 

0.8 

10 เชษฐ อุทธิยัง วัชรนิทร สิทธิ
เจริญ และ นทีชยั ผัสดี (2560) 

การพัฒนากระบวนการผลิต
หลังคาดวยวัสดุธรรมชาติคอม 
โพสิต 

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ 
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 
2560 ISSN 1906-0874 

0.8 

11 ผศ.ดร.กุลทรัพย  ผองศรสีุข Estimation of natural 
ferquencies of 
symmetricaally laminated 
plates with all edges 
clamped using neural 
networks 

Maejo International 
Journal of Science and 
Technology 

0.8 

12 ดร.ศิวโรฒม ศิริลักษณ 
 

การแตงแรดวยจุลชีวนั วารสารวชิาการ พระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

0.8 
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บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (คาน้ําหนัก 0.80) 

เชียงราย       

1 นายพีรวัตร  ลือสัก การปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการแยกเมล็ดกระเจี๊ยบ
แดงออกจากผล โดยใชเทคนิค 
ECRS 

วิศวกรรมสารมหาวิทยาลยั
นเรศวร  ฉบับประจําเดือน
กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560 
ปที่ 12 ฉบับที่ 2 หนา 41-
54 

0.8 

2 นางสาวอมรรัตน  ปนชัยมูล การปรับปรุงคุณภาพน้าํมันทีไ่ด
จากการไพโรไลซิสพลาสติก
พรอพิลีนเปนเชื้อเพลิงโดยตัวเรง
ปฏิกิริยาซิลีกาอสัณฐานที่ทําการ
สกัดไดจากแกลบขาว 

วารสารวชิาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาํปาง 
ฉบับประจําเดือน 
กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560 
ปที่ 10 ฉบับที่ 2 12-23 
 
 
 
 

0.8 

ตาก       

1 ดร.สนธยา ทองอรุณศร ี ผลของไมไผเสริมตามขวางตอ
แรงอัดแตกของทอ 
คอนกรีตเสริมไมไผ 

วารสารวิจัยราชมงคล 
กรุงเทพ / 2560 

0.8 

2 ดร.สนธยา ทองอรุณศร ี ผลของอัตราสวนน้ําตอซีเมนตตอ
โมดูลัสการแตกราวและ 
ความสามารถในการยืดตัวกอน
การแตกราวจากแรงดึง 
ของคอนกรีต 

วารสารวิจัยราชมงคล 
กรุงเทพ / 2560 

0.8 

3 ดร.เจษฎา วิเศษมณ ี การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ 
ปริมาณนามันตะไครหอมจาก 
เครื่องกลั่นดวยการออกแบบการ 
ทดลอง 

วารสารวชิาการและวิจัย 
มทร.พระนคร ป 
ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2560 
หนาที่ 34-42 

0.8 

4 ผศ.ดร.ไพโรจน จนัทรแกว Drying Bananas with a 
Modified 
Hot Air Dryer Using Waste 
Heat 
from a 200 Liter Kiln 

วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 10 
ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2560 
หนาที่ 1-12 

0.8 
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บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (คาน้ําหนัก 0.80) 

นาน       

1 ณัฐพล วิชาญ การวิเคราะหสมรรถนะเตาแกสซิ
ไฟเออรควบคู 
กับเตาถานชีวภาพระดับ
ครัวเรือน 

วารสารวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
24(1), 
มกราคม – เมษายน 2560, 
100 - 
109 

  

บทความทีต่พีิมพในวารสารวชิาการปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.8) 

    
 

      

บทความทีต่พีิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานขอมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ    (คา
น้ําหนัก 1.00) 

1 Parkpoom Jarupoom Influence of CoO 
Nanoparticles on Properties 
of Barium Zirconium 
Titanate Ceramics  

2017 Journal of 
Electronic Materials 

1 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

วิทยฯ 3 รอยละ 13.53 2.25 คะแนน ไมบรรล ุ

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบการสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- มีระบบการตอบแทนการตีพิมพ 
-  นักวิจั ยรุน ใหมทํา งานตอ เนื่อ ง -  มี ระบบการ

สนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- มีระบบการตอบแทนการตีพิมพ 
-นักวิจัยรุนใหมทํางานตอเน่ืองตอเนื่อง 

-จัดทําวารสารวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา 
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จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะหและ

สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ชัดเจน 

- งบประมาณจํากัด/เครื่องมือจํากัด 

- ทัศนคติคนรุนเกา/ใหม 

 
 

- สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
จํานวนมากขึ้น 

- สรางระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตั้งแต
ระดับหลักสูตร สาขา และคณะวิศวกรรมศาสตร อยาง
สอดคลองและเปนระบบ 

- จัดสรรระบบงบประมาณลงไปใหถึงผูขอทุนและรับ
ทุน เชน นาย ก หาเงินงบวิจัยจากภายนอกได 100 บาท เงิน
ตองกลับมาหานาย ก อยางนอย 10 บาท เพ่ือเปนเงนิสนับสนุน
การทํางาน เชน การเดินทางไปราชการ ซือ้วัสดุ หรืออื่นๆ 

- แยกแยะเครื่องมือ/สราง COE ในบางเรื่องที่สามารถ
ขับเคลื่อน มทร. ลานนา เขาสูวงการตางๆ เชน COE พลังงาน / 
COE ภัยพิบัติ /COE วัสดุ เพ่ือตอบโจทย Ranking ของประเทศ 
และของ มทร. ลานนา  

-  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร จั ด ทํ า ว า ร ส า ร
วิศวกรรมศาสตร 

- คณะวิศวกรรมศาสตรเปนเจาภาพจัด/รวมเปน
เจาภาพจัดประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

-  ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป น วิ ท ย า ก ร / Keynote 

speaker/ Reviewer/ ทั้ ง  Journal/ Inter nation ห รื อ  In house 

Conference/Symposium/และหรือสงเสริมการจัด Workshop ทั้ง
ในและนอก มทร. ลานนา รวมถึงในพ้ืนที่ AEC หรือนอก AEC 
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กําหนดตัวบ่งชีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ

เสนอกรรมการประจําคณะเพือพิจารณาอนุมัต ิ

 ฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 

(3.1-1-01) ไดจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป 2560 (3.1-1-02) โดยมีกระบวนการจัดทําแผน โดยนํา

ขอมูลผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรนํามาปรับปรุงและ

จัดทําแผนงานบริการวิชาการ ประจําป 2560 (3.1-1.03) โดยการจัดทําแผนบริการวิชาการใหสอดคลอง

ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(ป2557-2561,กลยุทธที่ 2: สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ และนวัตกรรม Community Research 

and Innovation ) ซึ่งแผนการดําเนินงานบริการวิชาการไดตรงกับการรองขอ ความตองการของสังคม 

ชุมชน ในการจัดทําแผนไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม

พรอมทั้งนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติดําเนินงาน 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

3.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1-1-02 แผนการบริการวิชาการประจําป 2560 
3.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2560 

 

 ข้อ . โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการ

บริการวิชาการเพอืให้เกดิผลต่อการพฒันานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา นักศึกษา และสังคม/ชุมชน ภายใตกิจกรรมการ
ดําเนินงานของแผนงานบริการวชิาการของสถาบันวิจัย ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลักไดแก โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประมาณประจําป 2560  โครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ลานนา บริการวิชาการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการ
ใหบริการวิชาการแบบที่ทําใหเกิดรายได ซึ่งมีการจัดทํารายละเอียดของคาเปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบในแตละโครงการยอย (3.1-2-01) ฝายวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรทําหนาที่ประสานงานกับผูรับผิดชอบโครงการนําขอมูลจากโครงการ
บริการวิชาการภายใตแผนบริการวิชาการป  2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร มาจัดทํารายละเอียด
ของแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ พรอมทั้งจัดสงรายละเอียดของแผนดังกลาวให
ผูรับผิดชอบโครงการไดรวมพิจารณา และปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จ หลังจากนั้นฝายวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดทํารายละเอียดแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการที่สมบูรณนําเสนอแผนตอคณะกรรมการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือพิจารณา (3.1-
2-02) หลังจากนั้นงานบริการวิชาการไดจัดสงแผนการใชประโยชนใหผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือนําไป
ปฏิบัติและดําเนินการตามแผนงานตอไป   

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

3.1-2-01 แผนการใชประโยชนจาการบริการวิชาการ 
3.1-2-02 รายงานการประชุมกรรมการคณะ 

 

 ข้อ 3. โครงการบริการวชิาการแก่สังคมในข้อ  อย่างน้อยต้องมีโครงการทบีริการแบบให้เปล่า 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบใหเปลาที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ไดแกโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบานสองธาร  ตําบลบานทับ  อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม ดวยวิถีเกษตรอินทรีย/ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม กรณีบาน บานหลวง  ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม /โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม กรณี หมูบานแมกาษาโพธิ์ทอง หมูที่ 11  ตําบลแมกาษา 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

3.1-3-01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 
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 ข้อ 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชีของแผนและโครงการบริการวชิาการแก่สังคมในข้อ 1 

และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพือพิจารณา 

 ฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีไดมีการติดตามและประเมินผลในรอบ 6 เดือน และรอบ 

12 เดือนโดยใชแบบติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการ (3.1-4-01) โดยฝายวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยีทําหนาที่ติดตาม และการรายงานความกาวหนาเพื่อนํามาสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการในปงบประมาณ 2560 ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏอยูในโครงการบริการวิชาการตางๆ สรุป

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการและติดตามการดําเนินงานภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

และภาคอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับ

การฝกอบรม/สัมมนา และแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขาอบรมของงานบริการวิชาการ (3.1-4-02) ทั้งนี้

นําเสนอความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนแกกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือพิจารณา 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

3.1-4-01 แบบติดตามผลการดําเนนิงานบริการวิชาการ 

3.1-4-02 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขาอบรมของงานบริการวิชาการ 

 

 ข้อ 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 ฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ีไดนําผลการการดําเนินงานดานบริการวิชาการ พรอมทั้ง

ประสานผูรับผิดชอบโครงการใหขอมูลเพิ่มเติมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ในรอบ6 

เดือน และรอบ 12 เดือนหลังจากนั้น จัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ (3.1-5-01) และที่

ประชุมกรรมการประจําคณะไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ ใหโครงการบริการวิชาการจัดทําแผนการบริการ

วิชาการครอบคลุมการใหบริการวิชาการทุกประเภท  เชน การจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการ เพื่อนําขอมูลในการปรับปรุงการจัดทําแผนบริการวิชาการของคณะฯ ในปงบประมาณ 2561 ตอไป 

และเพ่ิมประเด็นที่มีตัววัดของโครงการที่ชัดเจนและตรงตามความตองการของชุมชน เพ่ือนํามาจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงบริการวิชาการในปงบประมาณ 2561 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

3.1-5-01   รายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2560 

 

 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลยั 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีกระบวนการมีสวนรวมทั้งภายใน และภายนอก มีระบบ
อํานวยการการดําเนินงาน และกลไกการดําเนินงานบริการวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ ในการดําเนิน
โครงการ เชน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม กรณีบาน บานหลวง  
ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยใหอาจารย/เจาหนาท่ี ไดมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการ 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ชือเอกสาร 

3.1-6-01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม กรณีบาน 
บานหลวง   

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดาํเนินงาน คะแนนทไีด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบท ี3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-คณะวิศวกรรมศาสตรมีบุคลากรที่ชํานาญ และที่มี

องคความรูหลากหลายและสามารถนํามาตอยอด

เปนงานวิจัยสูชุมชน สังคม 

-คณะวิศวกรรมศาสตร มีความพรอมดานสถานที่ 

วัสดุอุปกรณสําหรับจัดงานบริการทางวิชาการให

เกิดประสิทธิภาพในดานการเรียนรู เพ่ือปฏิบัติงาน

ดานการใหบริการวิชาการ 

-ควรมีการสนับสนุนใหมีการของบประมาณจาก

แหลงทุนภายนอก ที่สนบัสนุนงบประมาณดานการ

วิจัย และบรกิารวชิาการ  

จุดทคีวรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-ควรมีการการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการ

วิชาการควรดําเนินงานที่สอดคลองตามแผนการ

ดําเนินงาน 

-ควรปรับปรุงและแกไขการบริหารงบประมาณ

เพ่ือใหสอดคลองตามแผนการดําเนินงาน 

 

วธีิปฏบิัติทดี/ีนวตักรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2560 

 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยณรงค  นันทกุศล 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม :  
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวบุษบา  สุภาพ , นายจารุชาติ  กันทาอินทร 
โทรศัพท : 053-921444 ตอ 1236 , 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
ขอ 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ในปการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการกําหนดผูรับผิดชอบเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานทํานุศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา          
ที่ 1070/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 (4.1-1-01) และคณะวิศวกรรมสาสตรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของคณะฯ เปนคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ที่ 068/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการนักศึกษา ประจําป
การศกึษา 2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (4.1-1-02) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 2560 
4.1-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

  

 
 ขอ 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป

งบประมาณ 2561 (4.1-2-01) ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2561 (4.1-2-02) โดยกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือ

การเติบโตรวมกับการพัฒนาประเทศ ของ กลยุทธดานสรางความตระหนักในคุณคา ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด คือ รอยละ

ของจํานวนนักศึกษาที่มีความเขาใจในกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมท้ังไดมีการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมที่วางไว 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01   แผนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 
4.1-2-02 แผนปฏิบัตริาชการคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 

 
 ขอ 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการกํากับติดตามแผนดานการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเมื่อโครงการ/กิจกรรม 

เสร็จสิ้น (4.1-3-01) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01   สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม ตามแผนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม          
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 

 
 ขอ 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนดานการบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 2 ขอ ไดแก (4.1-4-01) 
1. จํานวนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับคณะอื่น เพื่อสรางคุณคาและมูลคา

สรางนวัตกรรมและแกปญหาสังคม คาเปาหมาย 6 โครงการตอป ดําเนินโครงการ 6 
โครงการตอป บรรลุเปาหมาย 

2. จํานวนสรางความรวมมือกับสถานประกอบการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 
โครงการ คาเปาหมาย 1 โครงการ ไมไดดําเนินโครงการ ไมบรรลุเปาหมาย       

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-4-01   รายงานผลการจดัโครงการ/กจิกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 
 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการประเมินผลแตละกิจกรรมท่ีจัด โดยการนําปญหา หรืออุปสรรค
มาวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางแกไข เพ่ือนําไปปรับปรุง ใหมีการพัฒนาในการจัดกิจกรรมที่ดี
ยิ่งข้ึนในปตอไป (4.1-5-01) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-5-01 รายงานโครงการ/กิจกรรม 
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 ขอ 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยการเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

1) เวบ็ไซตประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  (4.1-6-01)  
2) วารสารราชมงคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (4.1-6-02) 
3) ระบบ Social Network หรือระบบสังคมออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ประชาสัมพันธ

ขาวสาร และเผยแพรกิจกรรม ใหทันสมัยเขาถึงนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดรวดเร็วโดยผาน
ทาง  Facebook Fanpage ชื่อ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ลานนา” และ 
Facebook Fanpage ชื่อ “engineer rmutl”(1.5-2-04) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01   เวบ็ไซตประชาสัมพันธมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4.1-6-02 วารสารราชมงคลของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4.1-6-03 ภาพ Facebook Fanpage ชื่อ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ลานนา” และ 

Facebook Fanpageชื่อ “engineer rmutl” 

 
 ขอ 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

-  
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 
มี การกํ าหนดแผนงานตามพั นธกิจและประเด็ น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 
มีการสนับสนุนดานงบประมาณอยางตอเน่ือง 
 

 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรสรางความรวมมือกับสถานประกอบการดาน            

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
 เอกลักษณของสถาบัน   
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ประชา  ยืนยงกุล 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานวชิาการ 
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวเฉลิมศลิป  นนัทวงศ  

นางสาวมัทนา จุลเสวก  

นางณัฎฐนันท  ศรวีรพจน 

นางสาววราพร  สมมิตร 
โทรศพัท : 1236 

E-mail :   

 
 ขอ 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป
ตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอ
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 
ผลการดําเนินงาน :  

 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่จัดทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 (5.1-1-01) เพ่ือทําหนาที่รวมกัน

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2561  อันประกอบไปดวย แผนกลยุทธ แผนกลยุทธทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  นโยบาย และเอกลักษณ อัตลักษณของคณะ โดยเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม ค2 สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง

หรือเฉพาะกลุมวิชาและเอกลักษณของคณะ และไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรทุก

ระดับในคณะ  โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้

  1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-2565)  

- คณะวิศวกรรมศาสตรไดเชิญผูบริหารระดับคณะและสาขาประชุม (51-1-02) เพ่ือรวม

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป โดยรวมกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผน เพ่ือให

ไดรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป ของคณะ  
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- ไดนํารางแผนพัฒนาระยะ 5 ป เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร 

ครั้งที่ 2/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (5.1-1-03)  

- ไดนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป ที่ผานการพิจารณาอนุมัติ เขาท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครั้งที่ 2/2561 (5.1-1-04) เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ  และใหไดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป คณะวิศวกรรมศาสตร (5.1-1-05) 

หลังจากนั้นไดนําไปถายทอดใหแกหนวยงานในสังกัดเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

(5.1-1-06) 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2561 

- คณะวิศวกรรมศาสตรไดเชิญผูบริหารระดับสาขาและคณะประชุม (51-1-07) เพ่ือชี้แจง

แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 และไดเชิญประชุมเพ่ือรวมโครงการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 เพื่อใหไดรางแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 

 - ไดนํารางแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 3/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (5.1-1-08) และเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (5.1-1-09)  

- ไดนํารางแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 ที่ผานการพิจารณาอนุมัติ เขาท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครั้งที่ 4/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

และใหไดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 (5.1-1-10) หลังจากนั้นไดนําไปถายทอดใหแกหนวยงาน

ในสังกัดเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป (5.1-1-06) 

 - โดยในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2561 ไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ เสริมสรางความเขมแข็ง ทั้งดานพัฒนา

นักศึกษา อาจารย  หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทุก

ภารกิจของคณะฯ ตอบสนองตอพันธกิจของคณะฯ ทั้ง 5 พันธกิจ ไดแก การจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติราชประจําปงบประมาณ 2561 คณะฯ ประกอบดวยแผนงานทั้งหมด 6 แผนงาน 

ประกอบดวย 

1. แผนงานวิชาการ  มีรองคณบดีดานวิชาการและวจิัย เปนผูกํากับดูแลแผนงาน 

2. แผนงานวิจัย มีผูชวยคณบดีงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี เปนผูกํากับดูแล

แผนงาน 

3. แผนงานบริการวิชาการ มีผูชวยคณบดีงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี เปนผู

กํากับดูแลแผนงาน 

4. แผนงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  มีรองคณบดีดานบริหาร 

และแผน เปนผูกํากับดูแลแผนงาน 
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5. แผนงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มีรองคณบดีดานพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา และผูชวยคณบดีดานกจิการนักศึกษา เปนผูกํากับดูแลแผนงาน 

6. แผนงานบริหารจัดการหนวยงาน มีรองคณบดีดานบริหารและแผนเปนผูกํากับ

ดูแลแผนงาน 

- คณะฯ มีการติดตามการรายงานโครงการ (5.1-1-11) และรายงานผลการการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เปนประจําทุกเดือนผานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร (5.1-1-12)   

  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 คําสั่งที่ 006/2561 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร 

5.1-1-02  หนังสือเชิญประชุมเพื่อรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป  
5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 2/2561  
5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ครั้งที่ 2/2561 
5.1-1-05 เลมแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.1-1-06 หนังสือสงสําเนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 
5.1-1-07 หนังสือเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 
5.1-1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2561 
5.1-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2561 
5.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ครั้งที่ 4/2561 
5.1-1-11 หนังสือติดตามการรายงานโครงการที่ไดดําเนินงานแลวเสร็จ 
5.1-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 7/2561  
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 ขอ 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 
ผลการดําเนินงาน :  
 ในปงบประมาณ 2560 ไดมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินผานขอมูลของกองคลัง โดย
พิจารณาวาแตละหลักสูตรมีตนทุนตอหนวยในสัดสวนของคาใชจายคุมคาตอการจัดการเรียนการสอน 
กอใหเกิดการพัฒนาของนักศึกษา อาจารย บุคลากร มากนอยเพียงใด  และ มหาวิทยาลัยไดนําระบบ 
ERP เขามาใชเพ่ือชวยสนับสนุนการบริหารจัดการดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
คํานวณตนทุนของแตละหลักสูตรได เมื่อมีการคํานวณตนทุนแตละหลักสูตรแลวไดวิเคราะหความ
คุมคาของตนทุนตอหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แขงขัน คณะสามารถนําตนทุนตอหลักสูตรเปรียบเทียบกับรายรับคาเทอมตอปการศึกษาเพื่อนําไปใช
ในการตัดสินใจและการวางแผนในการบริหารจัดการรวมถึงมีการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยนําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเขาวาระที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 3/2561 เพ่ือพิจารณาการใชจายในแตละหลักสูตร
ใหเกิดความคุมคาสรางคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนใหเปนบัณฑตินักปฏิบัติ และโอกาสในการ
แขงขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหลักสูตรใกลเคียง  (5.1-1-08) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2561 

 
 ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลการดําเนินงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2561  (5.1-3-01) เพ่ือทําหนาที่ในการวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และรายงานผลการบริหารเสนอตอผูบริหาร
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย โดยท่ีผานมาไดมีการดําเนินงาน ดังนี้  

1. มีการเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 (5.1-3-02)  เพ่ือรวมกัน
วิเคราะหหาประเด็นความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร 3 ดาน  คือ  
1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนนักปฏิบัติ (Hands-

On) 
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2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรวมกับการพัฒนา
ประเทศ 

3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการ และการสรางฐาน
วัฒนธรรมองคกร  

2.  หลังจากนั้นไดสงประเด็นดังกลาวใหคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง (5.1-3-03)  
3. ไดนําประเด็นความเสี่ยงที่พิจารณาแลวเสร็จ (5.1-3-04) เขาในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ ครั้งท่ี 4/2561 โดยมติที่ประชุมไดมอบหมายใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดีแต
ละฝายรับผิดชอบในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (5.1-3-05) และไดทําบันทึก
ขอความแจงผูรับผิดชอบอีกครั้งอยางเปนทางการเพ่ือกําหนดเวลาในการสงแผนบริหาร
ความเสี่ยง (5.1-3-06)  

4. ผูรับผิดชอบแตละประเด็นไดสงแผนบริหารความเสี่ยง (5.1-3-07) เพ่ือนําไปติดตามผล
การควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง และจะนําไปรายงานตอผูบริหารระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยตอไป 

5. นอกจากนั้นคณะฯ ไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละโครงการยอยในโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง ประจําป 2561 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
โครงการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนหากมีการดําเนินงานโครงการเกิดขึ้น 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-3-01 คําสั่งเลขที่ 049/2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร  

5.1-3-02 บันทึกขอความเลขที่ ศธ0583.04/วศ.781 และ วศ.782 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
5.1-3-03 บันทึกขอความเลขที่ ศธ0583.04/วศ.847 เรื่อง การตรวจสอบประเด็นความ

เสี่ยง 
5.1-3-04 แบบประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.1-3-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 7/2561  
5.1-3-06 บันทึกขอความเลขที่ ศธ0583.04/วศ.875 เรื่อง การจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง ปะจําปงบประมาณ 2561 
5.1-3-07 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.1-3-08 แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 

ประจําป 2561 
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 ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน : 

 ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 
และเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี     
ทั้ง 10 ดาน ดังนี ้

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะวิศวกรรมศาสตร มีการปฏิบัติราชการและ
จัดสรรงบประมาณ ไปตามทิศทางยุทธศาสตรและตัวชี้วัดขององคกรตามพันธกิจที่
ชัดเจน มีความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ. และตัวชี้วัด (KPI) ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ผาน
ระบบงานท่ีเปนมาตรฐานอยางตอเนื่อง (5.1-4-01) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มาใชในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมเพื่อสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด               
อีกทั้งเปนขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจของผูบริหาร  (5.1-4-02) ดังนี ้

- ระบบทะเบียนกลาง  https://regis.rmutl.ac.th/ 
- ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล https://hr.rmutl.ac.th/ 

- ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  http://eoffice.rmutl.ac.th/ 
- ระบบ ERP  

- ระบบสารสนเทศดานงานวิจัย https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะมีการใหบริการดานตาง ๆ ตาม           

พันธกิจที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมที่มีความหลากหลายไดเปนอยางดี อาทิเชน การบริการวิชาการอยางมีสวนรวม 
เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน (5.1-4-03) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตามปรัชญาของคณะวิศวกรรมศาสตร 
ที่วา “คณะวิศวกรรมศาสตร เปนที่พ่ึงของสังคม” นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดให
ความสําคัญถึงเรื่องดังกลาว โดยสนับสนุนกิจกรรม/โครงการงานวิจัยและการบริการ
วิชาการแกสังคม และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีความหลากหลายและแตกตางกัน 
(5.1-4-04) 

5. หลักความโปรงใส (Transparency) และ 6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความมุงมั่นในการบริหารตามหลักความโปรงใส และหลักการ
มีสวนรวม โดยกําหนดใหมีผูแทนบุคลากร และนักศึกษา อยูในคณะกรรมการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหมีโอกาสในการรับทราบ ติดตาม และตรวจสอบการ
บริหารงานของคณะฯ นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีบุคคลภายนอกคณะฯ รวมเปน
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คณะกรรมการประจําคณะฯ ดวย นอกจากนี้  ยังสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือ
ตรวจสอบพัสด/ุครุภัณฑเปนประจําทุกป โดยจัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง โดยทําหนาท่ีตรวจสอบพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ไมสามารถซอมใชงานได 
หรือไมจําเปนตองใชในราชการ เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณตอไป (5.1-4-05) 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มีการ
กระจายอํานาจใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี เพ่ือชวยบริหารจัดการงานของคณะฯ โดยมี
การ เสนอแต งตั้ ง รองคณบดี  ผู ช วยคณบดี  หั วหน า งาน และหั วหน าสาขา                     
และการมอบหมายงานดานตาง ๆ ( 5.1-4-6) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร บริหารงานดวยหลักนิติ
ธรรม คํานึงถึงประโยชนของคณะฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ บุคลากรของ
คณะฯ ที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัย หรือถูกกลาวหาวาประพฤติ               
ผิดจรรยาบรรณ จะมีการดําเนินการโดยคณะบุคคลที่แตงตั้งข้ึนตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยในขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดขั้นตอนในการสอบสวนทาง
วินัย การสอบสวนเพ่ือพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ตลอดจนการพิจารณา
อุทธรณและรองทุกข เพ่ือเปนหลักประกันความเปนธรรมใหกับบุคลากรไวอยางชัดเจน 
(5.1-4-7) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะวิศวกรรมศาสตร ไดปฏิบัติและใหบริการอยางเทา
เทียมกัน โดยไมแบงแยกดาน เพศ เชื้อชาติ และความเชื่อทางศาสนา โดยผูบริหาร
คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน และ
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานของ
คณะ (5.1-4-8) 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะวิศวกรรมศาสตร ไดให
ความสําคัญกับการนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติ โดยสนับสนุนใหบุคลากรมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ (5.1-4-9) 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักประสิทธิผล 

5.1-4-02 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักประสิทธิภาพ 

5.1-4-03 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักการตอบสนอง 

5.1-4-04 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักภาระรับผิดชอบ 
5.1-4-05 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม 
5.1-4-06 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักการกระจายอํานาจ 
5.1-4-07 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักนิติธรรม 
5.1-4-08 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักความเสมอภาค 
5.1-4-09 หลักฐานแสดงการบริหารงานดวยหลักมุงเนนฉันทามต ิ
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 ขอ 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
และแหลงเรียนรูอื่นๆตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 หนวยงานรวมดําเนินงานโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ภายใตการดําเนินงานของฝายงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุนใหมเพื่อยกระดับขีดความสามารถดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคเอกชน RMUTL Talent Academy 2018 รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ในระยะแรกของโครงการ เปนการอบรมหลักสูตรการเพ่ิม
มูลคาวัสดุและการจัดการในอุตสาหกรรมวัสดุ โดยไดเชิญนักวิจัยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณการ
ปฏิบัติงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม ภายใตโครงการ Talent Mobility ไดแก ดร.แมน ตุยแพร และ 
วาที่รอยโทสุรพิน พรมแดน มาเปนวิทยากร (Mentor) เพ่ือถายทอดองคความรูพ้ืนฐานเรื่องการ
แกปญหาเชิงเทคนิค การแกปญหาเชิงเทคโนโลยี และการสรางมาตรฐานสินคาและโรงงาน แก
บุคลากรวิทยาศาสตรรุนใหมที่มีความรูแตยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกับอุตสาหกรรม 
และกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด และ บริษัท ชางเผือก
กิจการชางวัสดุ จํากัด เพ่ือใหเกิดการเรียนรูลักษณะการทางานของสถานประกอบการและการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ สวนในระยะที่  2 เปนการออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการของนักวิจัย (New Talents) ที่ผานการอบรมในระยะที่ 1 และมีศักยภาพที่จะทํางานใน
สถานประกอบการ มีพัฒนาขอเสนอโครงการ แกไขปญหาและปฏิบัติงานรวมกัน ภายใตการดูแลของ
ผูเชี่ยวชาญรุนพ่ีท่ีมีประสบการณวิจัย (Mentor) โดยโครงการที่นํารองปฏิบัติงานรวมกันคือ การ
พัฒนาผิวเคลือบแข็งและการทดสอบลักษณะเฉพาะของผิวเคลือบที่เตรียมดวยการพนเคลือบดวย
ความรอน ณ บริษัทแอดวานซ แมททีเรียล เทคโนโลยี จํากัด โดยเริ่มดําเนินการระหวางเดือน 
กรกฏาคม – กันยายน 2561 โดยมุงหวังใหกลุมนํารองนี้เปนตนแบบในการถายทอดองคความรู
ทางดานการจัดการแกปญหาทางเทคนิค การแกปญหาทางเทคโนโลยี การสรางมาตรฐานสินคา การ
ใชเทคโนโลยี 4.0 ในระบบบริหารจัดการ ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและการนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใชอยางแทจริง 
  คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการจัดการความรู ในหัวขอเรื่อง “ปญหาจํานวนรับนักศึกษาที่ไม

เปนไปตามแผนของหลักสูตร ในเขตพื้นที่เชียงใหม” ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการ

องคความรูเพ่ือวิเคราะหและวางแผนการดําเนินรับนักศึกษาใหเปนไปตามแผนการรับ (5.1-5-01) มี

การจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการรับนักศึกษาใหเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา ในวันที่ 11 

ธันวาคม 2560 (5.1-5-02) ท่ีประชุมไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณถึงวิธีการและ

แนวทางในการสรรหาตัวปอนโดยมีบางหลักสูตรไดสรรหาตัวปอนผานโครงการครูพ่ีเลี้ยงและการออก

แนะแนวการศึกษา เนื่องจากปจจุบันสถาบันการศึกษาไดมีเปดรับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหเกิด

การแขงขันสูงขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยจําเปนตองหาตัวปอนในเชิงรุก โดยมีการสรรหาโรงเรียนที่เปน
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กลุมเปาหมายที่จะเขาไปประชาสัมพันธและคัดเลือกนักศึกษา ที่ประชุมสรุปประเด็นไดทั้งหมด 3 

ประเด็นคือ 

1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตรไดวางแผนการประชาสัมพันธหลักสูตรในหลากหลายชองทาง เชน
การสงหนังสือเพ่ือใหโควตานักศึกษาผานสถาบันการศึกษา และการประชาสัมพันธการ
รับสมัครนักศึกษาผานทางเว็บไซด 

2. การประชาสัมพันธหลักสูตรผานการแนะแนวการศึกษา 
หลักสูตรสามารถออกแนะแนวการศึกษาเพื่อเปนการแนะนําหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักมาก
ขึ้นและสามารถอธิบายถึงเนื้อหาหลักสูตรที่ เรียนรวมไปถึงการจัดหางานเมื่อจบ
การศกึษา 

3. การประชาสัมพันธหลักสูตรผานโครงการครูพ่ีเลี้ยง 
หลักสูตรสามารถประชาสัมพันธถึงเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนรวมไปถึงการจัดหางานเมื่อจบ
การศกึษาโดยหลักสูตรสามารถคัดเลือกนักศึกษาผานทางกิจกรรมในโครงการครูพี่เลี้ยง 

 

ที่ประชุมไดรวมกัน จัดทําเอกสารแนะนําการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการเตรียม

ความพรอมในการจัดหาตัวปอน (5.1-5-03) เอกสารสามารถนําไปปรับปรุงใหมีความทันสมัยปใน

ตอไป และมีการเผยแพรลงในเว็บไซดของคณะวิศวกรรมศาสตร  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-5.01 คําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการองคความรูเพ่ือวิเคราะหและ
วางแผนการดําเนินรับนักศึกษาใหเปนไปตามแผนการรับ 

5.1-5-02 รายงานการประชุมเรื่อง “การดําเนินรับนักศึกษาใหเปนไปตามแผนการรับ” 
5.1-5-03 เอกสารแนะนําการรับสมัครนักศึกษา 

 
 
 ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
 
ผลการดําเนินงาน : 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรอยางมีระบบ และ
โปรงใสตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว เริ่มตั้งแตกระบวนการสรรหา และการบรรจุแตงตั้ง 
เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และตรงกับตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ (5.1-6-01) และมีการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2561 (5.1-6-02)  
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เพ่ือเปนการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยาง
เหมาะสม และสนองตอยุทธศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สําหรับบุคลากรใหม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 4 เดือน โดยคณะกรรมการประเมินจาก
ผูบังคบับัญชาของบุคลากร (5.1-6-03) 

นอกจากนี้ การติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการจัดทําขอตกลงและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ และขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ของบุคลากรสายสนับสนุน  (5.1-6-04) ซึ่งเปนขอตกลงรวมกับผูบังคับบัญชา กอนการเริ่ม
ปฏิบัติงาน โดยในแตละปงบประมาณ จะจัดทําประเมินตามขอตกลงทุก 6 เดือน เพื่อเปนการ
ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลง ตลอดจนมุงสูการพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการดําเนินงานในปที่ผานมา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดวิเคราะหความตองการ
ในการพัฒนาตนเอง ในแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบดวย ความรู/ทักษะ/
สมรรถนะที่ตองการพัฒนา และวิธีการพัฒนา ตามสวนที่ 4 ของขอตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภท เพ่ือกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
อยางเหมาะสม และมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร จากรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ และรายงานผลการไปราชการ ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาในประเทศ/
ตางประเทศ (5.1-6-05) 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-6-01   ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคลากร 
5.1-6-02 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 
5.1-6-03 ขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวชิาการ และขอตกลง

และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสายสนับสนนุ 
5.1-6-04 การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรใหม ทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
5.1-6-05 รายงานผลการดําเนินโครงการ และรายงานผลการไปราชการ ฝกอบรม/ศึกษาดู

งาน/ประชุม/สัมมนาในประเทศ/ตางประเทศ 
 
  ขอ 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดนํากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ของมหาวิทยาลัยมาวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา โดยมีงานประกันเปนหนวยงานที่ดูแล สนับสนุน สงเสริม ดานประกันคุณภาพของคณะฯ 
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และคณะฯ ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม ประกอบดวย การควบคุมคณุภาพ คณะฯ ไดมี
นโยบายคุณภาพ “วิศวกรรมคุณภาพ ปฏิบัติงานดวยมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกระดับ ทุก
หนวยงาน” ในการปฏิบัติงานทุกดาน ไดใชระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการกํากับติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมิน เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และใหการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้  

1. การบริหารจัดการ 
  1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-01) โดยมีหนาที่
ดังนี้ 

- กําหนดนโยบาย เปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ และพัฒนาให เปนสวนหนึ่ งของกระบวนการบริหาร 
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ติดตาม ประเมินผล วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร  เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- จัดทําแผนทรัพยากรที่จําเปน ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิด
จากการดําเนินงาน 

- ประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 

1.2 จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจําป 2560 และกรอบ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (5.1-7-02) 

1.3  มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
เพ่ือใหการดําเนินงานในแตละระดับเปนไปในทิศทางเดียวกัน (5.1-7-03) 

  คณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ
ครบถวน โดยมีการมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ และผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 
เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถทํางานประกันคุณภาพฯ สอดคลองกับงานประจําของแตละคน โดยมี
คณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาติดตามการดําเนินงาน 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ  มีการดําเนินงานดานการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 
ดังนี้ 
  2.1 คณะฯ ไดกําหนดจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ และกํากับดูแล
ระบบงานประกันคุณภาพใหเปนไปตามองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพ โดยมีระบบ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพฯ ในการติดตามประเมินผล (5.1-7-04) 
  2.2 การกํากับการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของทุกหนวยงาน โดยจะรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารทราบ  
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 3. การประเมินคุณภาพ ไดมีกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประจําป 2560 (5.1-7-05) และไดนําผลการดําเนินงานเขาที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา (5.1-7-06) 
     
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-7-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2560 
5.1-7-02 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศกึษา 2560 
5.1-7-03 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 
5.1-7-04 ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
5.1-7-05 คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
5.1-7-06 รายงานการประชุม 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม :  
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวสุกัญญา  โชคพาณิชยวรกุล 

นางสาววราพร  สมมิตร 
นายจารุชาติ  กันทาอินทร 

โทรศัพท : 1236 
E-mail :   

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 ขอ 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนินงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรไดยึดระบบวงจรคณุภาพ ตามแนวคิด PDCA ในทุกองคประกอบ โดยมีการ
ดําเนินงานดังนี ้

1. วางแผน (Plan) 
1.1 คณ ะได จั ดทํ าแผน ป ระคุ ณ ภ าพ การศึ กษ า  ป ระ จํ าป ก า รศึ กษ า  2560                         

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (5.2-1-01) โดยคณะไดมีการวางแผน
วางระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี ้
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2560 

 

1.1 มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหทุกหลักสูตรปฏิบัติตามเกณฑและยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติรวมกัน (5.2-1-02) 

1.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร  
โดยมีประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมเปนคณะกรรมการเพ่ือรวม
ทําหนาที่วางแผน  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กํากับติดตาม ผลักดันใหมีการพัฒนา ปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ พรอมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
จัดเก็บขอมูล หลักฐาน เอกสารตางๆ ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง พรอมทั้งตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดหาหลักฐานเอกสารประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรใหทราบตามลําดับ (5.2-1-03)  

1.3 ผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการ
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรใหทราบตามลําดับ (5.2-1-04)  

2. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (Do)  
2.1 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมและมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมรับฟง

คําชี้แจงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในแตละตัวบงชี้ เพื่อสรางความ
เขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (5.2-1-05, 5.2-1-
06) โดยใหบุคลากรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (5.2-1-07)  
               2.2  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการประชุม 
เพ่ือติดตามความกาวหนางานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และเสนอความกาวหนาตอคณะ
กรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร (5.2-1-08) 

3. มีการประเมินคุณภาพภายใน (Check)  
      คณะฯ มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานดานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ โดยบรรจุเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้คณะฯ ไดรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปทุกป ปละ 1 ครั้ง ดังนี ้

3.1 มีการกําหนดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (5.2-1-09, 5.2-1-10)   

3.2 มีการการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป
การศกึษา 2560 (5.2-1-11) 

3.3 มีการการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2560 (5.2-1-12) 
 

4. การควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน (Act)  
      คณะวิศวกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินคุณภาพในปท่ีผานมาจัดทําแผนการ
พัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร ตามขอเสนอแนะของคณะการประเมินคุณภาพภายใน           
ปการศึกษา 2560 (5.2-1-13) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560  และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2560 

 

วิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2560 เพ่ือนําไปจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา                
ปการศึกษา 2561 ตอไป 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-01 แผนประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2560 
5.2-1-02 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
5.2-1-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบงชี้และกํากับติดตาม การประกันคณุภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560 
5.2-1-04 รายงานการประชุม 
5.2-1-05 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารใหความรูตัวบงชี้การประกันคณุภาพการศึกษา 

ระดับหลักสตูร และระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 
5.2-1-06 หนังสือเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการใหความรูตัวบงช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสตูร และระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 
5.2-1-07 แผนการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร 2560 
5.2-1-08 รายงานการประชุม 
5.2-1-09 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 2560 
5.2-1-10 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2560 
5.2-1-11 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหลักสุตร คณะวศิกรรมศาสตร  

ปการศึกษา 2560 
5.2-1-12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน  ระดบัคณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร   

ปการศึกษา 2560 
5.2-1-13 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2560 

 
 ขอ 2.  มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 

1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน :  

 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560 (5.2-2-01) ทําหนาท่ีกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา โดยมีการกําหนดใหทุกหลักสูตรกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามระบบ  
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-2-01 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศกึษา 2560 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2560 

 

 ขอ 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
ผลการดําเนินงาน :  

คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลตามองคประกอบของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2561  (5.2.3.1) อาทิเชน  คณะฯ  จัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนใหหลักสูตร
ดําเนินโครงการที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  ทั้งดานวิชาการ  ดานสังคมและชุมชน  
และสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรหลักและใหครอบคลุมภารกิจทั้ง  4  ดาน อีกทั้งยังจัดสรร
งบประมาณใหทุกหลักสูตร ใชสําหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ  เพ่ือใชในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้  คณะฯ  ยังจัดสรรทรัพยากรทั้งทางดานบุคลากรและ
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพ 
  
การจัดสรรดานตาง ๆ ผลการดําเนินงาน 

ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ

วิชาชีพ 

1) งบประมาณเพื่อใช ในโครงการ/กิจกรรมสหกิจศึกษา  โดย
กําหนดใหหลักสูตรดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมดานการเตรียมความพรอม
แกนักศึกษากอนสหกิจศึกษา กิจกรรมนิเทศงาน    สหกิจ กิจกรรมสหกิจ
และกิจกรรมพัฒนาอาจารยดานสหกิจศึกษา  (5.2-3-02) 

 2) งบประมาณเพื่อใชสําหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่หลักสูตรใชในการพัฒนาและสงเสริมนักศึกษาใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกดานตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย
กําหนด 

 3) สงเสริมพัฒนาอาจารย การสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอและ
สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยไปพัฒนาตนเอง 

 4) สนับสนุนการแขงขันทางดานวิชาการ เชน โครงการแขงขันทักษะ
ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 10 และการแขงขัน Teaching 
Academy Award 2018  (5.2-3-03) 

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ แ ล ะ

ครุภัณฑ 

1) การจัดสรรวัสดุอุปกรณเพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษา 
คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณใหแตละหลักสูตรเทากับจํานวนนักศึกษาทุก
ชั้นป เปนจํานวนเงิน 5,099,760 บาท  (5.2-3-04) 

 2) การจัดสรรวัสดุอุปกรณสํานักงานใหกับหลักสูตร/สาขาเพ่ือใหใน
การบริหารจัดการงานในหลักสูตร/สาขา  

 3) การจัดสรรครุภัณฑใหกับหลักสูตร/สาขา เพ่ือใชประกอบการเรียน
การสอนในหลักสูตร (5.2-3-05) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2560 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-3-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

5.2-3-02 โครงการสหกิจศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5.2-3-03 โครงการแขงขันทักษะราชมงคลวชิาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งท่ี 10 และการแขงขัน 

Teaching Academy Award 2018 
5.2-3-04 งบประมาณสําหรับวสัดุอุปกรณเพื่อใชในการเรียนการสอนนักศึกษา 
5.2-3-05 หนังสือแจงรายละเอียดรายการงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 ขอ 4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 
ผลการดําเนินงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการวางแผนเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได
กําหนดใหมีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 2 – 17 
กรกฎาคม 2561 (5.2-4-1) ตามแผนการดําเนินการประเมินระดับหลักสูตร โดยไดการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดการ และมีการรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการประจํา
คณะไดพิจารณา (5.2-4-2) 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-4-01 กําหนดการประเมินหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 
5.2-4-02 รายงานผลการประเมินประกันคณุภาพระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

 
 ขอ 5.  นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคุณภาพ   ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
ผลการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินจากป
การศึกษา 2559 และไดนําเสนอเขาวาระการประชุมกรรมการประจําคณะ โดยที่ประชุมมีมติใหแตละ
หลักสูตรวางแผนการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอและของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 2560 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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 ขอ 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน :  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจําป
การศกึษา 2560 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2561 ดังชวงระยะเวลาตอไปนี้ 

1. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  1 หลักสูตร 
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  2 หลักสูตร  
3. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  2 หลักสูตร  
4. วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  2 หลักสูตร 
5. วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  2 หลักสูตร 
6. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  2 หลักสูตร 
7. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  1 หลักสูตร  
8. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  1 หลักสูตร 
9. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  1 หลักสูตร 
10. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  1 หลักสูตร 
11. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  2 หลักสูตร 
12. วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา เชียงใหม จํานวน  1 หลักสูตร 
13. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา ตาก จํานวน  1 หลักสูตร 
14. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.ลานนา ลําปาง จํานวน  1 หลักสูตร 

ทั้งนี้มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร รวมทั้งหมด 20 หลักสูตร ผานเกณฑมาตรฐานตาม
องคประกอบที่ 1 จํานวน 20 หลักสูตร ไมผานเกณฑมาตรฐานตามองคประกอบที่  4 จํานวน  
หลักสูตร คือหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ  หลักสูตร 
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม และ หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟา เนื่องจากไมไดมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลา โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตรรวมทั้งหมด 2.01 โดยมีคุณภาพอยูใน
ระดับคุณภาพปานกลาง ซึ่งมีผลประเมินลดลงจากปกอน   
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ลําดับ หลักสูตร 
องคประกอบ

ที่ 1 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

ปการศึกษา 
2559 

องคประกอบ
ที่ 1 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

ปการศึกษา 
2560 

หมายเหตุ 

1 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา ผาน 1.69 ผาน 3.11 
2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.99 ผาน 2.37 
3 วศ.บ.วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส ผาน 2.18 ผาน 2.65 
4 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ผาน 2.25 ผาน 2.91 
5 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟา ผาน 2.29 ไมผาน 1.85 
6 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม ผาน 1.48 ไมผาน 1.89 
7 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ไมผาน 0.50 ผาน 1.65 
8 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.78 ผาน 2.45 
9 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ผาน 2.33 ผาน 2.66 
10 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ผาน 2.36 ผาน 2.43 
11 อส.บ.เทคโนโลยเีครื่องกล ผาน 2.19 ไมผาน 1.60 
12 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ผาน 1.70 ผาน 2.55 
13 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ผาน 2.86 ผาน 3.17 
14 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 2.63 ผาน 2.07 
15 วศ.บ.วิศวกรรมแมพิมพ ผาน 2.91 ผาน 3.17 
16 อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ผาน 2.44 ไมผาน 1.24 
17 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟา ผาน 2.65 ผาน 2.65 
18 ค.อ.บ.วศิวกรรมเครื่องกล ผาน 2.73 ผาน 2.32 
19 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา ผาน 1.36 ผาน 1.67 
20 ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ ผาน 1.73 ผาน 2.27 
21 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส ไมผาน 2.20   รวม

หลักสตูร 
22 ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 
ผาน 2.19   รวม

หลักสตูร 
รวม  2.08  2.01  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-6-01 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ระดับหลักสตูร) ประจําปการศึกษา 2560 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 
 

 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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ส่วนที  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 จากผลการดาํเนินงานของคณะวศิวกรรมศาสตร์  เมือประเมินโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานตามที 

สกอ. กาํหนด ในรอบปีการศึกษา 2560  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปไดด้งันี 

 

ตาราง 1  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบ่งชี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตงั ผลลพัธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

 
 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที 1 : การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชีที 1.1  

ผลการบริหารจดัการหลกัสูตร

โดยรวม 

3 คะแนน 
40.10 

=   2.01 บรรลุ 2.01 
20 

ตัวบ่งชีที 1.2  

อาจารยป์ระจาํคณะทีมีคุณวฒิุ

ปริญญาเอก 

รอยละ 16 
86.5 

X 100 = 23.73 บรรลุ 2.97 
364.5 

ตัวบ่งชีที 1.3 

อาจารยป์ระจาํคณะทีดาํรง

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

รอยละ 30 
95 

X 100 = 26.06 ไมบรรล ุ 2.17 364.5 

ตัวบ่งชีที 1.4 

จาํนวนนักศึกษาเตม็เวลา

เทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารย์

ประจาํ 

5 คะแนน 
15.94-20 

X 100 = -20.30 บรรล ุ 5 
20 

ตัวบ่งชีที 1.5 

การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี 

5 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชีที 1.6 

กิจกรรมนกัศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี 

5 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที 1 : การผลติบัณฑิต 3.69 
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ตัวบ่งชี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตงั ผลลพัธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

 
 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที 2 : วิจัย 

ตัวบ่งชีที 2.1 

ระบบและกลไกการบริหาร

และพฒันางานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรค ์

6  ขอ 6  ขอ บรรลุ 5 

ตัวบ่งชีที 2.2  

เงินสนบัสนุนงานวจิยังาน

สร้างสรรค ์

วิทย 
48,911.65 

28,728,190 
= 83,390.97 บรรลุ 5 

344.5 

ตัวบ่งชีที 2.3 

ผลงานวชิาการของอาจารย์

ประจาํและนกัวจิยั 

วิทยฯ 3 
46.60 

X 100 = 13.53 ไมบรรล ุ 2.25 
344.50 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที 2 : วิจัย 4.08 

องค์ประกอบที 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชีที 3.1  

การบริการวชิาการแก่สังคม 
6 ขอ 6 ขอ บรรลุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที 3 : การบริการวิชาการ 5 

องค์ประกอบที 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีที 4.1  

ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

5 ขอ 6 ขอ บรรลุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

องค์ประกอบที 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชีที 5.1  

การบริหารของคณะเพอืการ

กาํกบัติดตามผลลพัธ์ตาม           

พนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและ         

อตัลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ บรรลุ 5 

ตัวบ่งชีที 5.2 

 ระบบกาํกบัการประกนั

คุณภาพหลกัสูตร 

6 ขอ 6 ขอ บรรลุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที 5 : การบริหารจัดการ 5 
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ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50  การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50  การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50  การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51-5.00  การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

 

 

ตาราง 2  วเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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