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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 2561 โดยได้เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 - 3 มิถุนายน 2562 โดยได้จัดทําทั้งหมด 5 องค์ประกอบ  
ประกอบด้วย  

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
หวังว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2561 

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

                       (นายกิจจา  ไชยทนุ) 
               คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ครายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

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 รวมหลักสูตรที่เปิด
การเรียนการสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร 
 
2.  ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 

ในปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม 2561 - 3 มิถุนายน 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้ดําเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) และ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  
ปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการทางวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม   
องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 



 
 

 

งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
องค์ประกอบ จํานวน 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน

เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.89 ดี 
2. การวิจัย 3 4.27 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 5.00 ดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 2 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.32 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 

 



 
 

 
  1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

ส่วนที่ 1 ส่วนนํา 
 
1.  ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  
 1.1  ชื่อหน่วยงาน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 1.2  ที่ต้ัง 

128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
 
 1.3  ประวัติความเป็นมา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีเกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการจัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123  ตอนที่ 118 ก วันที่  27 
พฤศจิกายน 2549 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
         มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรี 
และ ระดับปริญญาโท โดยจัดการศึกษาใน 6 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ เขตพ้ืนที่ตาก 
เขตพ้ืนที่เชียงราย เขตพ้ืนที่ลําปาง เขตพ้ืนที่น่าน  และเขตพื้นที่พิษณุโลก ทั้งน้ีได้จัดการเรียนการสอนโดย
แบ่งเป็น 5 สาขา แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 20 
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 

วันที่  2  มีนาคม 2558  นายกสภา มทร.ล้านนา  ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งรักษา
ราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ดร.กิจจา  ไชยทนุ  (เริ่มปฎิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  
2558) 
         วันที่  7  พฤษภาคม  2558  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่ต้ังรองคณบดี  จํานวน  3  ราย  โดยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว  ได้แก่ 
         1.  รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์      ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านวิชาการ 
         2.  ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล    ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านบริหารและแผน  
         3.  ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล    ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
         วันที่  30  พฤษภาคม  2558  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี  จํานวน  3  ราย  โดยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในวันกล่าว  ได้แก่ 
         1.  รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน            ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิจัยและพัฒนา 
          2.  ผศ.นทีชัย  ผัสดี                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ช่วยคณบดี ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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         วันที่  17  พฤษภาคม  2559  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี  จํานวน  1  ราย  โดยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในวันกล่าว  ได้แก่ 
 1.  อาจารย์ณรงค์  นันทกุศล         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 
 
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี  จํานวน  1  ราย  โดยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในวันกล่าว  ได้แก่ 
 1.  อาจารย์ชาคริต   ชูวุฒิยากร        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านกายภาพ 
 
 วันที่ 8 มกราคม 2561 อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังรองคณบดี  จํานวน  5  ราย  โดยเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ในวันกลา่ว  ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร  ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เขตพ้ืนที่เชียงราย 

2. ผศ.ดร.สทิธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เขตพ้ืนที่น่าน 

3. อาจารย์ขวัญชัย  เทศฉาย ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เขตพ้ืนที่ตาก 

4. รศ.ดร.วันไชย  คําเสน ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เขตพ้ืนที่ลําปาง 

5. อาจารย์กมลศักด์ิ  รัตนวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 

 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี จํานวน 10 ราย โดยเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ในวันกลา่ว  ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย 
(เชียงราย) 

2. อาจารย์อํานวย  คําบุญ ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน 
(เชียงราย) 

 3. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เคลือบวัง   ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  
(ตาก) 

 4. อาจารย์ไกรสร  วงษ์ปู่    ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน  
(ตาก) 

 5. อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  ธนะมิตร  ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  
(น่าน) 
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 6. ผศ.ดร.ชาญยุทธ์  กาญจนพิบูลย์    ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน  
(น่าน) 

 7. ผศ.พงศกร  สุรินทร ์    ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  
(ลําปาง) 

 8. อาจารย์ ดร.ปณิฐิ  แสนจติร   ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน  
(ลําปาง) 

 9. อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด   ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจยั  
(พิษณุโลก) 

  10.อาจารย์ ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง  ทําหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน  
         (พิษณุโลก) 
 
 
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 แลกเปล่ียน
บุคลากร ผลักดันให้เกิดงานวิจัยร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา สังคม ชุมชนและประเทศ 

3. Knowledge Entrepreneur : บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไปประกอบวิชาชีพ สร้าง
มูลค่าของผลผลิต  โดยการจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประกอบกิจการและมุ่งผลิตผลงานสู่เชิงพานิชย์ 

4. Transportation University : สนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่งของ
ประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและตามนโยบายมหาวิทยาลัย RMUTL Transform to Localization  
5  Flagships (2+3) โดยการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศด้านการขนส่งทางบกขนาดใหญ่ 
การขนส่งทางรางและอากาศยาน 
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  แผนยุทธศาสตร์ 
  การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทํา
ขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่เกิดจากการให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผ่านกลไกการระดมสมอง ตลอดจนใช้พลังสมองของ
บุคลากรที่เป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต มีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ที่คาดว่าจะส่งผล
ต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
และนําพาประเทศไปสู่ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  และได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรอบระยะเวลา 
15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) และกรอบแผนหรือนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ โดยทิศทางของการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยในแผนแผนยุทธศาสตร์น้ี จะมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย หรืองานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสงัคม และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

4. หาแหล่งทุนวิจัย และพัฒนาอาจารย์ จากหน่วยงานภายนอก 
5.  พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านงานวิจัยและพัฒนา โครงการหลวง และโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
 

  นโยบายที่ 3 : การพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

1. การสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยกับระหว่างคณะ สถาบันการศกึษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3. การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสถานศึกษาตัวป้อน (โรงเรียนมัธยมและกลุ่มอาชีวศึกษา) 
 

  นโยบายที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร 
1. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
2. พัฒนาคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใหนั้กศึกษาสามารถปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงได้ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างประสบการณ ์ตลอดจนการพัฒนาให้นักศกึษามี

ความสามารถสะท้อนภาวะผู้นํา มีทกัษะชีวิต คุณธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาและการอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
 
  นโยบายที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์  

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีความคล่องตัว 
2. พัฒนาระเบียบข้อบังคับและประกาศ ให้มปีระสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
3. บูรณาการศาสตร์และสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนเน้นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
4. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
  นโยบายที่ 6 : การพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านการขนส่ง 

1. พัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน 
2. พัฒนากําลังคนเพ่ือการขนส่งทางบกขนาดใหญ ่
3. พัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศด้านการขนส่งทางราง 
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3.  โครงสร้างองคก์ร 
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4.  รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ 
4.1 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
2. รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย    
3. ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล   รองคณบดีด้านบริหารและแผน    
4. ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกลู  รองคณบดีด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   
5. ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร    รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
6. ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
7. นายขวัญชัย  เทศฉาย   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
8. รศ.ดร.วันไชย  คําเสน   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง 
9. นายกมลศักด์ิ  รัตนวงษ์   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 
10. ผศ.ดร.อุเทน คําน่าน   ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
11. ผศ.นทีชัย ผัสดี   ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
12. นายณรงค์ นันทกุศล  ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 
13. นายชาคริต       ชูวุฒิยากร  ผู้ช่วยคณบดีด้านกายภาพ 
14. ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย (เชียงราย) 
15. อาจารย์อํานวย  คําบุญ   ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน (เชียงราย) 
16. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เคลือบวัง  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย (ตาก) 
17. อาจารย์ไกรสร  วงษ์ปู่   ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน (ตาก) 
18. อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  ธนะมิตร  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย (น่าน) 
19. ผศ.ดร.ชาญยุทธ์  กาญจนพิบูลย์    ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน (น่าน) 
20. ผศ.พงศกร  สรุินทร ์   ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย (ลําปาง) 
21. อาจารย์ ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน (ลําปาง) 
22. อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย (พิษณุโลก) 
23. อาจารย์ ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน (พิษณุโลก) 
24. ดร.สามารถ ยะเชียงคํา  หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา 
25. นายนพดล มณีเฑียร  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
26. นายอดิเรก ชัยนวกุล  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
1. อาจารย์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์         
2. รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย   
3. ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกลู  รองคณบดีด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
4. ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร    รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย  
5. ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน  
6. อาจารย์ขวัญชัย  เทศฉาย   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก  
7. รศ.ดร.วันไชย  คําเสน   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง  
8. อาจารย์กมลศักด์ิ  รัตนวงษ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก  
9. ผศ.ดร.อุเทน  คําน่าน   ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
10. ผศ.นทีชัย  ผัสดี    ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
11. อาจารย์ณรงค์  นันทกุศล   ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา   
12. อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒิยากร  ผู้ช่วยคณบดีด้านกายภาพ    
13. อาจารย์ ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา  หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา    
14. อาจารย์ ดร.นพดล  มณีเฑียร  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์    
15. อาจารย์อดิเรก  ชัยนวกุล   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  
16. อาจารย์ศรีธร  อุปคํา   หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
17. อาจารย์สาคร  ปันตา   หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
18. อาจารย์ประดิษฐ ์ เจียรกุลประเสริฐ   หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
19. ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
20. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดิเรก  มณีวรรณ  หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
21. อาจารย์อัจฉรา  จันทรผ์ง   ตัวแทนประธานหลักสตูรฯ   
22. อาจารย์เอกทัศน์  พฤกษวรรณ  ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ   
23. อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ  
24. ผศ.เกรียงไกร  ธารพรศรี   ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ  
25. อาจารย์อนุสรณ์  เราเท่า   ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ  
26. นายจารุชาติ  กันทาอินทร์   ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  
27. นายจิราวัฒน์  ขาวดี   นายกสโมสรนักศึกษา   
28. ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล   รองคณบดีด้านบริหารและแผน  
29. นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
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4.3 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ์
1. อาจารย์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
2. รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย    
3. ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกลู  รองคณบดีด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   
4. ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล   รองคณบดีด้านบริหารและแผน    
5. รศ.กิตติพงษ์  วุฒิจํานง   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
6. นายเย่ียมชาติ  ฉัตรแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
7. รศ.สมศักด์ิ  มติะถา   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
8. ผศ.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
9. น.ส.ภัทราภรณ์  สมุันตกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
10. นายณรงค์  ตนานุวัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
11. อาจารย์ศรีธร  อุปคํา   หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล    
12. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เคลือบวัง  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    
13. ผศ.ดร.วัชรินทร์  สทิธิเจริญ  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม   
14. ผศ.สุรสทิธ์ิ  แสนทอน   หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
15. ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี   
16. ผศ.อภิรักษ์  ขดัวิลาศ   ตัวแทนคณาจารย์ประจํา     
17. ผศ.นพพร  พัชรกิตติ   ตัวแทนคณาจารย์ประจํา     
18. น.ส.ฟองจันทร์  จิราสิต   ตัวแทนคณาจารย์ประจํา     
19. อาจารย์อภิชาติ  ชัยกลาง   ตัวแทนคณาจารย์ประจํา     
20. อาจารย์กมลศักด์ิ  รัตนวงษ์  ตัวแทนคณาจารย์ประจํา     
21. อาจารย์ ดร.สุวรรณ  จันทรอิ์น  ตัวแทนคณาจารย์ประจํา     
22. นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
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5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร จําแนกเป็น  
 ระดับปริญญาตรี จํานวน  14  หลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท จํานวน    2  หลักสูตร 

ระดับ
ปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่ 
ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ
หลักสูตร 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 12 ก.ค. 2561 
  วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  2 มี.ค. 2562 
      

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 9 ก.พ. 2562 
  วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ 
2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 9 ก.พ. 2562 

  วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค. 2562 
  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 8 ธ.ค. 2561 
  วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 20 ม.ค. 2562 

  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  2 มี.ค. 2562 
  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 9 ก.พ. 2562 
  วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 30 พ.ย. 2561 
  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 9 ก.พ. 2562 
  วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 9 ก.พ. 2562 
      

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  2 มี.ค. 2562 
  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560  2 มี.ค. 2562 
  ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค. 2562 
  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค. 2562 
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หลักสูตรที่เปดิการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับปรญิญาโท  

เชียงใหม่ น่าน เชียงราย ลาํปาง ตาก พิษณโุลก

1 วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล 

2 วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า 

ลาํดับ สาขาวิชา แขนง/วิชาเอก (ถ้ าม)ี
สถานที่จัดการเรียนการสอน

 
 
หลักสูตรที่เปดิการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับปรญิญาตร ี

เชียงใหม่ น่าน เชียงราย ลาํปาง ตาก พิษณโุลก

1 วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล  

2 วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ     - วชิาเอกวศิวกรรมเกษตร  

    - วชิาเอกวศิวกรรมชวีภาพ 

    - วชิาเอกวศิวกรรมอาหาร 

    - วชิาเอกวศิวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 

3 วศ.บ.วศิวกรรมเหมืองแร่ 

4 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า      - วชิาเอกวศิวกรรมไฟฟ้า     

     - วชิาเอกวศิวกรรมโทรคมนาคม 

5 วศ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคมุอตัโนมตัิ      - วชิาเอกวศิวกรรมระบบควบคมุอตัโนมตัิ 

     - วชิาเอกวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

6 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์   

7 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา   

8 วศ.บ.วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

9 วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ      - วชิาเอกวศิวกรรมอุตสาหการ   

     - วชิาเอกวศิวกรรมการผลิต  

     - วชิาเอกวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 

10 วศ.บ.วศิวกรรมแม่พิมพ์ 

11 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา 

12 ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ   

13 ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล  

14 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า     - วชิาเอกวศิวกรรมไฟฟ้า  

    - วชิาเอกวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

    - วชิาเอกวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ลาํดับ สาขาวิชา แขนง/วิชาเอก (ถ้ าม)ี
สถานที่จัดการเรียนการสอน
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6.  จํานวนนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  6,566 คน เป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จํานวน  6,533 คน  ระดับปริญญาโท จํานวน  33 คน   
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแบง่ตามรายพื้นที่ ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี และระดับปรญิญาโท 
           พ้ืนท่ี 

  
 หลักสูตร 

เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ตาก น่าน พิษณุโลก รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท รวมท้ังส้ินป.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  11            11 11 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  22            22 22 
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 402      261      663  663 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

139    27    47    213  213 

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113            113  113 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 468  299  125  306  44    1,242  1,242 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

162      105      267  267 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 341  77    201      619  619 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 326  272    327      925  925 
วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 114            114  114 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 472  221  42  259      994  994 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 272            272  272 
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 138            138  138 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 126      76    75  277  277 
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล       134    76  210  210 
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 216  35    155    80  486  486 

รวม 3,289 33 904 - 194 - 1,824 - 91 - 231 - 6,566 33 6,566 

 
ท่ีมา https://datacenter.rmutl.ac.th/reportstudytypebyclass 
ข้อมูลล่าสุดวันท่ี 11 กรกฏาคม 2562 
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาระดับ ปวส. 
หลักสูตร ทุกเขตพ้ืนที ่

ปกติ พิเศษ รวม 
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74   74 
ปวส.ช่างยนต์ 239   239 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113   113 
ปวส.ไฟฟ้า 202   202 
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 36   36 
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 112   112 
ปวส.ช่างก่อสร้าง 122   122 
ปวส.ช่างโลหะ 75   75 
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 42 60 
ปวส.ช่างกลโรงงาน 103   103 

รวมทั้งหมด 1,094 42 1,136
 

ท่ีมา https://datacenter.rmutl.ac.th/reportstudytypebyclass 
ข้อมูลล่าสุดวันท่ี 11 กรกฏาคม 2562 
 
7.  จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
 7.1 จํานวนอาจารย์ 
  ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 369 คน เป็นข้าราชการ 
พลเรือน 173 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 125 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 71 คน 
  ทั้งน้ี เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 369 คน ปฏิบัติงานจริง  348 คน  
ลาศึกษาต่อ 21 คน 
 
ตารางแสดงจํานวนอาจารยจํ์าแนกประเภท (ตามเกณฑ์ สกอ.) 
ลําดบั ประเภท จํานวนรวม 

(คน) 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงานจริง 

(คน) 
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   173 3 170 
2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  125 18 107 
3 ลูกจา้งช่ัวคราว   71 0 71 

รวมอาจารย์ประจํา  369 21 348 
ข้อมูลจาก : สรุปจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2561 (25 มิถุนายน 2561 – 3 มิถุนายน 2561)  
      http://www.personal.rmutl.ac.th/จํานวนบุคลากรและอัตราเงินเดือน 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนจํานวนอาจารย์จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนง่ทางวิชาการ  
จํานวนอาจารย์ประจํา อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ตําแหน่งทางวิชาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 
369  คน 91 257.5 20.5 265 100 4 0 
ร้อยละ 24.66 69.78 5.56 71.82 27.10 1.08 0 
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 7.2 บุคลากรสายสนับสนุน       
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ 

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

ข้าราชการ 0 0 0 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 20 0 0 20 
พนักงานราชการ 5 7 0 0 12 
ลูกจา้งช่ัวคราว/พนักงานตามพันธกจิ 13 31 0 0 44 

รวมบุคลากรทั้งสิน้ 18 58 0 0 76 

 
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 11,324,635 7,123,609 18,448,244
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
10 โครงการพิเศษ BDI 2,590,000 2,590,000

  รวม 120,885,365 58,002,029 178,887,394
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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 
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10.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ท้ังในคณะ
และเขตพ้ืนท่ี  เพ่ือมีความเข้าใจในด้านการประกัน
คุณภาพ และนําสู่การวางแผนการปฏิบั ติให้ ทุกคน
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังมีการติดตาม
ผลลัพธ์เป็นระยะ 

คณะได้สร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ท้ังในคณะและเขตพ้ืนท่ี เพ่ือให้
มีความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพมากข้ึน และได้นําไป
พัฒนาแผนการปฏิบัติให้ทุกคนปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน 

2. คณะควรเสนอฝ่ายบริหารด้านการแก้ปัญหาโครงสร้าง
ของเขตพื้นท่ี เพราะทําให้การปฏิบัติของคณะมีปัญหา 
เนื่องจากการปฏิบั ติงานของคณะในเขตพ้ืนท่ีได้ รับ
งบประมาณจากรองอธิการบดี เขตพ้ืนท่ี แต่การทํางาน
เน้นเพ่ือตอบสนองการจัดการเรียนการสอนของคณะ จึง
ส่งผลให้การดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ และไม่สะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีคณะ
กําหนด 

คณะได้แก้ปัญหาโครงสร้างของเขตพ้ืนท่ี โดยมีการแต่งต้ังรอง
คณบดีในแต่ละเขตพ้ืนท่ีให้มีหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติของ
คณะในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือให้มีบทการในการจัดการบริหารของแต่
ละพ้ืนท่ีได้มากย่ิงข้ึน 

3. คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มา
วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบในทุก
องค์ประกอบ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิ จารณ าให้ ข้อเสนอแนะ  จัด ทํ าแผนพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีการวางแผน
จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
คณบดีและรองคณบดีเขตพ้ืนท่ีต้องประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้การใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ 
เกิดการบูรณาการ ท่ีสร้างประโยชน์ให้นักศึกษาในองค์
รวม 

คณะได้นําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์
ข้อมูลผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้วางแผนจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ให้ครอบคุม และ
ได้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาทุกพ้ืนท่ี 
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องค์ประกอบท่ี 1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. คณะ และหลักสูตร ควรมีการติดตาม การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ และมีรหัส
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกู้ยืม กยศ.ได้ 
รวมท้ังหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
ด้านการเงิน นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์ข้อดี
และข้อเสียของการปรับปรุงหลักสูตร การรวม
สาขาวิชาเป็นแขนงวิชาและเขตพ้ืนท่ี 
2. คณะควรให้ความสําคัญและกํากับติดตามการ
บริหารหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในประเด็น
ของคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาปี  2558 อีกท้ังควรให้
ความรู้ ความเข้าใจและการสนับสนุนการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือให้ เกิดผลลัพ ธ์การเรียน รู้กับ
นั กศึ กษ า ท่ี ส่ งผล ต่อคุณ ภาพบัณ ฑิ ตและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
3. คณะ ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวางกรอบ
อัตรากําลังท่ีสมดุลกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
ปัจจุบัน มีการกําหนดนโยบายในการส่งเสริม
พัฒนาคณาจารย์ท่ีชัดเจน กําหนดแผนพัฒนา
เป็นรายบุคคล (IDP) มาสู่การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนท่ีเชื่อมโยงท้ังคณะ ต้ังแต่ระดับหลักสูตร 
โดยเฉพาะการศึกษาต่อ การส่งเสริมการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้ความช่วยเหลือ
จัดลําดับความสําคัญ เป็นรายบุคคล  มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
4. คณะควรวางแผนและสร้างระบบและกลไก
การให้บริการ โดยอาจต้องพิจารณาโครงสร้าง
ของคณะ  ศึกษาหาความต้องการของการ
ให้บริการของนักศึกษา มีการวางแผนและ
ดํ า เนิ น ก าร ให้ บ ริก าร ท่ี เห ม าะสม  มี ก าร
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน 
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการ และการให้ข้อมูลแหล่งของหน่วยงาน
ของการให้บริการ เพ่ือให้เหมาะสม ตามความ
คาดหวังของนักศึกษา การจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือการประกอบอาชีพ 
5 . คณ ะ  ควรจั ด ให้ มี ก ารให้ ค วาม รู้ ท่ี เป็ น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เพ่ิมมากข้ึน โดยอาจมีการ

- ดําเนินการจัดทําคู่ มือบริหารหลักสูตรในรูปแบบโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

- วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการปรับปรุงหลักสูตร การรวม
สาขาวิชาเป็นแขนงวิชาและเขตพ้ืนท่ี 

-  ให้ความรู้ความเข้าใจและการสนับสนุนการบริหารหลักสูตร 
- ปรับปรุงกระบวนการติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร 
- ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก 
- ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 

- ให้ความช่วยเหลือจัดลําดับความสําคัญเป็นรายบุคคล มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

- กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตําแหน่ง ผศ. / รศ. 
เกณฑ์ใหม่ เพ่ือรองรับการปรับตําแหน่งทางวิชาการ 
- ประชาสัมพันธ์การให้คําปรึกษา และการบริการแกน่ักศึกษา 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีสํานักงาน ส่วนงานให้บริการ และ
คําปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีความเด่นชัดกว่าเดิม 

- ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเงิน 
- จัดทําแผนและดําเนินการให้บริการท่ีเหมาะสม มีการ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน 

- นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ และการ
ให้ ข้อมูลแหล่งของหน่วยงานของการให้บริการ เพ่ือให้
เหมาะสม ตามความคาดหวังของนักศึกษา การจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตรเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
- ให้ความรู้แก่ผู้ ท่ี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการ 
กิ จกรรม ใน เร่ือ งของการ ต้ั ง วัต ถุป ระสงค์  และการ
ประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

- จัดให้มีการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
- สํารวจความต้องการ โดยเฉพาะประเด็นความรู้และ
เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการประกอบอาชีพของ
ศิษย์เก่า 

- ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเขตพ้ืนท่ี 

- กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและกิจกรรม โดยเน้น
ความสําเร็จด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดกับนักศึกษา 

- ประเมินผลและนํามามาปรับปรุงกิจกรรมและแผนพัฒนา 



 
 

 
  18 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สํารวจความต้องการ โดยเฉพาะประเด็นความรู้
และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
ประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 
6. คณะ ควรมีการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และเขตพ้ืนท่ี มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนและกิจกรรม โดยเน้น
ความสําเร็จด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดกับนักศึกษา ท้ัง
ทางด้านบัณฑิตพึงประสงค์  และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังมีการประเมินผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนและกิจกรรม
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมและ
แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นบัณฑิต
ท่ีสามารถประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 

องค์ประกอบท่ี 2 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

คณะฯ ควรมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
จัดสรรงบประมาณเป็นทุนและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย มีการพัฒนาสมรรถนะและ
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจอาจารย์และนักวิจัย 
ตลอดจนมีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัย แต่ยังขาดความชัดเจนในเร่ืองของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ นอกจากนั้น การรายงาน
เร่ืองการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นการ
รายงานเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงควร
เพ่ิมเติมการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจาการบริหาร
จัดการด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผลงานท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ 

- จัดสรรงบประมาณเป็นทุนและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

- พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างขวัญและกําลังใจอาจารย์
และนักวิจัย 

- โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ี
เป็นของคณะเองให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย 

- จัดทํารายงานผลที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการผลงานท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ 
- ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าถึงแหล่งทุนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ
นักวิจัยหน้าใหม่ 

- เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนท่ีต้องการนักวิจัยจากคณะทํางาน
ร่วมกันมากข้ึน เพ่ือให้มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
- ส่งเสริมให้นักวิจัยและอาจารย์ได้เผยแพร่งานวิจัยในระดับ
นานาชาติมากย่ิงข้ึนโดยการสนับสนุนทุนในการเผยแพร่ 

- ปรับปรุงระบบการสนับสนุนทุนเผยแพร่งานวิจัยให้เหมาะสม
ย่ิงกว่าเดิม 
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องค์ประกอบท่ี 3 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

คณะอาจกําหนดชุมชนหรือพ้ืนท่ีเป้าหมาย และ
ประเด็นการให้บริการที่เป็นความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ โดยอาจารย์เป็นผู้ให้บริการหลัก และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการด้วย ซ่ึงอาจ
กําหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงในแผนการสอน หรือใน 
มคอ. 3-4 ด้วย และควรเป็นโครงการท่ีเน้นการ
ใช้ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเป็นความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ เป็นหลัก และผลงานบางชิ้นท่ีมีแนวโน้ม
จะสามารถขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ ก็
ไม่ควรท่ีจะรีบเผยแพร่ผลงานเหล่านั้นออกสู่
สาธารณะในทัน ที  ซ่ึ งอาจส่ งผลต่อการไม่
สามารถขอจดสิทธิบัตรได้ 

- กําหนดชุมชนหรือ พ้ืน ท่ี เป้ าหมาย  และประเด็นการ
ให้บริการท่ีเป็นความเชี่ยวชาญของคณะฯ  

- ให้อาจารย์เป็นผู้ให้บริการหลัก และนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การให้บริการด้วย ซ่ึงอาจกําหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงในแผนการ
สอน หรือใน มคอ. 3-4 
- เน้นการใช้ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเป็นความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ เป็นหลัก 

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรงานวิจยัและบริการวิชาการ 

 
 

องค์ประกอบท่ี 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

คณะควรนําตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไปเป็นตัว
บ่งชี้หลักในการปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และดําเนินการจัดทําโครงการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ และมีการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานของโครงการ หากมีการ
ประเมินโครงการแล้วมีปัญหาจะได้ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือพัฒนางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพได้ 

- ปรับปรุงแผนโดยการนําตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไปเป็นตัว
บ่ งชี้หลักในการปฏิบั ติงานด้านทํานุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ให้ความรู้แก่ผู้ ท่ี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการ 
กิ จกรรม ใน เร่ือ งของการ ต้ั ง วัต ถุป ระสงค์  และการ
ประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

- จัดโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ และมีการกํากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของโครงการ 

 
องค์ประกอบท่ี 5 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ี
เชื่อมโยงกับพันธกิจและบริบทของคณะท่ีนํามาสู่
การกําหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น ยุทธศาสตร์ 
เป้ าประสงค์  และตัวบ่ งชี้ ในแต่ละระดับ  ท่ี
สะท้อนความสําเร็จของแผน นอกจากนี้ควรมี
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานและนําแผน
กลยุทธ์ของคณะนําไปให้คณะในเขตพ้ืนท่ีนําไปสู่
การป ฏิบั ติ  และไปบู รณ าการกับ เขต พ้ืน ท่ี 
รวมท้ังมีการกํากับติดตามร่วมกันและดําเนินการ
จัดทําแผนงาน แผนเงิน แผนคน ไปพร้อม ๆ กัน 
 

- ทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีเชื่อมโยงกับพันธกิจและ
บริบทของคณะท่ีนํามาสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับ ท่ี
สะท้อนความสําเร็จของแผน  

- กํากับติดตามผลการดําเนินงานและนําแผนกลยุทธ์ของคณะ
นําไปให้คณะในเขตพ้ืนท่ีนําไปสู่การปฏิบัติ และไปบูรณาการ
กับเขตพ้ืนท่ีรวมท้ังมีการกํากับติดตามร่วมกันและดําเนินการ
จัดทําแผนงาน แผนเงิน แผนบุคลากร 
- โครงการให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการคํานวณการคิดต้นทุน
ต่อหน่วยของทุกหลักสูตรในคณะและทุกหลักสูตรของคณะใน
เขตพ้ืนท่ี 
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องค์ประกอบท่ี 5 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

2. คณะวิศวกรรมฯ ควรเข้าใจวิธีการคํานวณการ
คิดต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรในคณะและทุก
หลักสูตรของคณะในเขตพ้ืนท่ี นอกจากได้เข้าใจ
การคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
แล้ว ต้องพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ถ้า
นํามาวิเคราะห์ต้นทุนตามพันธกิจ 4 ด้าน การ
พัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การบริหาร
จัดการ  และนํ ามาวิ เคราะห์ความคุ้ มค่ าของ
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาส
ทางการแข่งขันเม่ือเป รียบเทียบกับหลักสูตร
เดียวกันในหน่วยงานอ่ืน ๆ 
3. คณะวิศวกรรมฯ ควรสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรของคณะในการบริหารความเส่ียง ต้ังแต่
การกําหนดประเด็นความเสี่ยง ว่าเป็นปัญหา การ
ควบคุมภายใน  ความเสี่ ยง  และนํ าข้อ มูลมา
วิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของปัญหา นํา
ข้อมูลมาบริหารความเส่ียง กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานความเสี่ยงโดยผู้บริหาร และสุดท้ายต้อง
มีประเด็นความเสี่ยงลดลง 
4. คณะวิศวกรรมฯ ควรสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านการ
จัดการความรู้ โดยแบ่งเป็นเร่ือง การเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการนักศึกษาของสายสนับสนุน 
โดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องนํา Tacit Knowledge มาปรับ
เ ป็ น  Explicit Knowledge แ ล ะ มี ก า ร นํ า
กระบวนการจัดทํา องค์ความรู้ 7 ข้ันตอนของการ
จัดการความรู้มาดําเนินการอย่างเป็นระบบและมี
การแลกเปลี่ยนกันมากพอจนเกิดองค์ความรู้ใหม่
ข้ึน 
5. คณะวิศวกรรมฯ ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
กํากับติดตามหลักสูตรท่ีเข้มแข็งเข้ามากํากับดูแล
การดําเนินการของทุกหลักสูตร เพ่ือช่วยในการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
การดูแลหลักสูตรในพื้นท่ีให้มีมาตรฐานเดียวกันกับ
หลักสูตรในส่วนกลาง และหาวิธีการบริหารความ
เสี่ยงของทุกหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

- พิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ถ้านํามาวิเคราะห์
ต้นทุนตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการ
แข่งขัน 
- สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของคณะในการบริหารความ
เสี่ยง 

- นําข้อมูลมาวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของปัญหา นํา
ข้อมูลมาบริหารความเสี่ยง กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ความเสี่ยงโดยผู้บริหาร 

- โครงการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนด้านการจัดการความรู้และดําเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีการแลกเปล่ียนกันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่
ข้ึน ดังนี้ 

1. การเรียนการสอน  
2. งานวิจัย  
3. งานบริการนักศึกษาของสายสนับสนุน 

- จัดต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามหลักสูตรเพ่ือกํากับดูแล
การดําเนินการของทุกหลักสูตรในการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นรูปธรรมโดยมีการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

- กํากับ ดูแลหลักสูตรในพ้ืนท่ีให้ มีมาตรฐานเดียวกันกับ
หลักสูตรในส่วนกลาง 
- โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความเส่ียงของ
ทุกหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา 2561 

 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ / ผศ.นทีชัย  ผัสดี 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานวิชาการ : ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : งานประกันคุณภาพ : นายอดิเรก  ชัยนวกุล 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 
โทรศัพท์ : 1236 
E-mail :   

 
ผลการดําเนินงาน : 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 16 หลักสูตร 
และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังน้ี  
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของคา่คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 2-6 

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 3.28 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.73 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ผ่าน 2.74 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ ผ่าน 3.20 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.23 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.86 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.95 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 2.39 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน 3.24 
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3.24 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 3.18 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ ผ่าน 3.30 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของคา่คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 2-6 

ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.88 
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.72 
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน 2.15 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 2.68 

ผลรวมของคา่คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 46.77 
จํานวนหลักสตูรทั้งหมด 16 

คะแนนท่ีได้ 2.92 
 
การคํานวณ : 

= 46.77  16 
 
คะแนนท่ีได้   =  2.92  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย  2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.01 2.92 2.92 ไม่บรรล ุ
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจําปีการศึกษา 
2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา  ยืนยงกุล 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : กองบริหารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวมัทนา  บุญธรรม 
โทรศัพท์ : 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์     มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จํานวน 
369 คน มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 91  คน  เมื่อคํานวณตามสูตร พบว่าค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 24.66  คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.08 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 369
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

91

 
แสดงวิธีการคํานวณ  : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก
 100 = 91 

 100 = 24.66จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 369 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 
 
 
 
 

= 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

 5 =
24.66

 5 = 3.08 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

40 

 ที่กําหนดให้คะแนนเต็ม 5         



 
 

 
 

24รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 24.66 3.08 บรรล ุ
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 ข้อมูลจํานวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2561 

1.2-1-02 รายช่ืออาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา  ยืนยงกุล 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : กองบริหารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวมัทนา  บุญธรรม 
โทรศัพท์ : 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จํานวน 
369  คน มีจํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 104 คน  เมื่อคํานวณตาม
สูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 28.18  
คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.35 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 

1.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 369 
2.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 265 
 - วุฒิปริญญาตร ี 19.5 
 - วุฒิปริญญาโท 197.5 
 - วุฒิปริญญาเอก 48 
3.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  100 
 - วุฒิปริญญาตร ี 1 
 - วุฒิปริญญาโท 60 
 - วุฒิปริญญาเอก 39 
4.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  4 
 - วุฒิปริญญาตร ี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 0 
 - วุฒิปริญญาเอก 4 
5.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0 
 - วุฒิปริญญาตร ี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 0 
 - วุฒิปริญญาเอก 0 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 104 
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แสดงวิธีการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ  100 = 104 
 100 = 28.18

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 369 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 30 ร้อยละ 28.18 2.35 ไม่บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 ข้อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2561 

1.3-1-02 รายช่ืออาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจําปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

= 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 5 =
28.18

 5 =2.35  ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

60 

 ที่กําหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ / ผศ.นทีชัย  ผัสดี 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานวิชาการ : ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : งานประกันคุณภาพ : นายอดิเรก  ชัยนวกุล 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 
โทรศัพท์ : 1236 
E-mail :   

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 
1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561) 7,683 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  6,064.37 
3. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  369 
4. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 17.60 
5. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

20 

6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่
เป็นจริง - สัดสว่น จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

17.60-
20*100 

20 
7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -12 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
      ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คํานวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่า
ความแตกต่างมาพิจารณาดังน้ี  

- ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 

- ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
สูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ัน ๆ 

 
 
 
 



 
 

 
 

28รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : 
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี  

 
  SCH    = ∑nici 

เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 

 
 
การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญา
ตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 
3. ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

=  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8  FTES ระดับ
 บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
 จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ  
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สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์

ประจํา 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-  แพทยศาสตร์ 
-  พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
 
สูตรการคํานวณ :  
1.  คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง - สดัส่วนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 100 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.  นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
 2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.5 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ได้  = 5 - ( ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 2.3 ) 4 
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ผลการดําเนนิงาน  : 
  ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจําดังน้ี 
 

ข้อมูล จํานวน 
1.  ค่า FTES (ดูได้จากสูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
 1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

6,064.37 

2.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) -12 
3.  แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)                                 5 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

5 5 5 บรรล ุ
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-1-01 สรุปจํานวนค่า FTES ประจําภาคการศึกษา 2561 
https://academic.rmutl.ac.th/page/ftes 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ณรงค์  นันทกุศล 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม :  
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวบุษบา  สุภาพ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1236 , 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 
 
ผลการดําเนนิงาน :  
 
 ข้อ 1.  จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการในการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะ โดยมีแนวทางและวิธีการดังต่อไปน้ี 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2561โดยการ
กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตรได้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
ทุกคน วัตุประสงค์เพ่ือให้คําปรึกษา คําแนะนําด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน 
ติดตามผลการศึกษา ด้านการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาการดํารงชีวิตของนักศึกษา อีกทั้งคอยตักเตือน
และดูแลความประพฤติของนักศึกษา และด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนสําเร็จการศึกษา ตามคําสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เรื่องแต่งต้ังรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
(1.5-1-01) 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางในการนัดพบนักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมช่ัวโมงโฮมรูมในวันแรก
ของการเปิดภาคการศึกษา การนัดหมายทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (LINE  
Group / Facebook Fanpage)  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก่อนเปิดภาคการศึกษา ใน
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 
 จากการดําเนินการจัด โครงการประชุมสัมมนาเชิงป ฏิ บั ติการอาจารย์ที่ ป รึกษา                     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 และได้มีการสรุปแบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ ได้คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม 4.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 078/2561เรื่อง  แต่งต้ังรายนามอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561และคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 
138/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

1.5-1-02 แบบรายงาน โครงการประชุมสั มมนาเชิ งป ฏิ บั ติการอาจารย์ที่ ป รึกษ า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 

 
ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ต้ังของหน่วยงานท่ีให้บริการให้

นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และแจ้งสถานที่ไว้ในหน้าปกเพจ Facebook งานกิจการ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสถานที่ให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษาตั้งอยู่ ณ สํานักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม เลขที่ 128   
ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1236 , 
2641 E-mail : engineering@rmutl.ac.thในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 
16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (1.5-2-01) 

2) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
และศิษย์เก่า เช่น แผนการเรียน ข้อมูลด้านวิชาการต่าง ๆ ทุนการศึกษา กู้ยืมเงิน กยศ. – กรอ. 
โครงการฝึกอบรมท้ังในและนอกหลักสูตร ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/
สหกิจ ประกาศรับสมัครงานช่วงปิดภาคเรียน แหล่งหารายได้พิศษต่าง ๆ สถานที่เรียนต่อต่าง ๆ     
เป็นต้น โดยผ่านช่องทาง ดังน้ี  

- แจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาส่งไปยังเจ้าหน้าที่สาขา อาจารย์  
โด ย ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ ง า น ส า ร บั ญ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย
(http://eoffice.rmutl.ac.th)เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ 
ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่เก่ียวข้องทราบ (1.5-2-02) 

- มีบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานเช่น ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 
หลักสูตรที่ เปิดสอน การรับนักศึกษาใหม่ ข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการ ข่าวสาร 
กิจกรรม การรับสมัครงาน โครงการต่างๆ บริการข้อมูลสําหรับนักศึกษาและ    
ศิ ษ ย์ เ ก่ า  ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
(https://engineering.rmutl.ac.th) (1.5-2-03) 

- มีระบบ Social Network หรือระบบสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(FacebookFanpage)บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาเพ่ือปรับรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทันสมัยเข้าถึงนักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้รวดเร็วโดยผ่าน
ทาง  FacebookFanpageช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ล้านนา” 
และ FacebookFanpageช่ือ “engineer rmutl”(1.5-2-04) 
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- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หน้าห้องสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเป็น
สื่อกลางบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ประกาศรับสมัครงาน 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ หรือประชาสัมพันธ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรประกาศรับสมัครงานหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคการศึกษาเป็นต้น 

จากการดําเนินการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้มีการสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ได้คะแนนประเมินคุณภาพของการให้บริการ 4.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 ภาพสถานที่ใหบ้ริการข้อมูลแก่นักศึกษา 
1.5-2-02 ภาพระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
1.5-2-03 ภาพเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.5-2-04 ภาพFacebookFanpageช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ล้านนา” 

และ FacebookFanpageช่ือ “engineer rmutl” 
1.5-2-05 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.5-2-06 ผลการประเมินความพึงพอใจดําเนินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาที่ กําลังจะสําเร็จการศึกษา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
ประสบการณ์การทํางาน การแนะแนวทางการดําเนินชีวิตหลังจากสําเร็จการศึกษา การแนะนําแหล่งงาน 
การเขียนประวัติส่วนตัวเพ่ือใช้ในการสมัครงาน ตลอดจน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ
แนวทางในการเตรียมตัว การปรับตัวเข้าสู่โลกอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยวิทยากร
จากสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างตัวแทนศิษย์เก่ากับรุ่นน้อง (1.5-3-01) 
  จากการดําเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561และได้มี
การสรุปแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ได้คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม 4.06 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 แบบรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
 

ข้อ  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสรุปผลประเมินคุณภาพของการจัด
โครงการ/กิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา โดยจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ผลการประเมินทุกข้อได้มากกว่า 3.51 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5  ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับดี (1.5-4-01) 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-4-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสงูขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นําผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบรกิาร 
มาทบทวน ปรบัปรุง เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขในปีถัดไป ตามข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล (1.5-5-01) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-5-01 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมลู 
 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่าเช่น มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน ข่าวทุนการศึกษาทุนวิจัย
ข่าวการฝึกอบรม/เสวนา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (1.5-6-01)สื่อสังคมออนไลน์ของคณะ 
(Facebook Fanpage)(1.5-6-02)และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสํานักงาน(1.5-6-03) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

(1.5-6-01) ภาพ เว็บไซต์ของคณะ 
(1.5-6-02) ภาพ Facebook Fanpageของคณะ 
(1.5-6-03) ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสํานักงาน 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
 
 



 
  36 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ณรงค์  นันทกุศล 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม :  
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวบุษบา  สุภาพ  
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1236 , 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 
 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
 ข้อ 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
1)  ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (1.6-1-01) ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (1.6-1-02) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ห่ ง ช า ติ ค รบ ทั้ ง  5  ด้ าน  โด ย มี น าย ก ส โม ส ร นั ก ศึ ก ษ า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาและมีอาจารย์ณรงค์ นันทกุศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1.6-1-03) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-1-02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2561 
1.6-1-03 คําสั่งแต่งต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 ข้อ 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 

 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู้  
 ทักษะทางปัญญา  
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5  ประการ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วย
คณบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสโมสรนักศึกษา จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2561 (1.6-2-01) 

2. ด้านความรู้  
- โครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2561 (1.6-2-02) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (1.6-2-03) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- โครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2561 (1.6-2-04) 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(1.6-2-05) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2561 
1.6-2-02 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-2-03 แบบรายงานรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-2-04 แบบรายงานรายงานโครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2561 
1.6-2-05 แบบรายงานรายงานโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 ข้อ 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพ และมีทักษะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 , 12 , 19 และ 26 
กันยายน 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น. (วันพุธ คาบกิจกรรม) ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคาร
เรียนรวม (1.6-3-01) 
 
 
 



 
  38 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 รายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 
  ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนนิการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และนาํผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
 ในปีการศึกษา 25561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษา 
จํานวน 5 โครงการ และได้ดําเนินการประเมินผลความความสําเร็จกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทุกคร้ังหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ตามแบบรายงานโครงการ และมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการดําเนินกิจกรรมครั้งต่อไปโดยจัดทําเป็นสรุปผลการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-4-01 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2561 
1.6-2-02 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-2-03 แบบรายงานรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-2-04 แบบรายงานรายงานโครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2561 
1.6-2-05 แบบรายงานรายงานโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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  ข้อ 5. ประเมินตัวชี้วัดความสาํเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (1.6-5-01) ดังน้ี 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-5-01 สรุปประเมินความสําเร็จการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนากจิกรรมนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 

1.6-5-02 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2561 
1.6-5-03 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่   คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-5-04 แบบรายงานรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-5-05 แบบรายงานรายงานโครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2561 
1.6-5-06 แบบรายงานรายงานโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการประเมนิ ตามตัวช้ีวัด 

1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1. นักศึกษาร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

นักศึกษาร้อยละ 80 มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน 
1. ด้ านคุณ ธรรมจริยธรรม   จํ านวน   1 

โครงการ 
2. ด้านความรู้  จํานวน  1 โครงการ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา จํานวน  1 โครงการ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  จํานวน 1 โครงการ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  จํานวน 1 
โครงการ 
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 ข้อ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปเพ่ือให้มี
การพัฒนาในการจัดกิจกรรมที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป ตามแบบรายงานโครงการ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-06-01 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2561 
1.6-06-02 แบบรายงานรายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-06-03 แบบรายงานรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
1.6-06-04 แบบรายงานรายงานโครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2561 
1.6-06-05 แบบรายงานรายงานโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการกําหนดแผนงานตามพันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณต่อเน่ือง 

ควรพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ที่มีความหลากลาย  
ทันต่อเทคโนโลยีและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
บางโครงการ/กิจกรรมมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็น
จํานวนมากไม่มีห้องประชุมรองรับในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม และไม่มีงบประมาณเพียง
พอที่จะเช่าห้องประชุมใหญ่จากหน่วยงานอ่ืน  

ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม ดําเนิน
โค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  เ ป็ น ร อ บ ๆ  เ พ่ื อ ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายได้ทํากิจกรรมครบทุกคน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน / ผศ.ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ 

นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ 

นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ 
โทรศัพท์ : 1236 
E-mail :   

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิจัยภายในคณะ โดยให้มีผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทําหน้าที่กํากับ ดูแลและบริหารงานวิจัย โดยทํางานร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย เพ่ือให้บุคลากร /
นักวิจัย สังกัดทุกคณะ นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงานผ่าน www.hrd.rmutl.ac.th (2.1-1-01)  โดย 
Login เข้า โดยมีการเข้าใช้งานด้วยระบบยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้ username และ Password  เพ่ือให้
นักวิจัยและบุคลากร สืบค้นข้อมูลงานวิจัย  ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านผลงานวิจัยของแหล่งทุนวิจัย แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ข้อมูล
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ  เว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เช่น สกอ.วช. สกว. สวทช. สวทน. สวพส. ฯ เพ่ือให้
นักวิจัยได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งทุนวิจัยประเภทต่างๆ สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนํา
ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานคณะ โดยในเวปไซต์ของคณะมีข้อมูลที่
เก่ียวกับงบประมาณสนับสนุน คุณภาพผลงานทางวิชาการบนฐานข้อมูลที่ยอมรับ ซึ่งทําให้บุคลากรและ
นักวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (2.1-1-02) 
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ทั้งน้ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายพันธกิจของมหาวิทยาลัยผ่านโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มี
กระบวนการบริหารงานโครงการโดยมีการออกประชาสัมพันธ์โครงการท้ังภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยรวมถึงในเขตพ้ืนที่ต่างๆ มีการออกไปประสานกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสํารวจความ
ต้องการและปัญหาของสถานประกอบการพร้อมทั้งมีการจับคู่อาจารย์และสถานประกอบการ
(matching) ให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งน้ีหน่วยงานร่วมดําเนินงานโครงการ Talent Mobility มทร.
ล้านนา ซึ่งทําหน้าที่ดูแลและบริหารโครงการ ได้มีการจัดระเบียบข้อมูล แบ่งหมวดหมู่และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของสถานประกอบการ และข้อมูลความเช่ียวชาญของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร.ล้านนา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและประกอบใน
การจับคู่(matching) อาจารย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการและ
ปัญหาของสถานประกอบการ 

 
 ข้อ 2.สนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       

             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์        
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์ทดสอบและศูนย์
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยมีฐานการปฏิบัติการตามพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้ (สกอ.2.1-2-01)                                   

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่  มีห้องปฎิบัติการประกอบด้วย 

1. ศูนย์แมคคาทรอนิกและออโตเมช่ัน  

2. ศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  

3. ห้องปฎิบัติการโลหะวิทยาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   

4. ศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์  

5. ศูนย์สอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ บริการยานยนต์สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  

6. ศูนย์ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ 

7.ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพ่ือ
การเกษตรและประมงขั้นสูง 
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8. หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางรางตามมาตรฐานการรถไฟแห่งประเทศไทย 

-คณะวิศวกรรม ลําปาง ประกอบด้วย 

            1.ห้องปฏิบัติการด้านวิจัยอาคารเอ้ืองหลวง 

            2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตึก 84 พรรษา 

            3.ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา 

            4.ห้องปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

            5.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ประกอบด้วย 

1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสยีงสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

2. ศูนย์สอบเทยีบเครื่องมือวัด  

3. ศูนย์ตรวจสอบมาตรวิทยาในการทดสอบ  

 -คณะวิศวกรรม ตาก มีห้องปฎิบัติการประกอบด้วย  

1. ศูนย์วิศวกรรมการผลิตและออโตเมช่ัน 

2. ศูนย์ทดสอบวัสดุ 

3. ศูนย์ไฟฟ้ากําลัง  

4. ศูนย์จักรกล CNC 

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก   ประกอบด้วย  

1. ศูนย์ CAD / CAM / CAE  

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  

ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ห้องสมุดและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งส่วนกลางและเขตพ้ืนที่ 
ในการสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ e-library, access engineering, sciencedirect  เพ่ือค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และฐานข้อมูลระบบสากล TCI  SCOPUS SCIMACO และ  ISI 
ทั้งน้ีในส่วนกลางมีห้องคัมภีร์ไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้บริการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า เน้นฐานข้อมูล IEEE และห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร C3 มทร.ล้านนา(ดอย
สะเก็ด) (สกอ.2.1-2- 02) 

   
             - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   
        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีสิ่งอํานวยความสะดวก  ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ร ะบบ รั ก ษ า ค ว า มปลอด ภั ย โ ด ย ใ ช้ ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า 
www.hrd.rmutl.ac.th มีการจํากัดการเข้าถึงข้อมูล¬ของแต่ละระดับและมีการป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลงานวิจัยของฝ่ายงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ login  
(สกอ.2.1-2-03) ด้วยรหัสผ่าน ซึ่งเก็บรักษาไว้โดยผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน เพ่ือความปลอดภัยของงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ คณะได้มีห้องการปฏิบัติการหรือปฎิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการดังน้ี 
 1.มีการติดต้ังแบบ Shower ระบบฉีดตา และล้างมือในกรณีที่สารเคมีกระดอนติดตัว 
 2.มีการติดต้ัง Hood สําหรับการเตรียมสารเคมี อันตรายต่าง ๆ พวกกรด CH3Cooh W2so4 เป็น
ต้น 
 3.มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ถังสีแดง สําหรับดับไฟไหม้ ถังสีฟ้า สําหรับดับเพลิงใส่เครื่องมือ 

4.การเก็บของเสีย เช่น สารวิเคราะห์ COD ที่อัตรายเก็บไว้ในถังโพลีเอทิลลีน และให้บริษัทนําไป
กําจัด 

5.การติดต้ัง หม้อน่ึงฆ่าเช้ือ สําหรับฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ที่อันตรายก่อนทิ้ง 
6.มีการติดต้ังระบบ ฆ่าเช้ือ biosefety 

 
             - กจิรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 
10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
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(STISWB 2018) ระหว่างวันที่  9 - 11 พฤษภาคม 2561  ณ  เวียงจันทร์   สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1- 01 www.hrd.rmutl.ac.th 
2.1-1- 02 https://engineering.rmutl.ac.th/ 
2.1-2- 01 รูปภาพศูนย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  และห้องปฎิบัติการ 
2.1-2- 02 รูปภาพห้องสมุดและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.1-2-03 รูปภาพหน้าเวปไซด์www.hrd.rmutl.ac.thระบบรักษาความปลอดภัย 
2.1-2-04 รูปภาพงานประชุมวิชาการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดการประชุม 

 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2562 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาและได้จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้ผ่านการอนุมัติ จากแหล่งทุน
ภายใน จํานวน 5 โครงการ จากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 36 โครงการ รวมท้ังหมด 41 โครงการ  
เป็นจํานวนเงิน 38,916,227 บาท เพ่ือส่งเสริมการทําวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัยในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ทั้ง 6 จังหวัด  ประกอบด้วย 

ลําดับ เขตพ้ืนท่ี 

แหล่งงบประมาณ 
ทุนภายใน ทุนภายนอก รวมทั้งสิ้น 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 เชียงราย 0 0 4 5,230,696 4 5,230,696 
2 เชียงใหม่ 2 12,448,700 25 19,140,887 27 31,589,587
3 ลําปาง 1 168,700 4 689,050 5 857,750 
4 ตาก 0 0 2 545,700 2 545,700 
5 พิษณุโลก 1 300,794 0 0 1 300,794 
6 น่าน 1 104,750 1 297,000 2 401,750 

รวมเป็นเงิน 5 13,022,944 36 25,295,161 41 38,916,227
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–3–01 ประกาศผลการสนับสนุนทุนงานวิจัย ประจําปี 2562 
2.1–3–02 สัญญารับทุน 

 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ต้ังแต่งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(สกอ. 2.1-4-01) เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยขับเคลื่อนในด้านนโยบายบริหารจัดการงานวิจัย โดยได้
จัดสรรกรอบงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
ให้บุคลากรในการนําเสนอผลงานวิจัยฯ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-4-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะดําเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.1-4-02 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการนําเสนอผลงานวิจัยฯ 

 
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์และนักวิจัย มีการสรา้งขวัญและกําลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย สร้างขวัญกําลังใจ ยกย่อง
อาจารย์ และนกัวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังน้ี 

1.มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “โครงการฝึกอบรมสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 
2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

2.โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง 4-7 มิถุนายน  2562 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-5-01 รายช่ืออาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารว่มโครงการ“โครงการฝึกอบรมสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม ่(ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 1” 

2.1-5-02 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้
ประโยชน์และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ใช้หลักเกณฑ์กระบวนการของหน่วยงานการบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหน้าที่วางแนวทาง  ขั้นตอน  
หลักเกณฑ์  รวมไปถึงการกําหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคบั  งานด้านธุรกิจและการลงทุน  งานจัดหา
รายได้  การคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ และคู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–6–01 คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-02 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

6  ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน / ผศ.ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ 

นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ 

นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ 
โทรศัพท์ : 1236 
E-mail :   

 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน จํานวน 13,022,944 บาท ภายนอก จํานวน 25,295,161 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 
38,318,105 บาท มีอาจารย์ประจําทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จํานวน 348 คน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบนั 13,022,944
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,022,944 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั 25,295,161
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,295,161 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 348 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 348 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4.จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 21 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

[จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก] = 110,109.50 บาท/คน [จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย] 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5  
[จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก] x 5 = 5.00 คะแนน [จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5] 

 

เขตพืน้ที ่ จํานวน
อาจารย์ 

(1) 

จํานวนเงิน
วิจัยภายใน

(2) 

จํานวนเงิน
วิจัย

ภายนอก(3)

จํานวนเงิน
วิจัยภายใน
และภายนอก

(4) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัย  =  

4/1(5) 

คะแนนท่ีได้ 

=(5)/60,000*5

เชียงใหม่ 160.5 12,448,700 17,708,198 30,156,898 187,893.45 5.00 

เชียงราย 47 0 4,753,696 4,753,696 101,142.47 5.00 

ลําปาง 18.5 168,700 1,082,210 1,250,910 67,616.76 5.00 

น่าน 18 104,750 495,000 599,750 33,319.44 2.78 

พิษณุโลก 19 300,794 23,057 323,851 17,044.79 1.42 

ตาก 84 0 1,233,000 1,233,000 14,678.57 1.22 

สวก 1 0      

รวม 348 13,022,944 25,295,161 38,318,105 110,109.50 5.00 

ดังน้ัน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์์จากภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมดเท่ากับ 348 บาท/คน เท่ากับ 5.00 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
วิทย์ 60,000 110,109.50 บาท/คน 5  คะแนน บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 รายช่ือโครงการวิจัยและงบประมาณท่ีได้รับ 
 
 

ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
เชียงใหม่     
1.การพัฒนาเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ สําหรับ
ซีเมนต์กระดูกชนิดเช็ตตัวได้เองเพ่ือใช้
ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์ฯ 

1,349,600 ผศ.มลวิภา  อาวิพันธ์ุ   

2,การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและ
ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิก
ชีวภาพที่มิ ไฮดรอกซีอะพาไทด์เป็น
องค์ประกอบหลักในวัสดุทางการแพทย์
เพ่ือนําไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีววัสดุ
สากล US FDA 

11,099,100 ผศ.ภาคภูมิจารุภูมิ   

3,โครงการการพัฒนาเคร่ืองบดแบบ
แฮมเมอร์มิลล์สําหรับแร่ดีบุก 

500,000 ว่าทีร้อยโทสุรพิน 
พรมแดน 

 

4.โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดลอง
ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

500,000 ผศ.พินิจ เน่ืองพิรมย์  

5.โครงการออกแบบและสร้างเตาอบ
เซรามิกด้วยระบบควบคุมอุณภูมิ
ความช้ืนอัตโนมัติ 

258,000 ผศ.ภาคภูมิ จารุภูมิ  

6.โครงการพัฒนาผิวเคลือบแข็งจาก
ลวดพ่น LC steel และ HC steel ด้วย
กระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อน
แบบอาร์คสเปรย์และการพํฒนาห้อง
ปฏิบัตการทดสอบพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานของบริษัทสู่สากล 

500,000 ผศ.แมน   ตุ้ยแพร่  

7.โครงการพัฒนาสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย 

1,409,502 ผศ.ดร.จัตตุฤทธ์ิ  
ทองปรอน 

 

8.การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบ
แบตเตอรร่ีในระดับครัวเรือนในประเทศ
ไทย 

1,980,796 รศ.ดร.โกศล  โอฬาร
ไพโรจน์ 

 

9.มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งที่
เหมาะสมของเทศบาลตําบลออนใต้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

605,000 รศ.บัญจรัตน์  โจ
ลานันท์ 
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
10.การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง
ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 

1,442,300 ผศ.สุรศักด์ิ  อยู่สวัสด์ิ  

11.การพัฒนาส่วนแยกสารสําหรับ
เครื่องสกัดพัลส์อิเลคทริกฟิลด์ (PEF) 
ขนาดเล็กและตรวจสอบคุณลักษณะ
ของสารที่แยกได้ 

544,200 นายอาทิตย์    ยาวุฒิ  

12.ระบบการบําบัดนํ้าเสียจากการล้าง
กล่องพลาสติกบรรจุไก่เพ่ือหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ 

821,350 ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะ
วงค์ 

 

13.เครื่องหั่นมันฝรั่งเป็นแท่งเพ่ือใช้ใน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์
แม่ครัว 

870,550 อ.กนต์ธีร์ สุขตาก
จันทร ์

 

14.การพัฒนาบูมเจาะของรถเจาะ
สําหรับงานระเบิดเหมือง 

1,172,000 ว่าที่ร้อยโท สุรพิน 
พรหมแดน 

 

15.การพัฒนาโครงสร้างและระบบต้น
กําลังสําหรับรถเจาะล้อยาง (Model 2) 

4.894,000 ว่าที่ร้อยโท สุรพิน 
พรหมแดน 

 

16.การออกแบบและสร้างเครื่องกดอัด
อิฐมอญโดยระบบไฮดรอลิกส์ 

368,900 ผศ.เชษฐ อิทธิยัง  

17.เครื่องห่อหุ้มฟิล์มพลาสติกขวดนํ้า
ด่ืมสถานประกอบการนํ้าด่ืม เอ.เอ็ม 

938,200 คํารณ แก้วผัด  

18.การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่ง
ธาตุอาหารหลักในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
สํ าหรั บกลุ่ ม เ กษตรปลอดสารพิษ 
เทศบาลตําบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ 

145,600 รศ.ดร.บัญจรัตน์  โจ
ลานันท์ 

 

19.การออกแบบและสร้างต้นแบบชุด
การฝึกอบรมฐานสมรรถนะอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 

757,800 นายนพดล  มณีเฑียร  

รวม 30,156,898    
เชียงราย 
1.โครงการพัฒนาระบบ IOT สําหรับ
ตรวจสอบและประเมิณประสิทธิภาพ
เครื่ องทําความเ ย็นในโรงงานผลิต
นํ้าแข็ง 

363,000 อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร  

2. โคร งการ พัฒนาสถา นี อัดประ จุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย 

1,409,502 นายอานนท์  นําอิน  
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
3.การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบ
แบตเตอรร่ีในระดับครัวเรือนในประเทศ
ไทย 

2,971,194 ผศ.ดร.วิวัฒน์   ทิพ
จร 

 

4,การพัฒนาระบบส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย
สําหรับโทรทัศน์แอลอีดี 

10,000 นายอานนท์  นําอิน  

5.เครื่องอบอัจฉริยะสําหรับการแปรรูป
เห็ด 

477,000 นายชญภพ บุญทาศร ี   

รวม 5,230,696    
ลําปาง     
การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟประหยัด
เช้ือเพลิงในการคั่วกาแฟ สําหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยา
หลวง  บ้านสันเจ ริญ  ตําบลผาทอง 
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

        168,700 
 

นายกีรติ  วุฒิจารี   

2.โครงการการแก้ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภค-บริโภคโดยการมีส่วนร่วม
ของขุมขนบ้านห้วยวาด (บ้านสาขาหมู่
1)ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลําปาง 

255,650 
 

นายศราวุธ   เอกบาง  

3.โครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่
ส่งผลต่อการต้ืนเขินของอ่างเก็บนํ้าที่ใช้
ในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 3 บ้าน
ทุ่งผึ้งหมู่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 

316,360 ผศ.พงศกร  สรุินทร ์  

4.ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง และ
แรงจูงใจที่ส่งผลให้เกิดการด่ืมเครื่องด่ืม
ผสมแอลกอฮอล์ของประชากรในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

167,200 รศ.ดร.วันไชย  คํา
เสน 

 

5. ตู้ อบแ ห้ งผล ไม้ และผั กพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์แบบป๊ัมความร้อนด้วย
รูปแบบเรื อนกระจก  และควบคุม
สภาพแวดล้อมภายในตู้อบด้วยระบบ
ปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 

70,000 วิษณุ  ช้างเนียม และ
เกษม ตรีภาค 

 

6.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สายพานลําเลียงด้วยการออกแบบและ

273,000 วิษณุ  ช้างเนียม และ
เกษม ตรีภาค 
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
พัฒนาในระบบปกิบัติการแอนดรอยด์ 
และวิเคราะห์สภาพสายพานด้วยการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า พ ด้ ว ย ร ะ บ บ
ปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 

รวม 1,250,910    
ตาก 
1.การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบสําหรับ
การวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสม
ภายใต้ข้อจํากัดทางด้านนํ้า 

591,000 นางสาวปริดา  จิ๋ว
ปัญญา 

 

2.การวิเคราะห์ผลด้านกรลดและการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิต
นํ้ามันชีวภาพ ควบคู่กับการผลิตถ่าน
ชีวภาพในเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสแบบช้า
ภายใต้การจัดการแบบศูนย์ 

165,000 ผศ.ดร.จักรพันธ์  
ถาวรงามย่ิงสกุล 

 

รวม 756,000    
พิษณุโลก 
1.โครงการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางด้านวิศวกรรมในการผลติ 
อาหารแห้งปลอดภัยสําหรับธุรกิจการ
ผลิตกวางเชิงพาณิชย์ 

300,794 นายศุภชัย  ชุมนุม
วัฒน์ 

  

2,ศักยภาพการผลิตอาหารสตัว์อย่าง
ย่ังยืนต่อการเล้ียงกวางเชิงพาณิชย์ใน
พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

23,057 นายสมบัติย์  มงคล
ชัยชนะ 

 

รวม 323,851    
น่าน 
1.แนวทางการจัดการกากเหลือทิ้งจาก
กระบวนการทํามะไฟจีนเช่ือมแห้งเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 

104,750 นายก้องเกียรติ  ธนะ
มิตร 

  

2.การวิเคราะห์ผลด้านกรลดและการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิต
นํ้ามันชีวภาพ ควบคู่กับการผลิตถ่าน
ชีวภาพในเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสแบบช้า
ภายใต้การจัดการแบบศูนย์ 

495,000 ผศ.ดร.กันยาพร  ไชย
วงศ์ 

 

รวม 599,750    
รวมทั้งสิน้ 38,318,105  13,022,944 25,295,161
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งช้ี : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน / ผศ.ดร.พินิจ  เนื่องภิรมย์ 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ 
นางสาวจิราภรณ ์ กันทะใจ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ 
นางสาวจิราภรณ ์ กันทะใจ 

โทรศัพท์ : 1236 

E-mail :   

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา จํานวน 140 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ําหนัก 
0.20 จํานวน จํานวน 148 เรื่อง ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน 28 เรื่อง ค่าน้ําหนักค่าน้ําหนัก 0.60 จํานวน 2 เรื่อง 0.80 
จํานวน 18 เรื่อง และ ค่านํ้าหนัก 1.00 จํานวน 6 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
เท่ากับ 61.40 

วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ตามสูตร 

[ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํานักวิจัย] = x 100 16.91 % [จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด]

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5 
[ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย]

x 5 = 2.82 คะแนน [ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5]
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เขตพืน้ที ่
จํานวนงานวิจัย 

รวม(เรื่อง) รวมค่าน้าํหนกั 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 

เชียงใหม่ 49 13 0 8 4 74 25.40 
เชียงราย 27 4 1 6 0 38 12.40 
ลําปาง 5 0 0 3 0 8 3.40 
ตาก 33 10 1 0 1 45 12.20 
น่าน 13 1 0 0 0 14 3.00 
พิษณุโลก 21 0 0 1 1 23 6.00 
สวก.
ลําปาง 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 148 28 2 18 6 202 62.40 

 

 

คณะ ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก จํานวนอาจารย์ ร้อยละผลงาน คะแนน 

เชียงใหม่ 25.40 171.5 14.81 2.47 
เชียงราย 12.40 51 24.31 4.05 
ลําปาง 3.40 19.5 17.44 2.91 
ตาก 12.20 88 13.86 2.31 
น่าน 3.00 18 16.67 2.78 
พิษณุโลก 6.00 20 230.00 5.00 
สวก.ลําปาง 0 1 0 0.00 
คํานวณจากคา่
คะแนนเฉลี่ย 62.40 368.00 16.91 2.82 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี
ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่

ค่า
น้ําหนัก 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่านํ้าหนัก 0.20) 
เชียงใหม่       
1 นายแมน      ตุ้ยแพร่ เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบ

กัดเซาะสําหรับการทดสอบ
พ้ืนผิววิศวกรรมและเทคโนโลยี 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
การเชื่อมและการทดสอบ 
(TWIT2017) 

0.2 

2 ผศ.ว่าท่ี รต.ดิเรก  มณีวรรณ์ การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการ
ออกแบบวงจรกรองความถ่ี 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 
10 

0.2 

3 ดร.รุ่งนภา   เขียววิจิตร การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก
เพ่ือผลผลิตก๊าซมีเทน มุ่งสู่การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
อย่างย่ังยืน : กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

TREC-10 0.2 

4 นายศรีธร    อูปคํา ผลของสมรรถนะท่ีกระทําต่อกังหัน
แบบแรงกระแทกของชุดเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้ารถยนต์ท่ีต่อขดลวดฯ 

TREC-10 0.2 

5 นายสุรสิทธ์  เท่ียงจันตา การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองทํา
ความเย็นขนาดเล็กโดยใช้เทอร์โมอิ
เล็กทริกร่วมกับผนังสูญญากาศ 

TREC-10 0.2 

6 นายศุภสิทธ์ิ     มะโนเคร่ือง การออกแบบและสร้างเคร่ืองข้ึนรูป
พลาสติกหมุนเหว่ียง 

การประชุมวิชาการราชมงคล
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการ (RMTC2017) ณ 
โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา 
จ.ชุลบุรี

0.2 

7 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี การออกแบบผังโรงงานและระบบ
การผลิตน้ําด่ืม กรณีศึกษาโรงงาน
พิศิษฐ์ 

การประชุมวิชาการราชมงคล
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการ (RMTC2017) ณ 
โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา 
จ.ชุลบุรี 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

8 ผศ.นทีชัย      ผัสดี การออกแบบและสร้างเคร่ืองข้ึนรูป
ร้อนแผ่นพลาสติกโดยสูญญากาศ 

การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
(RMTC2017) ณ โรงแรมเคปราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชุลบุรี 

0.2 

9 นายธีรวัฒน์    แสงกาศ การออกแบบและสร้างเคร่ืองข้ึนรูป
แผ่นพลาสติกเทอร์โมฟอร์มม่ิง
ขนาดเล็ก 

การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
(RMTC2017) ณ โรงแรมเคปราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชุลบุรี 

0.2 

10 ผศ.พิสิษฐ์       วิมลธนาสิทธ์ิ การสกัดพืชและสมุนไพรด้วยไฟฟ้า
แรงดันสูงแบบพัลส์ 

ประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 56 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตร 

0.2 

11 นายฉัตรชัย   เลาวกุล ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา
หลังสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรรม 

การประชุมวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มท
ร.พระนคร ณ มทร.พระนคร 

0.2 

12 นายอนุพงศ์     ไพโรจน ์ เคร่ืองชั่งน้ําหนักและท่ีวัดส่วนสูง
สําหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการ
เห็น 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 10 (EENET 
2018) ณ โรงแรม ราชศุภมิตร (อาร์ 
เอส โฮเต็ล) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

0.2 

13 นายมนตรี     เงาเดช การประยุกต์ Matlag gui สําหรับ
ออสซิลโลสโคป 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 10 (EENET 
2018) ณ โรงแรม ราชศุภมิตร (อาร์ 
เอส โฮเต็ล) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

0.2 

14 นายวิชาญ    จันที การประยุกต์ใช้ IoT เพ่ือเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดค่าการใช้
พลังงานจาํเพาะในสายการผลิตน้ํา
ผลไม้พร้อมด่ืม โรงงานหลวงอาหาร
สําเร็จรูปท่ี 2 แม่จัน

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 10 (EENET 
2018) ณ โรงแรม ราชศุภมิตร (อาร์ 
เอส โฮเต็ล) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

0.2 

15 ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ การพัฒนาฐานข้อมูลดินและสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยสําหรับ
แบบจําลอง SWAT  

การประชุม วิชาการวิศวกรรมโยธา 
คร้ังท่ี 23 ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรม
โยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม ณ 
โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า 
อ.เมือง จ.นครนายก 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

16 น.ส.ฐิติพร   พันธ์ุท่าช้าง อิทธิพลของกรวดท่ีมีผลต่อค่ากําลัง
รับแรงเฉือนของดินตะกอนเชิงลาด 

การประชุม วิชาการวิศวกรรมโยธา 
คร้ังท่ี 23 ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรม
โยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม ณ 
โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า 
อ.เมือง จ.นครนายก 

0.2 

17 ว่าท่ี รท.สุรพิน  พรหมแดน การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองบด
แบบอาศัยแรงสัน่ 

ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สกลนคร คร้ังท่ี 1 (RSKC2018) ณ 
มทร.อีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

0.2 

18 ว่าท่ี รท.สุรพิน  พรหมแดน การแต่งแร่เบไรต์ จากแหล่งเหมือง
เหมือน แขวงเวียงจันทร์ ประเทศ
ลาวเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการทํา
แก้ว 

ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สกลนคร คร้ังท่ี 1 (RSKC2018) ณ 
มทร.อีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

0.2 

19 นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ การออกแบบระบบควบคุมแบบลูป
ปิดสําหรับการประยุกต์ใช้งานคอโร
นาดีสชาร์จ 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 10 (EENET 
2018) ณ โรงแรม ราชศุภมิตร (อาร์ 
เอส โฮเต็ล) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

0.2 

20 นายมานัส  สุนันท์ 
 

หลอดไฟ LED สําหรับแปลงปลูกไม้
ดอกพืชวันสั้นโดยใช้เทคนิคการ
ปรับความส่องสว่างของแสงสีแดง 

การประชุมาวิชาการ งานวิจัย และ
พัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังท่ี 10 
(ECTI-CARD) ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์
วิว จ.พิษณุโลก 

0.2 

21 นายภาณุวัฒน์  มาละแซม การพัฒนาระบบเรียกพยาบาลแบบ
ต้นทุนตํ่าสําหรับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล 

การประชุมาวิชาการ งานวิจัย และ
พัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังท่ี 10 
(ECTI-CARD) ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์
วิว จ.พิษณุโลก 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

22 ผศ.ดร.กฤษดา   ย่ิงขยัน เคร่ืองช่วยเหลือผู้สูงวัยผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ 

การประชุมาวิชาการ งานวิจัย และ
พัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังท่ี 10 
(ECTI-CARD) ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์
วิว จ.พิษณุโลก 

0.2 

23 นายสาคร  ปันตา การศึกษาเซ็นเซอร์หลักการทาง
แสงราคาถูกสําหรับงานตรวจวัดฝุ่น
ละอองในอากาศ 

การประชุม AMBEST 2018 ณ 
จังหวัดชุมพร 

0.2 

24 ผศ.สุรพงศ์  บางพาน พารามิเตอร์ของการกะเทาะ
ข้าวเปลือกที่ดีที่สุดสําหรับ
ขบวนการผลิตโดยวิธีการทากุชิ 

ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําปี 2561 
"Industrial Engineering 
Nerwork 2018" ณ สุนีแกรนด์ 
โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั้น เซนเตอร์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

0.2 

25 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี การออกแบบเชิงพัฒนาเคร่ืองล้าง
ถ่ัวงอกกึ่งอัตโนมัติ 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

26 ผศ.ปรีชา      ช่างย้อม การออกแบบและผลิตเคร่ืองมือ
พิเศษสําหรับทําเกลี้ยวนอกขนาด
เล็กของวัสดุไนลอน 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

27 ผศ.นทีชัย     ผัสดึ การศึกษาสารหล่อลื่นสําหรับการ
หมุนรีดข้ึนรูปกระบอกรองรับผล
กาแฟของชุดบดเมล็ดกาแฟโดยใช้
เคร่ืองกลึง 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

28 นายสิงห์คาน   แสนยากุล การประยุกต์ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์
ชิ้นงานฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรม 
CAE กับเคร่ืองฉีดพลาสติก 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

29 ดร.แมน       ตุ้ยแพร่ การพัฒนาเคร่ืองทดสอบการสึก
หรอแบบไถลสําหรับทดสอบพ้ืนท่ี
ผิววิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

30 นายพูทธสายัน  นราพินิจ เคร่ืองรับซ้ือขวดน้ําพลาสติก 
RMUTL 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

31 นายสมหมาย   สารมาท การพัฒนาเคร่ืองผึ่งใบชาสดแบบ
เป้าลมเย็น  

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

32 นายธีรยุทธ      ขอดแก้ว การปรับปรุงผังโรงงานผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวโพด 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

33 นายชัยวัฒน์     กิตติเดชา การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตเหย่ือตกปลาด้วย
เทคนิคการศึกษางาน 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 

34 นายอดิเรก      ชัยนวกุล การออกแบบและสร้างเคร่ืองข้ึนรูป
พลาสติกแบบอัดรีดเป่าข้ึนรูป 

ประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
2018  (RMTC 2018) ณ โรงแรมดิ
วาน่า พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

35 นางสาวบุปผเวช พันธ์ุศรี เคร่ืองมือทดสอบแรงกระทํา
ด้านข้างเสาแบบสถิติยศาสตร์อย่าง
ประหยัด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 3 ณ อาคาร
สัมมนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกล
กังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

0.2 

36 นายดํารง  ธรรมไชย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พีงพอใจของสื่อประกอบการสอน
อินโฟกราฟิกส์  เร่ือง การออกแบบ
สัดส่วนผสมคอนกรีต 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิน  คร้ังท่ี 3 (The 3rd 
National RMUTR Conference) 
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

0.2 

37 นายเจษฎาพร  ศรีภักดี การเสริมกําลังรับแรงเฉือนของผนัง
บล็อกมวลเบาด้วยเดือยรับแรง
เฉือน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิน  คร้ังท่ี 3 (The 3rd 
National RMUTR Conference) 
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

0.2 

38 นายณัฐพงศ์  หล้ากอง การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ปั๊ม
ข้ึนรูปเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเหรียญตราท่ี
ระลึก 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 32 (ME-NETT2018) ณ 
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  อําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร 

0.2 

39 พินิจ เน่ืองภิรมย์ การพัฒนาและออกแบบเคร่ือง
เพาะเมล็ดพันธ์ุสับปะรดสีด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
กรณีซันไชน์การ์เดนท์ฟาร์ม 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

40 ภูริภาส พุทธวรรณะ,ฉัตรชัย  
เลาวกุล,รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธีระศักด์ิ  อุรัจนานนท์ 

กระบวนการเรียนการสอน
รายวิชาENGCC303 วัสดุ
วิศวกรรม   (Engineering 
Materials) เรื่อง โพลิเมอร์ 
โดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

41 วีรวุฒิ  ขันรัตน์ เครื่องแยกมูลไส้เดือนควบคุม
การทํางานด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

42 ศุภชาติ กรุดทอง การออกแบบและพัฒนาเคร่ือง
ล้างขวดบรรจุนํ้าด่ืม 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

43 ธีระยุทธ ขอดแก้ว การออกแบบและปรับปรุงห้อง
บรรจุโรงงานผลิตมันฝร่ังทอด
เพ่ือรองรับระบบมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเจดีย์แม่ครัว 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

44 อนุวัตร  ศรีนวล การพัฒนาเคร่ืองแกะเปลือก
เมล็ดถั่วแระญีปุ่่น   

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

45 ผดุงศักด์ิ  วงศ์แก้วเขียว ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าสําหรับผู้
เข้ารับบริการในร้านกาแฟ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

46 ภาคภูมิ จารุภูมิ การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์
ของเคร่ืองป้ันดินเผาบ้าน
เหมืองกุง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

47 ภาคภูมิ จารุภูมิ การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์
ของเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านป่า
ตาล อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

48 ผศ.ดร.นเรศ  อินต๊ะวงค์ ฝาปิดถังรีดนมวัวจากวัสดุ
สารประกอบยางธรรมชาติ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

49 ผศ.ดร.นเรศ  อินต๊ะวงค์ เครื่องบดและคั้นนํ้าขิงสด   การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

เชียงราย       
1 1.พัฒน์พงษ์  อ่อนตา      

2.รวิท  ลิ้มตระกูล        
3.ปกรณ์  เสรีเผ่าวงษ์     
4.สุวรรณี ปันยศ         
5.ณรงค์ เมตไตรพันธ์    

การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์โดย
ระบบคลาวด์ 

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังท่ี 10  
(ECTI-CARD 2018) 26 – 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัด
พิษณุโลก 

0.2 

2 1. สุวรรณี  ปัญยศ 
2. ณรงค์ เมตไตรพันธ์      
3. พิเชษฐ กันทะวัง      
4.ประภาส สุวรรณ        
5.ณัฐพล อุ่นยัง 

The Development of 
Application for surveillance 
and promotion for early 
childhood (DSPAEC) 

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังท่ี 10  
(ECTI-CARD 2018) 26 – 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัด
พิษณุโลก 

0.2 

3 1.วราวุธ เกษรสุคนธ์        
2.ปรวัฒน์ วิสูตรศักด์ิ 
3.สรร รัตนสัญญา         
 4.ณรงค์ เมตไตรพันธ์  

การประยุกต์ใช้วิธีการแบ่งส่วนภาพ
แบบฟูลลี่  
คอนเน็ตเต็ด คอนดิชั่นนอล แรนด
อม ฟิลด์                     ค้นหา
ความคลาดเคลื่อนสี 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คร้ังท่ี14 (NCCIT 
2018) 5-6กรกฎาคม 2561 ณ 
จังหวัดเชียงใหม 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

4 ดร.สุรชัย อํานวยพรเลิศ A study of Unconfined 
Compressive Strength of 
Lateral Top Soil Mix Cement 
in Chiang Rai 

The 7th Phayao Research 
Conference (Entrepreneurial 
University), January 25-56, 
Phayao  

0.2 

5 อ.พงศ์พันธ์ุ กาญจนการุณ การศึกษาลักษณะการพังทลายของ
คันดินจากการรั่วซึมระหว่างรอยต่อ
ใต้ท่อดิน 

The 3rd National Conference 
on Informatics, Agriculture, 
Management , Business 
Administration, Engineering, 
Sciences and Techonology, 
24-25 May 2561, อําเภอเมือง, 
จังหวัดชุมพร 

0.2 

6 ดร.อังกูร ว่องตระกูล  
ดร.มนต์ชัย ปัญญาทอง อ.ศราวุธ 
เรือนศรี 

The Study Of Participatory 
Monitoring Of Air Quality And 
Urban Heat, Case Study Udon 
Thani Province, Thailand 

The 9th Rajamangala 
University of Technology 
International Conference 
“RMUT Driving Innovation for 
Thailand 4.0”, August 1-3 
อําเภอสิเกา, จังหวัดตรัง 

0.2 

7 อ.พีรวัตร ลือสัก 
ผศ.วรพจน์ ศิริรกัษ ์
อ.อํานวย คําบุญ 

การศึกษาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม
สําหรับกระบวนการเชื่อมเสียดทาน
ด้วยการประยุกต์ใช้เคร่ืองกลึง 

IE Network 2018 วันท่ี 23-26 
กรกฎาคม 2561 ณ. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

0.2 

8 อ.กําพล จินตอมรชัย การเปรียบเทียบศักยภาพระหว่าง
สถานท่ีในอําเภอเทิงกับอําเภอเวียง
แก่นเพ่ือต้ังเป็นจุดรวบรวมสินค้า
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงกลุ่ม
ศูนย์ท่ี 2 ด้วยกระบวนการวิเคราะห์
เชิงลําดับชั้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017” “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน” 

0.2 

9 อ.กําพล จินตอมรชัย การสังเคราะห์ชุดฝึกอบรมระบบ
บริหารจัดการงานขนส่ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ วันท่ี 27 เมษายน 2561

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

10 อ.สมควร สงวนแพง การออกแบบตําแหน่งการจัดวาง
สินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
กระจายสินค้า กรณีศึกษาบริษัทธน
พิริยะจํากัด (มหาชน) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017” “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน” 

0.2 

11 อ.นิวัฒน์ชัย ใจคํา การปรับปรุงประสิทธิภาพคลัง
จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่ม
พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง.

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017” “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน” 

0.2 

12 อ.อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล การลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตป๋วยเล้งบล็อกโดยใช้เทคนิค
ซิกส์ซิกม่า 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มท
ร.พระนคร คร้ังท่ี 3 วันท่ี 23 
มีนาคม 2561 ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 

0.2 

13 ผศ.วิฑูรย์  พรมมี ศึกษาวงจรการสกุของมะม่วงไทย
โดยใช้วิธีทัศนคอมพิวเตอร์ในระบบ
สี CIE L*a*b* 

การปชะชุมทางวิชาการระดับชาติ 
EENET2019 2018-2019 

0.2 

14 นิคม ธรรมปัญญา, กุลพร
ภัสร์ ภราดรภิบาล, สุวิสา ทะ
ยะธง,  นิโลบล ปวงงาม และ 
พิมพาภรณ์  ชัยนันท์ 
[นําเสนอโปรเตอร์] 

โครงการการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านพนาเสรี  

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

15 พีรวัตร ลือสัก การศึกษาและพัฒนา
กระบวนการห่ันเน้ือปลา
สําหรับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

16 กนกทิพย์ อโนราช  และ 
มงคลกร ศรีวิชัย 

บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้นําชุมชนต่อการจัดการขยะ
ในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองพาน อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

17 นิวัฒน์ชัย ใจคาํ1* อํานวย 
คําบุญ2 วรพจน์ ศิริรักษ3์  
พีรวัตร ลือสัก4 ศุภชัย ฟอง
ขาว5 และทนงศักด์ิ อินต๊ะ
รัตน์6  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตโดยใช้หลกัการซิกซซ์ิกมา่ 
เพ่ือรองรับมาตรฐาน จีเอ็มพี  
โคเด็กซ์ กรณศีึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

18 นิวัฒน์ชัย ใจคาํ1* อํานวย 
คําบุญ2 วรพจน์ ศิริรักษ3์ พีร
วัตร ลือสัก4  จารุวัฒน์ ขุน
เทา5 นิธิกุล  ก๋าวีวง6 และ 
อุดร ใจกันทา7  

การออกแบบและพัฒนาเคร่ือง
บรรจุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการบรรจุนํ้าพริกนํ้า
เง้ียว 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

19 สหชาติ จําปาคํา* , อภิวัฒน์ 
คะลา* , นพพร พัชรประกิติ* 

การออกแบบและพัฒนาระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยง
ปลานิลด้วยวิธีเติมอากาศ
ร่วมกับวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

20 ชุติมันต์ ศรีพิศุทธ์ิตระกูล1, 
ณัฐธิดา ศรีวิชัย1, สิรชัย ตาบู้
1 สมควร สงวนแพง1*, กํา
พล จินตอมรชัย1 และ ปอง
สุข ศรีชัย2 

การหาทําเลท่ีต้ังร้านค้า
โครงการหลวงแห่งใหม ่ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดย
วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคบนแผนที่เชิง
เศรษฐศาสตร ์

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

21 จตุพล ภูธรแสวงกิจ   จิรา
ยุทธ ปาลี   สจุิตรา จีนะวงษ์  
และ บุญสม น่วมคํานึง 

ระบบสูบนํ้าเพ่ือการเกษตรจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ
ติดตามแสงอาทิตย์แบบปรับ
สมดุลย์ระดับนํ้า 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

22 สุภกิจ ณ น่าน ณัฐภาส พรม
เทศ และอนุสรณ์ ยอดใจ
เพ็ชร 

ตู้หมักแป้งขนมปังแบบควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

23 ศุภชัย ฟูเฟ่ือง1,อนุศักด์ิ วินา
กร1 สมควร สงวนแพง1 กํา
พล จินตอมรชัย1* และ ปอง
สุข ศรีชัย2 

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 
เอ็กซ์เซลเพ่ือวางแผนโซ่
อุปทานการผลติสินค้าโครงการ
หลวง 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

24 พิเชษฐ กันทะวัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพคติน
สกัดชนิดเหลวจากวัตถุดิบ
อินทรีย์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิถีเกษตรพอเพียงแม่ลาว อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

25 ณัชพล ต๋ันต๊ิบ,อลงกรณ์ มีบึง
พร้าว 

การออกแบบและสร้างเครื่องสี
กาแฟกะลาสําหรับโครงการ
หลวงดอยสะโง๊ะ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

26 อนนท์  นําอิน เครื่องทอดกรอบกล้วยหอม
ทอง 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

27 อรรถวิท กันธิยะ  ณรงค์ ชาย
แก้ว สิทธิชัย จนีะวงษ์ และ
ปรีชา พลชัย 

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
โรงเรือนอัตโนมัติสําหรับปลกู
ผักกาดหอมห่อ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

ตาก       
1 

นายกานต์  วิรุณพันธ์ 
การศึกษาถึงอิทธิพลของวัสดุ
ทําแบบหล่อทีม่ีผลต่ออัตราการ
เย็นตัวของโลหะหลอมเหลว 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ 
หอประชุมพญางาเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัด
พะเยา 

0.2 

2 

นายกานต์  วิรุณพันธ์ 

การปรับปรุงกระบวนการการ
ผลิตข้าวซ้อมมอื: กรณีศึกษา
กลุ่มผลิตข้าวซอ้มมือสินค้าโอท็
อปบ้านชบา ตําบลตลุกกลาง
ทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ 
หอประชุมพญางาเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัด
พะเยา 

0.2 

3 

นายธนารักษ์  สายเปลี่ยน 

การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตข้าวเกรียบงา: 
กรณีศึกษากลุม่ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ชุมชนหัวเดียด อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ 
หอประชุมพญางาเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัด
พะเยา 

0.2 

4 

นายจุมพล  ชัยประเดิมศักด์ิ 

การเปรียบเทียบลักษณะ
รูปทรงของแทง่เช้ือเพลิงชีว
มวลท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพทาง
ความร้อนและอายุการใช้งาน
เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทดแทน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ 
หอประชุมพญางาเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัด
พะเยา 

0.2 

5 นางสาวปริดา  จิ๋วปัญญา การออกแบบและสร้างเตาผลิต
นํ้าส้มควันไม ้

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ 
หอประชุมพญางาเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัด
พะเยา 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

6 

นายธวัชชัย   ไชยลังการ 

การเปรียบเทียบผลของอัตรา
ส่วนผสมที่ส่งต่อคุณสมบัติทาง
กลต้านแรงดึงของแนวเช่ือมที่
อัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์กับก๊าซ
อาร์กอนต่างกันด้วยประบวน
การเช่ือมมึก 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ 
หอประชุมพญางาเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัด
พะเยา 

0.2 

7 อภิศักด์ิ  ขันแก้วหล้า การกรีดนํ้ายางพารางด้วย
เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฎเลยวิชาการ ประจําปี 
2561 Wisdom Integration 
for Innovation and 
Sustainable Developmet 
Conference  ณ ห้อง
ประชุมสัมมนาช้ัน 2 อาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา 
วิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัด
เลย ระหว่างวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2561  

0.2 

8 ผศ.สุรสทิธ์ิ  แสนทอน การสร้างและการหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบ้ืองต้น 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4
ประจําปี 2561 “Thailand 
4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน”ณ ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม (ส่วนวังจันทร์) 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 

0.2 

9 นายสุรนารถ  ฉิมภารส การศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของครูพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการ: โครงการนําร่อง
การผลิตครูช่างอุตสาหกรรม
สําหรับโรงเรียนในโรงงาน  

ประชุมวิชการระดับชาติด้าน
การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน ครั้งที่ 2 The 2nd 
Work Integrated Learning 
Natonal Conference (WIL 
National Conference # 2) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

10 สมนึก เครือสอน อุโมงค์ลมสําหรับทดสอบกังหัน
ลมขนาดเล็ก  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน ครั้งที่ 
4 "บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกล
สู่ Thailand 4.0" 27 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

0.2 

11 ทัศนะ  ถมทอง วงจรคงค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับหน่ึงเฟสด้วย
สัญญาณพีดับเบิลยูเอ็ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน ครั้งที่ 
4 "บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกล
สู่ Thailand 4.0" 27 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

0.2 

12 นายโชคชรัตน์  ฤทธ์ิเย็น การพัฒนาเคร่ืองคัดแยกขนาด
ลูกมะนาวด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

การประชุมวิชการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่
30 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤ
ภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภ
มิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) ตําบล
ท่ามะขาม อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

13 นายสุทธิพันธ์ุ  สายทองอิน โรงปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วย
เทคนิคดีอาร์เอฟทีควบคุม
สภาพแวดล้อมอัตโนโมมัติโดย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย
ระบบออนกริด 

การประชุมวิชการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่
30 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤ
ภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภ
มิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) ตําบล
ท่ามะขาม อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

0.2 

14 ผศ.เอกลักษณ ์ สมุนพันธ์ุ การพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือ
การจัดการสุขภาพชุมชน
กรณีศึกษาละแวกหมู่บ้านนํ้า
โจน 

การประชุมวิชการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่
30 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤ
ภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภ
มิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) ตําบล
ท่ามะขาม อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

0.2 

15 นายสมคิด  สขุสวัสด์ิ เครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้า
สําหรับบ่อพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุปลา
นิลแดง กรณีตัวอย่าง : 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้า
จืด ตาก" 

การประชุมวิชการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่
30 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤ
ภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภ
มิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) ตําบล
ท่ามะขาม อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

0.2 

16 นายธานินทร์  สุเชียง การควบคุมวีลแชร์ด้วยคลื่น
สมองผ่านบลูทธู การประชุมวิชการเครือข่าย

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่
30 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤ
ภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภ
มิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) ตําบล
ท่ามะขาม อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

17 นายอนุรัตน์  เทวตา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ซ่อมเครื่องบํารุงเคร่ืองจักรกล
เกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชนบน
พ้ืนที่ราบสูง  บ้านปูแป้ อําเภอ
แม่สอด  จังหวัดตาก  

ประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 3 The 
1th Rajamangala Sakon 
Nokhon conference : 
RSKC 2018 ระหว่างวันที่ 16-
19 พฤษภาคม 2561  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อําเภอพังโคน จ.สกลนคร 

0.2 

18 นายยุธนา ศรีอุดม การทดสอบและเปรียบเทียบ
ผลของสารทํางานภายในท่อ
ความร้อนสําหรับระบายความ
ร้อนแผงเซลลแ์สงอาทิตย์ 

ประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 3 The 
1th Rajamangala Sakon 
Nokhon conference : 
RSKC 2018 ระหว่างวันที่ 16-
19 พฤษภาคม 2561  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อําเภอพังโคน จ.สกลนคร 

0.2 

19 นายเจษฎา  วิเศษมณ ี การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณนํ้ามะกรูดจากเครื่อง
กลั่นด้วยการออกแบบการ
ทดลอง 

ประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 3 The 
1th Rajamangala Sakon 
Nokhon conference : 
RSKC 2018 ระหว่างวันที่ 16-
19 พฤษภาคม 2561  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อําเภอพังโคน จ.สกลนคร 

0.2 

20 ไกรสร  วงษ์ปู่ 
จิรวัฒน์  วรวิชยั 
ธงชัย  เบญ็จลักษณ ์
เจนจิรา  ปยิะวงษ ์

การเพ่ิมประสิทธิผลโดยรวม
ของกระบวนการผลิตแผงวรจร
ไฟฟ้าชนิดอ่อน กรณีศึกษา 
บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส ์
(ประเทศไทย) จํากัด 

การประชุมวิชาการราชมงคล
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการ 30-31 พฤษภาคม 
2561 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า 
อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี  

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

21 โชคชรัตน์ ฤทธ์ิเย็น ปริวัตร 
ชมพูศรี อนุชา กันผิวก๋า 

เครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

22 ทศพร  เงินเนตร เครื่องซอยสมนุไพร การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

23 ทศพร  เงินเนตร การพัฒนาเคร่ืองสกัดนํ้ามันถั่ว
ดาวอินคา 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

24 พิบูลย์  เครือคาํอ้าย เครื่องเค่ียวสมุนไพรนํ้าหัวปลี การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

25 ยุทธนา มั่นมาก  พิบูลย์ 
เครือคําอ้าย และ วุฒิชัย หีบ
คํา 

เครื่องสกัดและแยกกากนํ้าหัว
ปลีกล้วย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

26 จํารัส  ทาคําวัง เครื่องอัดใบยาสูบแบบก้อน   การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

27 ไตรภพ  เตปินตา1 ,ศุภกิตต์  
เตปินตา1, สุรสิทธ์ิ แสนทอน
1 และ มานะ ทะนะอ้น1* 

ชุดควบคุมการเปลี่ยนถ่ายนํ้า
และให้อาหารปลาอัตโนมัติ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

28 วิศิษฏ์  ขัดสาย ชุดการสอนแมคคาทรอนิกส์สง่
จ่ายช้ินงานต่างระดับ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

29 อภิรักษ์ ขัดวิลาศ การศึกษาการกําหนด
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ
เครื่องฝานกล้วย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

30 อมร อ้นกรอง โครงการสอนการพันหม้อ
แปลงและมอเตอร์ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 
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น้ําหนัก 

31 ไพโรจน์  จันทร์แก้ว  และ 
สํารวม  โกศลานันท์ 

เครื่องอบแห้งแบบป๊ัมความ
ร้อนขับด้วยเครื่องยนต์สูบเดียว
ใช้เช้ือเพลิงก๊าซแอล พี จ ี

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

32 กานต์  วิรุณพันธ์ การพัฒนากระบวนการผลิต
นํ้าพริกกุ้ง กรณีศึกษากลุ่ม
ผู้ผลิตนํ้าพริกกุ้งยายเอ จังหวัด
ตาฎก 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

33 ทวีศักด์ิ  มโนสบื การเพ่ิมประสิทธิภาพการหีบ
สกัดอ้อย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ัง
ท่ี 3  (The 3rd National 
Conference on Informatics, 
Agriculture, Managemnt, 
Business Administration, 
Engineering, Sciences and 
Technology  ณ โรงแรม Loft 
Mania Boutique Hotel อ.เมือง 
จ.ชุมพร 

0.2 

น่าน         
1 Siripornakarachai, S. and 

Siripornakarachai, T., 
Algae Cleaning Machine 12th Conference of 

Research and Innovation 
for Quality of Life (UBRC), 
12 - 13 July 2018, U-
PLACEUBON Hotel, Ubon 
Ratchathani University, 
Ubon Ratchathani, 
Thailand, P. 135-148. 

0.2 

2 กันยาพร ไชยวงศ์, สุธาทิพย์ 
ไชยวงศ์, สุเทพ บุญมาบํารุง, 
นันทนา เรืองแสง, วาสนา คํา
โอภาส และ ณฐัวุฒิ จารุวสุ
พันธ์ุ 

ความเหมาะสมด้าน
เศรษฐศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม
ของการส่งเสริมการผลิตไบโอ
แก๊สเพ่ือใช้ประโยชน์ในกลุ่มผู้
เลี้ยงโคเน้ือ:กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่ อ.เชียงกลาง 
จ.น่าน 

การถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 
17, 15 – 16 กุมภาพันธ์ 
2561, ลําปางรีสอร์ท อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง, p.230 - 235

0.2 
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ค่า
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3 ณัฐพล วิชาญ, กันยาพร ไชย
วงศ์, ศราวุธ อุ่นใจ 

การพัฒนากระบวนการขัดลอก
เย่ือถั่วลิสงแบบลูกกลิ้ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, 18 – 
20 กรกฏาคม 2561, อาคาร
สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล, P 1 - 8 

0.2 

4 ณัฐพล วิชาญ, กันยาพร ไชย
วงศ์, พรพิมล พรมรักษา และ 
อภินันท์ กาน้อย 

การผลิตถ่านอัดแท่งด้วยเศษ
ถ่านที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิตกล้วยทอดกรอบ 

การประชุมวิชาการวิจัยและน
วัตรกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, 
6 – 8 ธันวาคม 2561, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก 

0.2 

5 อริยะ  แสนทวีสุข, สุรชัย  
อ้ิมทับ, ชาญยุทธ์  กาญจน
พิบูลย์, วรรณิดา  ชินบุตร 
และ โรจนศักด์ิ  กลิ่นเชตุ 

การนําความร้อนทิ้งจากเครื่อง
อบแห้งแบบลมร้อนกลับมาใช้ 
กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก
และผลไม้อบแห้ง บ้านแหน 2 
ตําบลผาตอ อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน  

การประชุมวิชาการวิจัยและน
วัตรกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, 
6 – 8 ธันวาคม 2561, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก 

0.2 

6 วรรณิดา  ชินบุตร , จิตรา  
ป้ันรูป , ฐาณญิา  อิสสระ , 
จารุนันท์  เมธะพันธ์ , อริยะ  
แสนทวีสขุ และ ชนัญญา  
ปัญญายศ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
เกษตรเพ่ือการค้าปลีก 
กรณีศึกษา ผลเบอร์รี่สด 
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (ผู้
ร่วมวิจัย) 

การประชุมวิชาการวิจัยและน
วัตรกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, 
6 – 8 ธันวาคม 2561, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก 

0.2 

7 นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ ระบบสํารองน้ําเพ่ือการเกษตรแบบ
อัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต
สําหรับการเพาะปลูกบนพ้ืนท่ีสูง 
กรณีศึกษา : ไร่เบอร์ร่ี บริษัทนิลี้
เบอร์ร่ีจํากัด ตําบลหนองแดง 
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 
2018 คร้ังท่ี 10 “การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันท่ี 26 
– 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวัง
จันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก  

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

8 นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ Design And Implementation 
Of Internet Of Thing Based 
Electric Slide-Up Door Control 
System Using Raspberry Pi 3 
Model B Case Study: 
Department Of Electrical 
Engineering RMUTL NAN 

RMUTCON 2018 International 
Session August 1-3 2018, Rua 
Rasada Hotel, Trang Province. 

0.2 

9 ผศ.ดร. สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย เคร่ืองล้างทําความสะอาดสาหร่าย 
(Algae cleaning Machine) 

งานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย คร้ัง
ท่ี 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต” ระหว่าง
วันท่ี 11-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

0.2 

10 ก้องเกียรติ ธนะมิตร  และ 
สุรชัย อ้ิมทับ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์หม่อนหยีของสถาน
ประกอบการ บริษัท ภูดอย 
อินดัสเตรียล จาํกัด  จังหวัด
น่าน เพ่ือความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

11 ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ นวัตกรรมระบบไฟฟ้า
การเกษตรอัจฉริยะ ชนิด
รูปคลื่นไซน์ 220 โวลต์ 4 
กิโลวัตต์  สําหรับสนับสนุนงาน
เกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูง 
ควบคุมการจ่ายโหลด ผ่าน
เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

12 ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์  ชาญ
ยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ และ อร
รนนท์  บัวศร ี

การพัฒนาระบบควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนใน
โรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงผล
บนโทรศัพท์มอืถือ 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

 



 
 

 
 77รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

13 สุรชัย อ้ิมทับ1*, กีรติ วุฒิจารี
2, ณัฐพล กาบคํา, ณัฐพงษ์ 
พชรพล  พีรพล ช่างทูน, และ 
ศรัณย์ พรมตา 

การพัฒนาและออกแบบเคร่ือง
คั่วกาแฟหัวเตาแบบอินฟาเรด 
สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูป  บ้านสันเจริญ ตําบลผา
ทอง อําเภอทําวังผา จังหวัด
น่าน 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

พิษณุโลก       
1 นายสมบัติย์ปิยพงษ์ วงค์ขัน

แก้ว 
การหาประสิทธิภาพเคร่ืองผสม
ปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้น
ลงและ 

งานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2561. 
วันที่ 23 มีนาคม 2561. 
รายงานสืบเน่ือง 
(Proceedings) เล่ม 1 กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
284-290. 

0.2 

2 ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด  กิตติ
ศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ และประเทียบ 
พรหมสีนอง.  

คุณลักษณะครูช่าง
อุตสาหกรรมในสถาบันการ
อาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษา
ฝึกสอน หลักสตูรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา. 399-409. 

0.2 

3 นายเอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด การควบคุมความช้ืนในดิน
สําหรับโรงเรือนเมล่อน 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

4 นายเอกรัฐ  ชอุ่มเอียด การเสนอเทคนิคการประดิษฐ์
อุปกรณ์ทดลองสําหรับ
ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 

5 นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน์ การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนของตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์สําหรับการอุ่นนํ้า
ป้อนในระบบหม้อไอนํ้า
เช้ือเพลิงไม้ 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 

6 อ.บุญญฤทธ์ิ 
วังงอน 

ระบบม่านพลางแสงอาทิตย์
อัตโนมัติสําหรับโรงเรือน
อัจฉริยะ 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 

 
7 

อ.เดือนแรม 
แพ่งเกี่ยว 

การพัฒนาระบบติดตามดวง
อาทิตย์แบบสองแกนด้วย
วิธีการการหาค่าที่เหมาะสม 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

8 อ.ปรีดา 
เสมา 

อัตราความเร็วลมและอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมต่อกระบวนการ
อบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 

9 อ.พินิจ 
บุญเอ่ียม 

การศึกษาระดับผลกระทบของ
ปัจจัยและต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ของอุตสาหกรรมแปรรูปกล้วย
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 

10 อ.กิตติศักด์ิ 
ศรีสวัสด์ิ 

การศึกษาโอ่งสําหรับย่างไก่
ด้วยการประยุกต์ใช้ขดลวดทํา
ความร้อน 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 

11 อ.กิตติศักด์ิ 
ศรีสวัสด์ิ 

การศึกษาการประยุกต์ใช้
โปรแกรมอาดูโนสําหรับแจ้ง
เตือนภัย 

 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ่10. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. รายงาน
สืบเน่ือง (Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

12 นายบุญญฤทธ์ิ 
วังงอน 

ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ในโรงเรือนไฮโดร
โปนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผักปลอดภัย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

13 นายบุญญฤทธ์ิ 
วังงอน 

พัฒนาระบบสูบนํ้า
ประสิทธิภาพสูงสําหรับ
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

14 ดร.เอกรัฐ 
ชะอุ่มเอียด 

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือน 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

15 นางสาวเดือนแรม 
แพ่งเกี่ยว 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมเพ่ือการ
บริหารจัดการนํ้าในแปลง
เกษตร 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

16 นางสาวเดือนแรม 
แพ่งเกี่ยว 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนา
โนบับเบ้ิลสําหรับการปลูกผัก
สลัดระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ 
DRFT 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

17 นายศักด์ิสิทธ์ิ 
ช่ืนชมนาคจาด 

การออกแบบและพัฒนา
เครื่องคัดขนาดดินเพ่ือใช้ใน
การผลิตอิฐบลอ็กประสาน 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

18 นายศักด์ิสิทธ์ิ 
ช่ืนชมนาคจาด 

การออกแบบและพัฒนา
เครื่องสกรูลําเลียงดินใน
กระบวนการผลิตอิฐบล็อก
ประสาน 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

19 นายณัฐพงษ์ 
แกมทับทมิ 

การยับย้ังการเจริญเติบโตของ
เช้ือ Ralstonia 
solanacearum ในดิน
เพาะปลูกด้วยการปล่อยนํ้า
ร้อนจากท่อแนวต้ัง 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

20 นายประเทียบ 
พรมสีนอง 

รูปแบบการพัฒนาสถาบัน
เครือข่ายด้วยกระบวนการ
สอนแบบ STEM กรณี ศึกษา
โรงเรียนนครชุมพิทยา  รัชมัง
คลาภิเษก 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

21 นายกมลศักด์ิ 
รัตนวงษ์ 

การพัฒนาเคร่ืองสีข้าวกล้อง
ขนาดครัวเรือน 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) 

0.2 

ลําปาง       
1 
 

นายจิรพนธ์ ทาแกง,นาย
ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร,ดร.
ปณิฐิ แสนจิตร 

การคัดแยกขนาดสับปะรดดวย
คุณสมบัติเสียงสะท้อนความถี่
สูงของสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : 
Electrical Engineering 
Network 2018(EENET2018) 
ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2561 
ณ โรงแรมราชศุภมิตร - อาร์.
เอส.โฮเต็ล(R.S.Hotel) อ.เมือง 
จ. กาญจนบุร ี

0.2 

2 นายอํานาจ ผัดวัง,ว่าที่รต.ดร.
ทนงศักด์ิ สัสดีแพง 

การออกแบบและสร้างเครื่อง
ตกผลึกนํ้าตาลสับปะรด
ต้นแบบควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : 
Electrical Engineering 
Network 2018(EENET2018) 
ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2561 
ณ โรงแรมราชศุภมิตร - อาร์.
เอส.โฮเต็ล(R.S.Hotel) อ.เมือง 
จ. กาญจนบุร ี

0.2 

3 วันไชย คําเสน การแก้ปัญหาการจ่ายโหลด
อย่างประหยัดที่มีฟังก์ช่ันราคา
เช้ือเพลิงแบบไม่เรียบโดย
เทคนิคแบบผสมผสาน 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : 
Electrical Engineering 
Network 2018(EENET2018) 
ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2561 
ณ โรงแรมราชศุภมิตร - อาร์.
เอส.โฮเต็ล(R.S.Hotel) อ.เมือง 
จ. กาญจนบุร ี

0.2 

 
 



 
 

 
 82รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

4 นายสรายุทธ มาลัยพันธ์ุ,ผศ.
พงศกร สุรินทร์,นายคมสัน 
เขียวสา,นายธีระพจน์ เผือก
ผาสุข,นายอธิวัฒน์ แลสัน
กลาง 

การออกแบบและสร้างเครื่อง
อบแห้งแมคคาเดเมียแบบถัง
หมุน 

ประชุมวิชาการนอร์ทเทิร์นวิจัย 
ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 
2560 "นวัตกรรมการวิจัย เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่าง
ย่ังยืน" วันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ 
จ.ตาก 

0.2 

5 พงศกร สุรินทร์ * มนินทรา 
ใจคําปัน  สรายุทธ มาลัย
พันธ์ุ  รัชนีวรรณ สันลาด  
และธนาธิป ทรงเจริญกุล  

การศึกษาคุณสมบัติของผง
ขี้เถ้าแห้งจากกระบวนเผาไหม้
หม้อไอนํ้า 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที ่5 
(CRCI-2018) วันที่ 6-8 
ธันวาคม 2561 ณ มทร.ล้านนา
ตาก จ.ตาก  

0.2 

 
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่านํ้าหนัก 0.40) 
เชียงใหม่       
1 นายมนตรี     เงาเดช Energy managemant with loT 

monitoring and 7kWp PV 
system at Suksasongkroh 
chhang mai school

2017 Asian Conference on 
Energy,Power and 
Transportation Elecrtification 
ACEPT

0.4 

2 ผศ.จัตตุฤทธ์ิ   ทองปรอน Sulfate removal of weste 
water lignite coal mine by 
solar power 
electrocoagulation system

PVSEC2017 the 27th 
international photovoltaic 
science and engineering 
conference

0.4 

3 รศ.ดร.โกศล   โอฬารไพโรจน์ Small Pure sine 
grid/standalone inverter using 
pll sync techique with dspic 
microcontroller 

PVSEC2017 the 27th 
international photovoltaic 
science and engineering 
conference

0.4 

4 ผศ.จัตตุฤทธ์ิ   ทองปรอน development of photovoltaic 
theproeletric portable 
drinking water system : Flood 
crisis 

PVSEC2017 the 27th 
international photovoltaic 
science and engineering 
conference

0.4 

5 นายพินิจ        เนื่องภิรมย์ A Dual-band Microstip Fed 
Quasi-Yagi Anternna 

iEECON2018 ณ โรงแรม 
Maritime park & spa Resort จ.
กระบี่

0.4 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

6 นายชัยวัฒน์     กิตติเดชา Application of Kansei 
Engineering and DEMATEL to 
prioritize service quality in 
Thai government hospitals 

2018 7th International 
Conference on Industrial 
Technology and 
Managerment (ICITM2018) ณ 
Oxford University    ประเทศ
อังกฤษ

0.4 

7 ผศ.ดร.ชาญชัย  เดชดํารงค ์ Effect of high voltage 
switching frequency on DBD 
plasma in air for PET surface 
modification

the 6th international 
Engineering Congress (iEECON 
2018) โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค 
แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี ่

0.4 

8 ผศ.ศุภกิต   แก้วดวงตา Indoor Positioning Estimation 
Based on MCU Node at 2.4 
GHz 

การประชุมวิชาการระดับ 
นานาชาติ คร้ังท่ี 1 Thailand - 
Japan Microwave (TJMW) ณ 
จังหวัดกรุงเทพฯ  

0.4 

9 นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ Comparison of Particulate 
Matter Monitoring Using Beta 
Attenuation Monitor and Light 
Scattering Method in Bangkok 
Thailand

การประชุมวิชาการนานาชาติ
เกี่ยวกับวงจร/ระบบคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร (ITC-CSCC) ณ 
กรุงเทพฯ  

0.4 

10 ดร.ฐิติพร     พันธ์ุท่าช้าง Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a Landslide 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2018  

0.4 

11 ดร.ยุพดี       หัตถสิน A Talking Device of Weight 
and Height for the Visually 
Impaired Students  

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2019 

0.4 

12 นาวี    นันต๊ะภาพ Investigation of Fuel Delivery 
of Common Rail Injector using 
a Volumetric Injection Meter 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2020 

0.4 

13 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดํารงค์
ศักด์ิ 

Simulation of Molasses 
Cooling Using Carbon Streel 
Thermosyphon Heat Pi;e Heat 
Exchanger 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2021 

0.4 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

เชียงราย       
1 อ.สุจิตรา จีนะวงษ์ สายอากาศข้ัวเด่ียวสําหรับอุปกรณ์

ดรองเกลอร์ 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Isat 2018 ประเทศเกาหลีใต้  

0.4 

2 อ.ภัชดาพร  แสงเพชร์ Sensor Antenna for Soil 
Moisture 

การประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
ECTI Con2019 

0.4 

3 ผศ.วิฑูรย์  พรมมี Optimal fast charging station 
placement by MOPSO 

การประชุมทางวิชาการนานาติ 
GMSARN conference ประเทศ
จีน 2018-2019 

0.4 

4 Nopporn Patcharaprakiti A Solution of Tsunami 
Wave by Using the 
Modified Adomian 
Decomposition Method 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2019 

0.4 

ตาก       
1 Jukkrit  Kluabwang Electricity Consumption 

Forecasting in Thailand 
using Grey  Prediction 
Models  

การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  APEEC2018 ณ  
เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

0.4 

2 Jukkrit  Kluabwang A Rolling Grey System for 
Railway Passenger Volume 
Forecast  

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ IWTER2018 ณ 
ศูนย์วิภาวภาดี  อาคารทีเอสที 
เขตจตุจักร กรงุเทพ  

0.4 

3 kokiat Aodsup Analysis of Grounding 
Resistance  Effected Back 
flashover to Catenary 
Contact Systems  

การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  “Asian 
Conference on 
Engineering and Natural 
Sciences (2018  ACENS)  ณ 
เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 

0.4 

4 
Jeeraphon  Sonkong 
Thatchapong  Tunkam 
Somkit  Suksawat 
Ekkalak  Sumonphan 

Set of Controlling to Turn 
On Turn Off Electrical 
Equipment Insides the 
House Through Audio 
Signal on Raspberry Pi 
Board  

การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  “Asian 
Conference on 
Engineering and Natural 
Sciences (2018  ACENS)  ณ 
เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 

0.4 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

5 

Thatchapong  Tunkam 

Parabolic Solar Tracking 
Concentrator Development 
for Drinking Water  
Production 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในงาน 2017 International 
Symposium on Novel and 
Sustainable Technology ใน
ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 
2560 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั)

0.4 

6 

Chokcharat Rityen 
Microcontroller based 
Lemons Counting and 
Sorting Machine 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในงาน 2017 International 
Symposium on Novel and 
Sustainable Technology ใน
ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 
2560 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั 

0.4 

7 Phairoach  Chunkaew Thermal Efficiency 
Behavior of Hot Air 
Production from Fluidized 
Bed Kiln by Waste 
Biomass 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2021 

0.4 

8 Nutthawut Panitjaroen The Construction and 
Efficiency Finding of 
Instructional Package on 
the Topic of ASK in Digital 
Modulation for 
Application to Vocational 
Education 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2021 

0.4 

9 Anchalee Panitjaroen The Construction and 
Efficiency Finding of 
Instructional Package on 
the Module of Video and 
Audio Analog Optical 
Fiber Link 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2021 

0.4 

10 Jukkrit  Kluabwang A Spacecraft Trajectory 
Optimization and Mocified 
Local Search  Algorithm 

Using Unmanned Aerial 
Vehicle Photogrammetry 
for Surveying a 
LandslideStiswb 2021 

0.4 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

น่าน       
1 นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ Design and Implement an 

Economic-Cost Automatic Egg 
Hatchery System Controlled 
by Arduino UNO R3 
Microcontroller 

6th International CreTech 
2018 : The International 
Conference on Creative 
Technology , Pattaya, 
Thailand, 24th – 26th July 
2018

0.4 

ทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่านํ้าหนัก 0.6) 
เชียงราย    
1 ผศ.นิติพงษ์  สมไชยวงค์ การศึกษาการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพชิกซ์ ชิกม่า 

วารสารการจัดการธรุกจิ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 
2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 

0.6 

ตาก       
1. ผศ.ดร.อภิศักดิ์  ขันแก้วหล้า โวลท์เตจดีไวเดอร์แบบคาปาซิ

เตอร์ สําหรับแรงสูง 300 Kv 
วารสาร วทิยาศาสตร์ คชสาส์น,ปี
ที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 
ธันวาคม 2561 หน้าที่ 40-50 

0.6 

บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่านํ้าหนัก 0.80) 
พิษณุโลก 
  

      

1 นางสาวเดือนแรม แพ่งเก่ียว 
เอกรัฐ ชอุ่มเอียด อาทิตย์ ทดั
ทาน เอกชัย เอ็งเส็ง และ
อลงกรณ์ จันทร์ธิราช 

การพัฒนาระบบติดตามดวง
อาทิตย์แบบสองแกนด้วย
วิธีการการหาค่าที่เหมาะสม  

วารสารมทร.อีสาน ปีที่ 11 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 
พ.ศ. 2561. 43-56. 

0.8 

บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่านํ้าหนัก 0.8) 
เชียงใหม ่       
1 รุ่งนภา  เขียววจิิตร กลุ่นประ

ทุม  ปัญญาปิงและสุรสิทธิ  
เที่ยงจันตา 

การบําบัดน้ําเสียจากการแปรรปู
เมล็ดกาแฟแบบเปียกดว้ยการ
เพาะเล้ียงสาหรา่ยขนาดเล็ก 
Treatment of the 
Wastewater from wel coffee 
processing using microalgae 
cultivation 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปี
ที่ 113 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 
– ธันวาคม 2561 

0.8 



 
 

 
 87รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

2 บัญจรัตน์  โจลานันท์ และ 
กนกวรรณ  คชสีห 

การส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนเิวศลุ่มแม่น้ําวาง 
Promoting the potential of 
Eco-Tourism in Mae Wang 
River Basin 

วารสารเกษมบณัฑิตปีที่ 19 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

0.8 

3 เกศสุดา  สิทธิสันติกุล ขนษิฐา 
เสถียร พีระกุล และบัญจรัตน์ 
โจลานันท์ 

แนวทางพัฒนาความม่ันคงทาง
อาหารในชุมชนเกษตรอินทรยี์ 
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวดเชียงใหม่ 

วารสารวจิัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร ปทีี่ 35 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2661 
 

0.8 

4 ผศ.ดร.กล่ินประทุม  ปัญญาปิง Enhanced biogas 
production potential of 
microalgac and swine 
wastewater using co-
digestion and alkaline 
pretreatment 

Water Science & 
Technology. 2018 78.1,(92-
102) 

0.8 

5 ผศ.ดร.กล่ินประทุม  ปัญญาปิง Potential of biogas 
production from mixed leaf 
and food waste in 
anaerobic reactors. 

J Mater Cycles Waste Manag 
(2018) 20:723-737 

0.8 

6 ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล การลดระยะเวลาอบแกน
อะลูมิเนียมโดยเครื่องอุ่นอากาศ
แบบกาสักความร้อน 

วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
อุบลราชธานี/2561 

0.8 

7 ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล Experimental Investigation 
of a Themosyphon 
Economizer to Recover 
Waste Heat in the 
Electronics Industry 

RMUTP Research Journal 0.8 

8 ผศ.กุลทรพัย์  ผ่องศรีสุข พฤตกิรรมการแอ่นของแผ่นวัสดุ
เชิงประกอบที่มกีารเรียงชั้น
แบบครอสพลาย ที่มีขอบสาม
ด้านรองรับแบบยึดแน่นและอีก
ด้านหนึ่งปล่อยอิสระ 

วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี/2561 

0.8 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

ลําปาง    
1  นายจิรพนธ์   ทาแกง, รศ.

ดร.วันไชย  คําเสน 
การแก้ปัญหาจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนโดยใช้เทคนิคการหา
คําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดด้วยวิธี
แมงช้าง Solving economic 
Dispatch Problem Of A 
Thermal Power Plant 
Using Antlion RTechnique 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์
เกษมบัณทิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 
กันยายน -ธันวาคม 2561 

0.8 

2  นายจิรพนธ์   ทาแกง, รศ.
ดร.วันไชย  คําเสน 

การปรับปรุงการค้นหา
เฉพาะถิ่นโดยใช้วิถีอัตราส่วน
ทองคํา ในวิธีการหาคําตอบที่
เหมาะสมท่ีสุดแบบฝูงผึ้ง
สําหรับปัญหาการจ่ายโหลด
อย่างประหยัด improvement 
of local Search for the 
Problem of Economic 
Dispatch using the Golden 
Section Ratio in the Bee 
Colony Optimization 
Method 

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  Industrial 
Technology Lampang 
Rajabhat University 
Journal 

0.8 

3 พงศกร สุรินทร์, ธวัชชัย ยวน
ใจ, วิทวัส อุดดีวงศ์ และ
สุทัศน์ ปานประยูร 

การออกแบบและสร้างเครื่อง
เจาะรูช้ินส่วนหมวกคาวบอย 
กรณีศึกษากลุม่ผลิตหมวก
คาวบอย 

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ปีที่ 11 ฉบับที ่1 
(มกราคม 2561 - มิถุนายน 
2561) TCI กลุ่ม1 

0.8 

เชียงราย    
1 ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร,ดร.

อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร 
การลดการประสานสัมพันธ์ที่
ผิดพลาดของรีเลย์ป้องกัน
กระแสเกินแบบมีทิศทาง
ขั้นตอนวิธีมีมีติก 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561  

0.8 

 
 
 
 



 
 

 
 89รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

2 ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร,ดร.
อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร 

การประเมินประสิทธิมอเตอร์
ไฟฟ้าเหน่ียวนําขณะใช้งานด้วย
การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบ
การหาอาหารของแบคทีเรีย
แบบปรับตัวเอง 

วารสาร มทร.อีสาร ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนลี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2561 หน้า 44-56 

0.8 

3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร,ดร.
อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร 

การประยุกต์ใช้มีมีติกอัลกอริ
ทึมเพ่ือประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์
เหน่ียวนํา 

วิศกรรมศารตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถนุายน 2561 
หน้า 168-185 

0.8 

4 นายพีรวตัร  ลือสัก การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมสําหรับแผ่นอัดเศษ
วัสดุธรรมชาติ 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.ปีที่ 
11  ฉบับที่ 1 หน้า 29-41 
(มกราคม – มถิุนายน 2561) 

0.8 

5 นายสมควร  สงวนแพง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการหลวง : กรณี
ศึกษาศนย์พัฒนาโครงการ
หลวงผาต้ัง 

วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต ปีที่ 6 (ฉบับที ่2 
ประจําเดือน พฤษภาคม – 
กันยายน) 2561 หน้า 308 - 
324 

0.8 

6 นางสาวอมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล การปรับปรุงสายการผลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ด้วยเครื่องมือ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีที่ 14 ฉบับที ่
3 กันยายน – ธันวาคม 2561 

0.8 

บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ     
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 
1 Parkpoom Jarupoom High magnetic and 

ferroelectric properties of 
BZT-LSM multiferroic 
composites at room 
temperature 

Parkpoom Jarupoom 1 

2 Parkpoom Jarupoom Effects of barium 
zirconium titanate on the 
properties of B-tricalcium 
phoshate bioceramics 

Parkpoom Jarupoom 1 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ
บทความ 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่า
น้ําหนัก 

3 Watcharin 
sitticharoen,Chet 
Uthiyoung,nateechai 
passadee,and chanokpol 
wongprom(2018) 

Surface treated bagasse 
fiber ash on 
rheological,mechanical 
properties of PLA/BFA 
biocomposites 

Polimeros,vol 28 no 3 pp 
187-195,2018 

1 

4 Tanapong khumyat On the Performance of 
the Layered-Division-
Multiplexing usig Maximal-
Ratio combining 

ECTI Transactions on 
Electrical Eng,Electronics 
and Communications 
Vol.16,NO 2 August 2018 
pp 52-62 

1 

5 ผศ.ดร.จตุฤทธิ์  ทองปรอน Optimal solar energy on 
thermoelectric cooler of 
water generator in case 
study on flood crisis 

Japanese Journal of Applied 
physics vol 57 no 853 pp 
08RH05-1 08RH05-4 
july,20,2018 

1 

6 นายธีระยทุธ  หล้าอมรชัยกุล ชิ้นส่วนกังหันน้าํ ผลงานสิทธิบัตร 1 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์ฯ 3 ร้อยละ 16.91 2.82 คะแนน ไม่บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

- มีระบบการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- มีระบบการตอบแทนการตีพิมพ์ 
-  นัก วิจัย รุ่นใหม่ ทํางานต่อเนื่ อง -  มีระบบการ

สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- มีระบบการตอบแทนการตีพิมพ์ 
-นักวิจัยรุ่นใหม่ทํางานต่อเนื่องต่อเนื่อง 

-จัดทําวารสารวิศวกรรมศาสตร ์มทร.ล้านนา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน 
- งบประมาณจํากัด/เคร่ืองมือจํากัด 
- ทัศนคติคนรุ่นเก่า/ใหม่ 

 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือนําไปใช้ประโยชน์ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
จํานวนมากข้ึน 

- สร้างระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต้ังแต่
ระดับหลักสูตร สาขา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่าง
สอดคล้องและเป็นระบบ 

- จัดสรรระบบงบประมาณลงไปให้ถึงผู้ขอทุนและรับ
ทุน เช่น นาย ก หาเงินงบวิจัยจากภายนอกได้ 100 บาท เงิน
ต้องกลับมาหานาย ก อย่างน้อย 10 บาท เพ่ือเป็นเงินสนับสนุน
การทํางาน เช่น การเดินทางไปราชการ ซ้ือวัสดุ หรืออ่ืนๆ 

- แยกแยะเครื่องมือ/สร้าง COE ในบางเรื่องท่ีสามารถ
ขับเคลื่อน มทร. ล้านนา เข้าสู่วงการต่างๆ เช่น COE พลังงาน / 
COE ภัยพิบัติ /COE วัสดุ เพ่ือตอบโจทย์ Ranking ของประเทศ 
และของ มทร. ล้านนา  

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

- คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัด/ร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

-  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น วิ ท ย า ก ร / Keynote 
speaker/ Reviewer/ ท้ั ง  Journal/ Inter nation ห รื อ  In house 
Conference/Symposium/และหรือส่งเสริมการจัด Workshop ท้ัง
ในและนอก มทร. ล้านนา รวมถึงในพ้ืนท่ี AEC หรือนอก AEC 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม   
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน  / ผศ.ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ 

นางสาวจุฑาทิพย์   สุวรรณ ์
โทรศัพท์ : 053-921444  ต่อ 1236 
E-mail :  - 

  
ผลการดําเนนิงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการ
วิชาการ (3.1-1-01)  ได้จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปี 2562 (3.1-1-02) โดยมีกระบวนการ
จัดทําแผน โดยนําข้อมูลผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์นํามาปรับปรุงและจัดทําแผนงานบริการวิชาการ ประจําปี 2562 (3.1-1.03) โดยการ
จัดทําแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปี2557-2561,กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ และนวัตกรรม Community Research and Innovation ) ซึ่งแผนการดําเนินงานบริการ
วิชาการได้ตรงกับการร้องขอ ความต้องการของสังคม ชุมชน ในการจัดทําแผนได้กําหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความสําเ ร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อมทั้ งนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติดําเนินงาน 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1-1-02 แผนการบริการวิชาการประจําปี 2562 
3.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ข้อ 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา นักศึกษา และสังคม/ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการ
ดําเนินงานของแผนงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักได้แก่ 
โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ มทร.ล้านนา บริการวิชาการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการให้บริการวิชาการแบบที่
ทําให้เกิดรายได้ ซึ่งมีการจัดทํารายละเอียดของค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการย่อย (3.1-2-01) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทําหน้าที่ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการนําข้อมูลจากโครงการบริการวิชาการภายใต้แผนบริการ
วิชาการปี  2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาจัดทํารายละเอียดของแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ พร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดของแผนดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมพิจารณา 
และปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ หลังจากน้ันฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
จัดทํารายละเอียดแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่สมบูรณ์นําเสนอแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณา (3.1-2-02) หลังจากน้ันงานบริการวิชาการ
ได้จัดส่งแผนการใช้ประโยชน์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือนําไปปฏิบัติและดําเนินการตามแผนงาน
ต่อไป   
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-2-01 แผนการใช้ประโยชน์จาการบริการวิชาการ 

3.1-2-02 รายงานการประชุมกรรมการคณะ 

 
 
 
 
 
 ข้อ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้

เปล่า 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนรว่ม ประจําปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีโครงการดังน้ี  
 1.โครงการจัดการของเสียอันตรายทางการเกษตรอย่างเหมาะสมเพ่ือสุขภาวะที่ดีในชุมชน
กรณี หมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ 
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 2.โครงการยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชน การพัฒนาศักยภาพการเพาะเห็ดหลินจือ กรณี
สุขประเสริฐฟาร์ม   
 3.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านโหล่งปง ตําบล
กองแขก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านหินโค้ว ตําบล
ตากตก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 5.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณ ีหมู่บ้านปูแป้ ตําบลพะวอ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โครงการย่อย : กิจกรรมสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายและจําหน่ายผ้าทอและ
ผลผลิตการแปรรูปผลติภัณฑ์ผา้ทอปกาเกอะญอ  
 6.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี หมู่บ้านปูแป้ ตําบลพะวอ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โครงการย่อย : กิจกรรมจัดซื้อและการหน่วยซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเคลื่อนที่ 
 7.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านห้วยหาด ตําบลอวน 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
 8.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-3-01  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 

 
 ข้อ 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

และนาํเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการติดตามและประเมินผลในรอบ 6 เดือน โดย

ใช้แบบติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการ (3.1-4-01) โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทํา
หน้าที่ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือนํามาสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการในปีงบประมาณ 2562 ตามตัวช้ีวัดที่ปรากฏอยู่ในโครงการบริการวิชาการต่างๆ สรุป
ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการและติดตามการดําเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ 2562   โดยใช้แบบประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา และแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมของงานบริการ
วิชาการ (3.1-4-02) ทั้งน้ีนําเสนอความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนแก่กรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-01 แบบติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการ 
3.1-4-02 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมของงานบริการวิชาการ 

 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้นําผลการการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ 
พร้อมทั้งประสานผู้รับผิดชอบโครงการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ในรอบ6 เดือน และรอบ 12 เดือนหลังจากน้ัน จัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะ (3.1-5-01) และที่ประชุมกรรมการประจําคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี ให้โครงการบริการ
วิชาการจัดทําแผนการบริการวิชาการครอบคลุมการให้บริการวิชาการทุกประเภท  เช่น การจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือนําข้อมูลในการปรับปรุงการจัดทําแผนบริการ
วิชาการของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป และเพ่ิมประเด็นที่มีตัววัดของโครงการที่ชัดเจนและ
ตรงตามความต้องการของชุมชน เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงบริการวิชาการในปีงบประมาณ 
2563 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-5-01   รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายใน และภายนอก มีระบบ
อํานวยการการดําเนินงาน และกลไกการดําเนินงานบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดําเนิน
โครงการ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้าน โครงการ
จัดการของเสียอันตรายทางการเกษตรอย่างเหมาะสมเพ่ือสุขภาวะที่ดีในชุมชนกรณี หมู่บ้านห้วย
ทราย หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ โดยให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมใน
การดําเนินโครงการ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-01 โครงการจัดการของเสียอันตรายทางการเกษตรอย่างเหมาะสมเพ่ือสุขภาวะที่ดี
ในชุมชนกรณี หมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที ่8 ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว จังหวัด 
เชียงใหม่ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่ชํานาญ และ
ที่มีองค์ความรู้หลากหลายและสามารถนํามาต่อ
ยอดเป็นงานวิจัยสู่ชุมชน สังคม 

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมด้าน
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดงานบริการทาง
วิชาการให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้ 
เพ่ือปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ 

-ควรมีการสนับสนุนให้มีการของบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก ที่สนับสนุนงบประมาณด้าน
การวิจัย และบริการวิชาการ  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-ควรมีการการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการ
บริการวิชาการควรดําเนินงานที่สอดคล้องตาม
แผนการดําเนินงาน 

-ควรปรับปรุงและแก้ไขการบริหารงบประมาณ
เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนการดําเนินงาน 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ณรงค์  นันทกุศล 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม :  
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวบุษบา  สุภาพ  
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1236 , 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 
 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
ข้อ 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านทํานุศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 
2166/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 (4.1-1-01)  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2561 
 
 ข้อ 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปี
งบประมาณ 2562 (4.1-2-01) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กําหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างบัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาล้านนา และมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์  คือ นักศึกษาร้อยละ 
80  มีความเข้าใจในการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา ทั้งน้ี ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากศูนย์วัฒนธรรม และงบจากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือดําเนินการได้
ตามแผน 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2562 

 
 ข้อ 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการกํากับติดตามแผนด้านการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ส่งมายังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เมื่อดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น และมีการติดตามทุกรายไตรมาส          
ตามแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 (4.1-3-01) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01  แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 
 
 ข้อ 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนด้านการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี (4.1-4-01) 
1. จํานวนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการประเมิน

ความสําเร็จของกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 2 โครงการ/กิจกรรมต่อปี ดําเนินโครงการได้ 
2 โครงการต่อปี บรรลุเป้าหมาย 

2. จํานวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการประเมินความสําเร็จของกิจกรร 
ค่ าเป้ าหมาย  1 โครงการ/กิ จกรรม ต่อปี  ดํ าเนิน โครงการได้  6  โครงการ               
บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-4-01   แบบประเมินความสําเร็จการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2562 

4.1-4-02  แบบรายงานโครงการแห่เทยีนพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562 
4.1-4-03   แบบรายงานโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2562 
4.1-4-04   แบบรายงานโครงการบริการชุมชน ทําปุ๋ยหมักและรักษาสิง่แวดล้อม   
4.1-4-05   แบบรายงานโครงการจิตอาสาเพ่ือเสริสร้างภูมิทัศน์ให้กับศาสนสถานในจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.1-4-06   แบบรายงานโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา 
4.1-4-07   แบบรายงานโครงการสร้างสุขลักษณะที่ดีกับศาสนาสถานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ 
4.1-4-08   แบบรายงานโครงการอาสาพัฒนาสถานศึกษา 
4.1-4-09   แบบรายงานโครงการไฟฟ้าร่วมใจ อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทยใสใ่จสิ่งแวดล้อม 

 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประเมินผลแต่ละกิจกรรมท่ีจัด โดยการนําปัญหา หรืออุปสรรค
มาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือนําไปปรับปรุงให้มีการพัฒนาในการจัดกิจกรรมที่ดีย่ิงขึ้น
ในปีต่อไป ตามแบบรายงานโครงการ  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-4-02  แบบรายงานโครงการแห่เทยีนพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562 
5.1-4-03   แบบรายงานโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2562 
5.1-4-04   แบบรายงานโครงการบริการชุมชน ทําปุ๋ยหมักและรักษาสิง่แวดล้อม   
5.1-4-05   แบบรายงานโครงการจิตอาสาเพ่ือเสริสร้างภูมิทัศน์ให้กับศาสนสถานในจังหวัด

เชียงใหม่ 
5.1-4-06   แบบรายงานโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา 
5.1-4-07   แบบรายงานโครงการสร้างสุขลักษณะที่ดีกับศาสนาสถานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ 
5.1-4-08   แบบรายงานโครงการอาสาพัฒนาสถานศึกษา 
5.1-4-09   แบบรายงานโครงการไฟฟ้าร่วมใจ อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทยใสใ่จสิ่งแวดล้อม 
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 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยการเผยแพรกิ่จกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (4.1-6-01)  
2) วารสารราชมงคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (4.1-6-02) 
3) ระบบ Social Network หรือระบบสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และเผยแพร่กิจกรรมให้ทันสมัยเข้าถึงนักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้รวดเร็วโดยผ่าน
ทาง  FacebookFanpage ช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ล้านนา” และ 
FacebookFanpage ช่ือ “engineer rmutl”( 4.1-6-03) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4.1-6-02 วารสารราชมงคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4.1-6-03 ภาพ FacebookFanpage ช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวะฯ มทร.ล้านนา” 

และ FacebookFanpage ช่ือ “engineer rmutl” 
 
 ข้อ 7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ 

- ไม่มีการดําเนินการ 
-  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการกําหนดแผนงานตามพันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากศูนย์
วัฒนธรรมและสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรม
ศาตร์อย่างต่อเน่ือง 

ควรพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ที่มีความหลากลาย  
ทันต่อเทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบัน  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เพ่ิมการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ชุมชน เพ่ือให้รับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญ ญ าล้ าน น า  และท รัพ ย าก รธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

ควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ชุมชน เพ่ือให้รับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญ ญ าล้ าน น า  และท รัพ ย าก รธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบรหิารของสถาบันเพือ่การกํากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบันและ     
                       เอกลักษณข์องสถาบนั   
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ประชา  ยืนยงกุล 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : งานวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวเฉลิมศิลป์  นันทวงศ์  

นางสาวมัทนา จุลเสวก  
นางณัฎฐนันท์  ศรีวรพจน์ 
นางสาวดวงฤทัย  ไอราเขตต์ 
นางสาววราพร  สมมิตร 

โทรศัพท์ : 2461 
E-mail :   

 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผลการดําเนนิงาน :  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 (5.1-1-01) เพ่ือทําหน้าที่ร่วมกัน
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับปรับปรุง (5.1-1-02) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 (5.1-1-03)  

  อันประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2562 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบาย และเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ โดย
เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มวิชาและเอกลักษณ์ของคณะ และได้ให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในคณะ  โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

  1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562 
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- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2562 
– 2566 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562” (5.1-1-04) ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2561 
โดยเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ทุกพ้ืนที่ มาหารือเพ่ือร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปี โดยร่วมกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผน เพ่ือให้ได้ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปี ของคณะ และนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 โดยมีการกําหนด
โครงการที่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2562 

- ได้นําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง 2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2562 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ (5.1-1-05) หลังจากน้ันได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (5.1-1-06) 

- ได้นําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง 2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2562 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2561 (5.1-1-07) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  หลังจากน้ันคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้นําแผนดังกล่าวถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อไป (5.1-1-08) (5.1-1-09) 
 - โดยในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 ได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้านพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์  หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทุก
ภารกิจของคณะฯ ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ ทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ  

- คณะฯ มีการรายงานผลการการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2562 และติดตามรายงานโครงการเป็นประจําผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในครั้งที่ 5/2562 (5.1-1-10) และคร้ังที่ 7/2562 (5.1-1-11) รวมถึงได้ติดตาม    ผล
การดําเนินงานและการรายงานโครงการไปยังผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2562 (5.1-1-12) (5.1-1-13) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 คําสั่งที่ 143/2561 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕62  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.1-1-02  เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.1-1-03 เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562   
5.1-1-04 โครงการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2562 – 2565 และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562  
5.1-1-05 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
5.1-1-06 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
5.1-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งที่ 4/2562 
5.1-1-08 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ246 ส่งสําเนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562 แจ้ง
รองคณบดีพ้ืนที่ 

5.1-1-09 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ247 ส่งสําเนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562 แจ้ง
หัวหน้าสาขา เชียงใหม่ 

5.1-1-10 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 
5.1-1-11 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 
5.1-1-12 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ420.01 ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2562 แจ้งรองคณบดีพ้ืนที่ 
5.1-1-13 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ420.02 ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2562 แจ้งหัวหน้าสาขา เชียงใหม่ 
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 ข้อ 2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 
ผลการดําเนนิงาน :  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทําต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดย 
ดําเนินการภายใต้การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 4 พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ผลผลิต  ประกอบด้วย ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และผลผลิตผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์  ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิตทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลผลิตแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทางการ จัดทํา
ต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงิน
รายได้ ในพันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ผู้สําเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

2. ค่าสาธารณูปโภค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ การวิเคราะห์และจัดทําต้นทุนต่อหน่วย 
ประจําปีงบประมาณ ครั้งที่ 3/2562 รวมค่าใช้จ่ายทั้งมหาวิทยาลัยและปันเข้าสู่คณะด้วยจํานวน 
บุคลากรรวมกับค่า FTES 

3. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง นําสู่คณะตามรายช่ือของบุคลากร 
4. ปันค่าใช้จ่ายจากสํานักงานคณบดี ลงสู่หลักสูตรสาขาวิชาด้วยจานวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
5. การคํานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยนําจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 
 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรจํานวน  21 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 5 หลักสูตร ต้นทุนต่อ
หลักสูตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังน้ี 
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1. ตารางต้นทนุต่อหลักสูตร 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนรวม   ปริมาณ   หน่วยนับ   ต้นทุนต่อหน่วย  
1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท            

          1.1 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1,576,304.28 11.12  FTES  141,753.98 
          1.2 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2,469,075.06 13.5  FTES  182,894.45 
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปริญญาตรี            

          2.1 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 8,419,356.30 76.6  FTES  109,913.27 
          2.2 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 14,038,226.18 125.47  FTES  111,885.12 
          2.3 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล         
          2.4 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 12,525,083.30 115.6  FTES  108,348.47 
          2.5 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 16,398,656.86 128.75  FTES  127,368.21 
          2.6 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39,734,901.54 293.03  FTES  135,600.11 
          2.7 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 38,404,140.46 325.05  FTES  118,148.41 
          2.8 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 43,460,973.34 463.73  FTES  93,720.43 
          2.9 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ 25,995,205.91 251.35  FTES  103,422.34 
          2.10 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 33,387,982.71 322.45  FTES  103,544.68 
          2.11 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 14,193,953.53 123.04  FTES  115,360.48 
          2.12 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 11,404,794.21 101  FTES  112,918.75 
          2.13 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 43,979,749.99 401.98  FTES  109,407.81 
          2.14 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อัตโนมัติ 6,091,514.97 63.82  FTES  95,448.37 
3. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปวส.            

          3.1  หลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 5,213,027.74 40  คน  130,325.69 
          3.2  หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ 6,309,868.71 65  คน  97,074.90 
          3.3  หลักสูตร ปวส.ช่างโลหะ 2,252,177.51 17  คน  132,481.03 
          3.4  หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า 6,937,921.18 69  คน  100,549.58 
          3.5  หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 8,874,086.66 99  คน  89,637.24 
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2. ตารางต้นทนุต่อจํานวนนกัศึกษา 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย จํานวน
นักศึกษา 

 ต้นทุนต่อจํานวน
นักศึกษา  

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท       

          1.1 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 141,753.98 11                12,886.73  
          1.2 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 182,894.45 22                 8,313.38  
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปริญญาตรี       
          2.1 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 109,913.27 216                    508.86  
          2.2 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 111,885.12 138                    810.76  
          2.3 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล       
          2.4 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 108,348.47 472                    229.55  
          2.5 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 127,368.21 139                    916.32  
          2.6 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135,600.11 341                    397.65  
          2.7 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 118,148.41 402                    293.90  
          2.8 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 93,720.43 468                    200.26  
          2.9 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ 103,422.34 272                    380.23  
          2.10 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 103,544.68 326                    317.62  
          2.11 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 115,360.48 114                 1,011.93  
          2.12 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 112,918.75 113                    999.28  
          2.13 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 109,407.81 472                    231.80  
          2.14 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 95,448.37 162                    589.19  
3. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปวส.       
          3.1  หลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 130,325.69 40                 3,258.14  
          .3.2  หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ 97,074.90 65                 1,493.46  
          3.3  หลักสูตร ปวส.ช่างโลหะ 132,481.03 17                 7,793.00  
          3.4  หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า 100,549.58 69                 1,457.24  
          3.5  หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 89,637.24 99                    905.43  

 
3. ตารางต้นทนุต่อจํานวนอาจารย์ 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย  จํานวน
อาจารย์ 

 ต้นทุนต่อจํานวน
นักศึกษา  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 597,264.25 36.5 16363.4 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 697,850.18 51 13683.34 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 583,985.34 36 16221.82 
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 218,905.16 24 9121.05 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 221,798.39 24 9241.6 
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4. ตารางต้นทนุต่อจํานวนบคุลากร 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย  จํานวนอาจารย์  ต้นทุนต่อจํานวน
นักศึกษา  

สํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,319,803.32 34 68,229.51 
 

การคํานวณต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นเคร่ืองมือสําคัญของฝ่ายบริหารรวมท้ังใช้เป็นเคร่ืองมือ
ประเมินคุณภาพของการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน ไม่ว่าเป็น
การจัดสรรงบประมาณ แผนการรับนักศึกษา การพิจารณาเปิดหลักสูตร สาขาวิชาใหม่ การบริหาร
จัดการและการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสามารถนํามาใช้เป็น
กลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปรับแผนเพ่ิมหรือลดลงของจํานวนนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรและควบคุม เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับรายรับของคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป 

ในการคํานวณต้นทุนต่อหลักสูตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คํานวณโดยใช้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นภายในคณะปันสู่หลักสูตรสาขาวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรจํานวน  21 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 5 หลักสูตร จากการคํานวณ
ต้นทุนต่อหลักสูตรน้ัน สรุปต้นทนุต่อหลักสูตรดังน้ี 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
ชื่อผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วย 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท   

          1.1 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 141,753.98 
          1.2 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 182,894.45 
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2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตร ี
ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย  

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปริญญาตรี   

          2.1 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 109,913.27 
          2.2 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 111,885.12 
          2.3 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล   
          2.4 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 108,348.47 
          2.5 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 127,368.21 
          2.6 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135,600.11 
          2.7 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 118,148.41 
          2.8 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 93,720.43 
          2.9 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ 103,422.34 
          2.10 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 103,544.68 
          2.11 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 115,360.48 
          2.12 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 112,918.75 
          2.13 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 109,407.81 
          2.14 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อัตโนมัติ 95,448.37 

 
3. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปวส. 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย  
3. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปวส.   

          3.1  หลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 130,325.69 
          3.2  หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ 97,074.90 
          3.3  หลักสูตร ปวส.ช่างโลหะ 132,481.03 
          3.4  หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า 100,549.58 
          3.5  หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 89,637.24 

 
เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนต่อหลักสูตร หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มีต้นทุนต่อหลักสูตรสูง

ที่สุดคือ 182,894.45 บาท น้ัน เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 66,567.73 
บาท แต่มีค่า FTES เพ่ิมขึ้นถึง 34.85 จึงทําให้ต้นทุนต่อหลักสูตรสูงขึ้น ส่วนหลักสูตรรองลงมาคือ 
หลักสูตรหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล มีต้นทุนต่อหลักสูตร เท่ากับ 141,753.98 บาท เน่ืองจาก
มีต้นทุนการผลิตรวมลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 40,001.10 บาท แต่มีค่า FTES ลดลงถึง 36.88 จึงทํา
ให้ต้นทุนต่อหลักสูตรสูงขึ้น ส่วนลําดับที่ 3 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีต้นทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 135,600.11 บาท เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น เท่ากับ 19,754.93 บาท แต่มีค่า FTES 
เพ่ิมขึ้น 2.43  
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ที่ทําให้ต้นทุนต่อหลักสูตรสูงขึ้นคือจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ที่ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ค่านิยมในการสมัครเรียนในสถานศึกษาที่มีช่ือเสียง
ในลาดับต้น ๆ นักศึกษาจบใหม่มีจานวนน้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา 
 
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มคา่ของการบริหารหลักสูตร 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนําเสนอและพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประจาํปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 

1. เรื่องความคุ้มค่าด้านประสิทธิภาพ 
เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากจํานวน

นักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน พบว่าจากการเปิดการเรียนการสอนของทั้ง 21 หลักสูตร ดูเหมือนไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อการบริหาร จากการวิเคราะห์เห็นได้ว่า หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีต้นทุนต่อหลักสูตร
สูงขึ้นอย่างมาก และมีค่า FTES ลดลงไปด้วย แต่ในทางปฏิบัติคณะสามารถลดต้นทุนรวมลงมา 
เน่ืองจากความไม่คุ้มค่าน้ีมีผลมาจาก การคํานวณต้นทุนแต่ละหลักสูตรน้ันได้  ค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายโครงการท่ีจัดให้กับนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน
และค่าจ้าง) ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเสื่อมราคา เงินอุดหนุนและ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ มาปันส่วน
ให้กับสาขาวิชาต่าง ๆ จึงส่งผลให้การบริหารจัดการในแต่ละหลักสูตรไม่เกิดความคุ้มค่า เน่ืองจาก
คณะเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา จึงจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและมี
ราคาสูง เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษา ทดลอง และลงมือปฏิบัติ จึงส่งผลให้ค่าเสื่อม
ราคาที่ เกิดขึ้นสูงตามไปด้วยและมีการเลื่อนขั้นและปรับเงินเดือน ของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ที่เพ่ิมสูงขึ้น และประการสําคัญคือจํานวนนักศึกษา
น้อยลงจึงทําให้รายรับจากการจัดการศึกษาน้อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังน้ันในปี 2562 คณะจึงได้
หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการกําหนดให้สาขาวิชาทุกสาขาออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้มาก
ขึ้นเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือให้สามารถบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

 
2. ด้านประสิทธิผลในการผลติบัณฑิต 
เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิผลการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระหว่างศึกษานักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทํา 
กิจกรรมและโครงการที่ได้รับช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัล
ระดับดีมากในการเมื่อพิจารณาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมแล้ว ผลอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 85.19 เมื่อ 
พิจารณาในแต่ละด้านทั้ง 7 ด้าน ผลปรากฎว่าความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความรู้ 2.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 3.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.ความสามารถด้านการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.ด้านทักษะวิชาชีพ6.คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิต
นักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม)จึงถือได้ว่าการบริหารหลักสูตรในภาพรวมมี
ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล 
 

3. ด้านโอกาสในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เป็นโอกาสในการแข่งขันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รบัการยอมรับและเช่ือถือจากหน่วยงานวิชาชีพ 
2) นโยบายภาครัฐใหค้วามสาํคัญกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และใหก้ารสนับสนุน  
    อย่างต่อเน่ือง 
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีช่ือเสียงและ 
    ภาพลักษณท์ี่ดีด้านการผลิตครูโดยมีต้นกําเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู 
    อาชีวศึกษาที่มีช่ือเสียงในด้านการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
4) คณะมีเครือข่ายโรงเรียนฝึกสอนที่มีคุณภาพ 
5) คณะมีระบบโค้วต้ารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
6) ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ 

 
ตารางเปรียบเทียบอัตราคา่บาํรงุการศกึษาของมหาวิทยาลยัที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัย 
อัตราคา่บํารุงการศกึษา 

ต่อภาคการศึกษาเริ่มตน้ (บาท) 
1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  6,000 
2. มหาวิทยาลยัมหิดล 7,000 
3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 8,000 
4. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 10,000 
5. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 10,200 
6. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 11,000 
7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 11,900 
8. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12,000 
9. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 15,000 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 15,000 
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,000 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 16,000 
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มหาวิทยาลัย 
อัตราคา่บํารุงการศกึษา 

ต่อภาคการศึกษาเริ่มตน้ (บาท) 
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร 16,000 
15. มหาวิทยาลัยบูรพา 16,000 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 16,600 
17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 17,000 
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17,000 
19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17,300 
20. มหาวิทยาลัยพะเยา 18,000 
21. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18,200 
22. มหาวิทยาลัยศิลปากร 19,000 
23. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25,000 
24. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25,000 
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 29,000 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 
 
 
 ข้อ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลการดําเนนิงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ดังน้ี  
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
2562 ตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่คําสั่งเลขที่ 
062/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 (5.1-3-01) เพ่ือทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการบริหารเสนอต่อผู้บริหารระดับ
คณะ/มหาวิทยาลัย 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทําความเสี่ยงและแนวทางในการดําเนินกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน (5.1-3-
02)  
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง โดยใช้นโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย วิธีการบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทางของ COSO เพ่ือวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง 
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
    2.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเลือกความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
โดยมีการเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2562 (5.1-3-03)  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
หาประเด็นความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (5.1-3-04) คือ  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนนักปฏิบัติ (Hands-
On)  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการทีสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสรา้งบัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
           2.2 มีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงโดยใช้ค่าเป้าประสงค์ และตัวช้ีวัด ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
 2.3 มกีารระบุปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางในการจัดการ ของทุก
ประเด็นความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
 
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการวิเคราะห์ต่อเน่ืองตามแนวทางของ COSO หลังจากที่ได้ระบุ
ปัจจัยเสี่ยง โดยมีขั้นตอน คือ 
    3.1 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (5.1-3-05) เพ่ือนํามาจัดลําดับ
ความสูงตํ่าของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์  
    3.2 มีการประเมินแนวทางควบคุม และการควบคุมที่มีอยู่ โดยความเสี่ยงที่ได้จากการ
จัดลําดับน้ัน มีแนวทางหรือมีการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วอย่างไร เพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่มีลําดับสูงที่ส่งผล
กระทบ และยังไม่มีแนวทางลดความเสี่ยง/ หรือมีการแก้ไขแล้วปัญหายังไม่ลด 
    3.3 ได้นํารายละเอียดในการวิเคราะห์มาทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดการทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ (5.1-.3-06) ใน
ปีงบประมาณ 2562 โดยเลือกจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนนัก
ปฏิบัติ (Hands-On) ตามตัวช้ีวัด จํานวนนักศึกษาและสัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสาย
วิชาการ ไม่เป็นไปตามแผนที่รับ ซึ่งมีการประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงมาก (ความเสี่ยงด้าน
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ยุทธศาสตร์ และมอบหมายให้รองคณบดีด้านวิชาการกํากับการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ได้วางไว้ หลังจากน้ันได้ส่งประเด็นดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง หากมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม (5.1-3-07) (5.1-03-08) (5.1-3-09)  
 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการติดตาม (5.1-3-10) และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
โดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 3 (5.1-3-11) ตามกิจกรรม
ควบคุม 3 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2562 โดยผลการดําเนินงานพบว่าความเสี่ยงได้ลดลงมาจาก
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (25) ลดลงมาน้อยมาก (2) เน่ืองจากได้วางแผนการรับนักศึกษาประจําปี 
2562 ไว้ที่ 2,400 (1,680:720) คน แต่จํานวนรับจริง 2,319 (1,577:742) ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่จะ
เกิดระดับ 2 (น้อย)  เน่ืองจากจํานวนรับจริงตํ่ากว่าเป้าหมาย 3.38% และความรุนแรงอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด (1) เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 1.94% จากปี 2561 ที่มีนักศึกษาใหม่จํานวน 2,274 
คน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 (5.1-3-12) ที่ประชุม
รับทราบรายงานและมอบส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 
  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-3-01 คําสั่งเลขที่ 062/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

5.1-3-02 คู่มือบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ฉบับปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2561 
5.1-3-03 บันทึกข้อความเลขที ่ศธ0583.04/วศ.569 และ วศ.570 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
5.1-3-04 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจําปี 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-05 แบบประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-06 แบบบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-07 หนังสือเลขที่ ศธ0583.04/วศ.601 เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง แจ้งรอง

คณบดีพ้ืนที่ 
5.1-3-08 หนังสือเลขที่ ศธ0583.04/วศ.603 เรื่อง การตรวจสอบประเด็นความเสี่ยง แจ้ง

หัวหน้าสาขา เชียงใหม่ 
5.1-3-09 หนังสือเลขที่ ศธ0583.04/วศ.604 เรื่อง การตรวจสอบประเด็นความเสี่ยง แจ้ง

ผู้บริหารระดับคณะ  
5.1-3-10  แบบติตดามความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-11 แบบรายงานความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-12 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 
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 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน : 

 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี     
ทั้ง 10 ด้าน ดังน้ี 
   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 มีการจัดทําและกําหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สนองตอบต่อหลัก
ประสิทธิผล ดังน้ี  

(1) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) ให้สนองตอบ
ต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (5.1-4-01) 

(2) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ โดยจัดทํากรอบแผนระยะยาว (2561-2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (5.1-4-02) 

(3) มีระบบและกลไกกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน (5.1-4-03) 
 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
การบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง 
(1) จัดระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดให้มีการประเมินผู้บริหารในระดับต่าง ๆ 
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอก
องค์การ ด้วยการพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ การ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และระบบงานในสํานักงาน การพัฒนาระบบบริหารให้
มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เป็นต้น  

(2)  บริหารจัดการตามพันธกิจให้เกิดความคุ้มค่า ดังน้ี 
- เช่ือมโยงกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือจัดทําแผน
งบประมาณ ตามกรอบระบบงานงบประมาณที่เน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (5.1-4-02) 

- มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ จากระบบงานการวางแผน
และบริหารงบประมาณ (ERP) ประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําปี (5.1-4-02) 

- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่สอดคล้องกับระบบงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
โดยแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า  

- มีการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตรของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ทําให้ได้ทราบต้นทุนต่อผลผลิตด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพ



 
 

 
 

116รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2561 

ของการปฏิบัติและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ (5.1-4-04) 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือสนองตอบต่อความ

คาดหวัง และความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนผู้รับบริการ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม สร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ 
ดังน้ี 

(1) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
กําหนดให้ทุกสาขา/หลักสูตร ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ที่มุ่งคุณภาพ
การให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่าง ๆ เป็นสําคัญ โดยปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ ปฏิทิน
การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

(2) การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ทั้งทางจดหมายไปรษณีย์ เว็บไซต์ 
https://engineering.rmutl.ac.th/# และสื่อออนไลน์ https://www.facebook.com/eng.rmutl 

(3) การนํานวัตกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนกลาง ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ERP ระบบสารสนเทศด้าน
งานวิจัย เป็นต้น ให้สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงาน 

(4) การพัฒนาผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจให้บริการ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงในอนคร การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การปฏิบัติงานบริการวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานการทํางาน และการพัฒนา
รูปแบบอ่ืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพ่ิม
สมรรถนะด้านมีใจให้บริการ (Service Mind) 

 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 มีการดําเนินการตามหลักภาระรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) กําหนดตําแหน่ง คําบรรยายลักษณะงาน ภาระงาน และหน้าที่รับผิดชอบตามตําแหน่งงาน
ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย (5.1-4-05) 

2) มีการถ่าย ทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของคณะไปยังหน่วยงานในสังกัดและระดับบุคคล 
(5.1-4-06) 

3) มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพ่ือดูแล ตรวสอบ และความคุมความเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาคณะ (5.1-4-07) 

 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

มีการดําเนินการตามหลักความโปร่งใส ดังน้ี  
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1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการรับสมัครงาน ข้อมูล
กิจกรรม/โครงการ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 
รายงานประจําปี แผ่นพับ เป็นต้น  

2) มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน โดยกําหนดปฏิทินให้สํานักงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ (5.1-4-08) 

3) มีระบบและกลไกการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562
และการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2562 ทุกไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.1-4-09) 

 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

มีการดําเนินการตามหลักการมีส่วนร่วม ดังน้ี  
1) การจัดระบบและกลไกการมีส่วนร่วม โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ให้

สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของหน่วยงาน เช่น การเปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ คณะทํางาน ในระดับต่าง ๆ โดย
จัดองค์ประกอบให้เหมาะสม เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากน้ียังใช้
รูปแบบการประชุม สัมมนา การระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม
อย่างเต็มที่ (5.1-4-10) 

2) เผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ผลการดําเนินงาน                  
มติที่ประชุมของกรรมการชุดต่าง ๆ ให้แก่ ผู้เก่ียวข้อง และผู้สนใจ (5.1-4-11) 

3) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของคณะและ
บุคคลภายนอก ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะ โดยใช้การสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งทาง
จ ด ห ม า ย ไ ป ร ษ ณี ย์  เ ว็ บ ไ ซ ต์  https: / / engineering. rmutl. ac. th/ # แ ล ะ สื่ อ อ อ น ไ ล น์  
https://www.facebook.com/eng.rmutl 
 
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
 มีการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจ โดยการมอบหมายงานและกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจในการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดีมีนโยบายที่จะมอบและกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจให้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณยดี ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ โดยจัดทํา
เป็นคําสั่งและเอกสารลายลักษณ์อักษร เช่น 

1) มอบและกระจายอํานาจให้รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติราชการ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.1-4-12) 

2) มอบหมายงานด้านต่าง ๆ ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ในการบริหารงานในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (5.1-4-13) 

3) กระจายอํานาจการตัดสินใจในเร่ืองการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาและทบทวนเพ่ือกํากับติดตาม เรื่องการมอบและกระจาย
อํานาจให้เหมาะสมและทันเหตุการณ์เป็นประจําทกุปี  
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 การดําเนินการตามหลักนิติธรรม โดย  

1) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่รองรับอย่างชัดเจน เป็นธรรม และนํามาใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พ.ศ. 
2551 (5.1-4-14) 
 2) มีกลไกการให้ความเป็นธรรมโดยการจัดให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง (5.1-4-15) 
การกล่าวโทษ สอบวินัย (5.1-4-16) การพิจารณาความผิด (5.1-4-17)  และกระบวนการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา การเปิดโอกาสให้แสดงหลักฐานและรับทราบสิทธิของตน 
การจัดกระบวนการพิจารณาที่เป็นกลางและเป็นธรรม ให้อิสระแก่กรรมการสอบสวนหรือผู้วินิจฉัย  

 
9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
 การดําเนินการตามหลักความเสมอภาค โดย 

1) การกระจายโอกาสในการเข้าทางาน เพ่ือความเสมอภาค โดยจัดระบบการคัดเลือก อาทิ
เช่นการสอบรับเข้าจากข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการต่างๆ (5.1-4-18)   

2) การใช้หลักความเสมอภาคในการสรรหาผู้บริหารในระดับต่าง ๆ การสอบคัดเลือกและ
สรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างชัดเจนและมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส (5.1-4-19)   

3) การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า  
 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 การดําเนินการตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดย 

1) มีการประชุมเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์แต่ละ
งาน (5.1-4-20)   

2) มีรายงานฉันทามติที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในแต่ละงานที่ต้องการหาฉันทามติที่เป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ (5.1-4-21)   

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) 
5.1-4-02 แผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2562 
5.1-4-03 บันทึกติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 
5.1-4-04 รายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตรของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1-4-05 คําสั่งแต่งต้ังผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกระดับ 
5.1-4-06 บันทึกการแจ้งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
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หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-4-07 บันทึกแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2562 

5.1-4-08 แผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1-4-09 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-4-10 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-4-11 รายงานผลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-4-12 คําสั่งมอบอํานาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
5.1-4-13 เอกสารการบรรยายลักษณะงานของผู้บริหาร 
5.1-4-14 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 
5.1-4-15 ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
5.1-4-16 ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวินัยนักศึกษา 
5.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการสอน 
5.1-4-18 ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 
5.1-4-19 บันทึกผลการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจําในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็น

กรรมการสรรหาคณบดี 
5.1-4-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-4-21 บันทึกขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยังหน่วยงานในสังกัด 
 
 
 ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 หน่วยงานร่วมดําเนินงานโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภายใต้การดําเนินงานของฝ่ายงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง 
“กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility สกอ. สวทน.” โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (5.1-5-01) มีการจัดประชุมเพ่ือร่วมจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) ด้านงานวิจัย (5.1-5-05) และที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การเข้า
ร่วมโครงการ Talent Mobility และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility  จากการ
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สรุปผลวิเคราะห์ทําให้ได้“กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility สกอ. สวทน.” (5.1-
5-06 เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้
โดนใจ สกอ. และ สวทน. และสามารถได้รับการอนุมัติการดําเนินโครงการ 
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน” ซึ่งมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการองค์ความรู้เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการ
ดําเนินการจัดทําเทคนิคการเรียนการสอน (5.1-5-01) มีการจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน (5.1-5-02) ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงวิธีการและเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนการทําความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหา เทคโนโลยีทางการศึกษา ทักษะที่จําเป็น 
และการปรับปรุงเน้ือหาการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังวิเคราะห์แผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.1-5-03)  จากการสรุปผลวิเคราะห์กระบวนการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนควรมีประเด็นหลัก ดังต่อไปน้ี 
  1. Active Learning เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทํา หรือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยความ
กระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้ 
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนทําหน้าที่ เตรียมการจัด 
บรรยากาศการเรียนรู้ จัด สื่อสิ่งเร้าเสริมแรงให้คําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน  
  2. Construct เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ค้นพบสาระสําคัญหรือองค์การความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
อันเกิด จากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทําให้ ผู้เรียนรักการ
อ่าน รัก การศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ ซึ่งนําไปสู่ 
การเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ที่พึงประสงค์ 15 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ  
  3. Resource เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคล
และ เครื่องมือทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน   
  4. Thinking เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น 
คิด คล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นต้น การฝึกให้ผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอในลักษณะ ต่าง ๆ จะทําให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบมีเหตุผล มี วิจารณญาณ ในการคิดมีความคิดสร้างสรรค์                   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่จะเลือกรับและปฏิเสธข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถแสดง ความคิด เห็นออกได้อย่างชัดเจนและมี เหตุผลอันเป็น ประโยชน์ต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน  
  5. Happiness เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ
สาระการเรียนรู้ชวนให้สนใจใฝ่ค้นคว้าศึกษาท้าทาย ให้แสดงความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตน
อย่างเต็มที่ ประการที่สองปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับ
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ผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน    
ทําให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน  
  6. Participation เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดงาน วางเป้าหมาย
ร่วมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถ        
ความสนใจ ของตนเองทําให้ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและ
สามารถ ประยุกต์ความรู้นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 

ที่ประชุมได้ร่วมกัน จัดทําเอกสารแนะนําการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมในการจัดหาตัวป้อน (5.1-5-04) เอกสารสามารถนําไปปรับปรุงให้มีความทันสมัยปีใน
ต่อไป และมีการเผยแพร่ลงในเว็บไซด์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-5.01 - คําสั่งคณะฯ ที่ 158/2561 เรื่อง คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้านวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ประจําปีการศึกษา 2561 

5.1-5-02 -รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 
-รายงานการประชุมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมมือกับ สพม. 34 ครัง้ที่ 4 

5.1-5-03 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
5.1-5-04 เอกสารคําอธิบายรายวิชาและแผนการประยุกต์ใช้งาน  

เว็ปไซต์ https://engineering.rmutl.ac.th/news/11276‐km‐

eng?fbclid=IwAR2gZlz8MfQohis6M9h4ohZ1EZPUcWSzt5_IY6rDxkAqUh5oO1hWLPWA6EY

5.1-5-05 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.1-5-06 เอกสาร กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ให้โดนใจ สกอ และ สวทน.         
เว็ปไซต์ https://engineering.rmutl.ac.th/news/11276-km-
eng?fbclid=IwAR2gZlz8MfQohis6M9h4ohZ1EZPUcWSzt5_IY6rDxkAqUh5oO1hWLPWA6EY
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 ข้อ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 
ผลการดําเนินงาน : 
1. แผนอัตรากําลัง 
 1.1 มีแผนอ ัตรากำล ังบ ุคลากรสายวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – พ.ศ.2566) (5.1-6-01) 
โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้กําหนดหลักการบริหารอัตรากําลังโดยพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แผนการผลิตบัณฑิตว่าเป้าหมายการผลิตในสาขาใดมีทิศทางที่มุ่งเน้นตอบ
โจทย์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และบรรจุบุคลากรด้านสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างความเข็ม
แข็งและคุณภาพการจัดการศึกษา (5.1-6-02) โดยเกี่ยวข้องกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เรื ่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 (5.1-6-03) 
 1.2 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ (369 คน) ต่อบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกเขตพ้ืนที่ (76 คน) เท่ากับ 5 : 1 และ
สัดส่วนนักศึกษา (6,566 คน) ต่อบุคลากรสายสนับสนุน (76 คน) คิดเป็น 86 : 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ หรือการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพของบัณฑิต ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพิจารณาสนับสนุนอัตรากําลัง 
บุคลากรสายสนับสนุน โดยทําการวิเคราะห์อัตรากําลังที่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาการ
กําหนดตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โครงการสร้างการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และงบประมาณ 
 1.3 มีการกํากับติดตาม โดยการกําหนด Job Description (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
(5.1-6-04) มีการกําหนดมาตรฐานฐานภาระงานขั้นตํ่าของสายวิชาการ (5.1-6-05) และกําหนด
สมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (5.1-6-06) ม ีการบร ิหาร
อ ัตรากําล ังตามแนวทาง ขั้นตอน หล ักเกณฑ์ ท ี่กำหนดครบท ุกข ั้นตอนด้วยความเป ็นธรรม โปร ่งใส 
ตรวจสอบได้ และตรงตามระยะเวลาท ่ีกำหนดและ ตอบสนองต ่อความต ้องการของหน ่วยงาน  

 
2.แผนสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

2.1. การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างช่ัวคราว ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบ 
หมายให้ คณะเป็น ผู้กํากับ/ตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราเลขที่ ตําแหน่ง สาขาวิชา/งานที่สังกัด ก่อนที่
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราวทุกครั้ง              
(5.1-6-07) 

2.2 มีหลักเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีเง่ือนไขการต่อสัญญา
จ้าง (5.1-6-08) และมีระเบียบให้เงินสนับสนุนผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายวิชาการ (5.1-6-09) เพ่ือกระตุ้นให้มีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
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3. แผนพัฒนาบุคลากร 
  1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2562-2566 

เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม            
ทางวิชาชีพ การขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (5.1-6-10)   

  2. มีการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ 2562 (5.1-6-11) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการเข้าร่วมการฝึกอบรม/การถ่ายทอดความรู้เพ่ือดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ และ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและการเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น มีความก้าวหน้าในสายงาน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับลดขั้นตอนการดําเนินงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษาต่อ มีการกํากับ ติดตาม ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาให้สําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้รายงานผลการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลความ
คืบหน้าในการศึกษาพร้อมแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาพร้อมกับ 
Transcript (5.1-6-12) ร่วมถึงการพิจารณาขยายเวลาศึกษาต่อ โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ (5.1-6-13) 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือวางแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 
(5.1-6-14) และกํากับติดตามรายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาใน
ประเทศ/ต่างประเทศทุกคร้ัง (5.1-6-15) 

5. ด้านความผาสุก 
   5.1 มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกลางกําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ออกข้อบังคับและประกาศเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน (5.1-6-16) การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศ ก.พ.อ.ที่เก่ียวข้อง 

5.2 มีการบริหารงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
5.2.1 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นแนวทางการจัดทําข้อตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้บุคลากรในสังกัดทราบ (5.1-6-17) และแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นธรรม (5.1-6-18) 
และรายงานผลการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิจารณาออกคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน (5.1-6-19) และแจ้งเวียนการ
เลื่อนเงินเดือนไปยังบุคลากรในสังกัด  

 5. 2. 2 มี ก า ร สํ า ร ว จ แ ล ะ เ ส น อ ผู้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร ข อพ ร ะ ร า ชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 และส่งผลการสํารวจพร้อมคําเสนอขอดังกล่าวไปยังกอง
บริหารงานบุคคล (5.1-6-19) และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชี
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แสดงจํานวนช้ันตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงคุณสมบัติซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (5.1-6-20) 

6. ด้านสวัสดิการ มีการดําเนินงานโดยสํานักงานอธิการบดี ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปี 
การคัดเลือกเพชรราชมงคลและผู้ทําคุณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
บุคลากร เป็นต้น 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-6-01   แผนอ ัตรากำล ังบ ุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – พ.ศ.2566) 
5.1-6-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลล้านนา ครั้ง

ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
5.1-6-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรร

หาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 

5.1-6-04 Job Description (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
5.1-6-05 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552  

5.1-6-06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกําหนดระดับ
สมรรถนะทีค่าดหวังเพ่ือใช้สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2557 

5.1-6-07 บันทึกขอส่งคุณสมบัติเปิดสอบและอัตราความต้องการพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

5.1-6-08 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข การทําสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2560 

5.1-6-09 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

5.1-6-10 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2562-2566 
5.1-6-11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2562 
5.1-6-12 การรายงานผลการศึกษาต่อ 
5.1-6-13 การขยายเวลาศึกษาต่อของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
5.1-6-14 รายงานแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจําปีงบประมาณ 2561 
5.1-6-15 รายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาในประเทศ/

ต่างประเทศ 
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5.1-6-16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์การเลือ่น
ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 

5.1-1-17 บันทึกแจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 
5.1-1-18 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562 และบันทกึเชิญประชุม 
5.1-1-19 บันทําเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ประจําปี พ.ศ.2562 
5.1-1-20 บันทึกการแจ้งรับใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

จักรพรรดิมาลาประจําปี พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2560 
 
 
  ข้อ 7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึง่ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้นํารูปแบบระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานภาระกิจทุกด้าน
ให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบ
แนวทาง และในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการ
พัฒนาระบบและให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ .2557 เป็นแนวปฏิบัติ  งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกับด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังน้ี  

การควบคุมคุณภาพ 
 1.  มีการกําหนดนโยบาย โดยผู้บริหารคณะนํานโยบาย/ตัวบ่งช้ี ของมหาวิทยาลัยมาทบทวน เพ่ือ
จัดทํานโยบาย/ตัวบ่งช้ี ของคณะฯ และงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําร่างนโยบาย และกําหนดค่า
เป้าหมาย เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-01) 
โดยมีหน้าที่ดังน้ี 

- กําหนดนโยบาย เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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- กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ และพัฒนาให้ เ ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เ พ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- จัดทําแผนทรัพยากรที่จําเป็น ให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากการดําเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธ์ิภาพมากขึ้น 

 2. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2561 โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ (5.1-7-02) 
 3. มีการจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)  
ในระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อม โดยการให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้บริหารในแต่ละพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2561 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
 4. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพ่ือให้การ
ดําเนินงานในแต่ละระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (5.1-7-03) 
  คณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์
ครบถ้วน โดยมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถทํางานประกันคุณภาพฯ สอดคล้องกับงานประจําของแต่ละคน โดยมี
คณะทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาติดตามการดําเนินงาน 
 
 การตรวจสอบคุณภาพ มีการดําเนินงานด้านการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 
 1. คณะฯ ได้กําหนดจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ และกํากับดูแลระบบงาน
ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยมีระบบติดตาม
การพัฒนาคุณภาพฯ ในการติดตามประเมินผล  
 2. มีการกํากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ของการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของทุกหน่วยงาน (5.1-7-04) 
 3. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือวิพากษ์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(มคอ.7) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และให้
ข้อเสนอแนะตามผลการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
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 การประเมินคุณภาพ 
 1. กําหนดให้มีการประเมิน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดทํากําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และแจ้งให้
ทุกหน่วยงานรับทราบ เพ่ือจัดเตรียมรายงานประเมินคนเอง โดยในระดับหลักสูตรใข้แบบฟอร์ม มคอ.
7 ปีการศึกษา 2561 และระดับคณะใช้แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา 
https://qa.rmutl.ac.th/  
 2. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับโดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ โดยให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 3. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดให้มีการตรวจประเมินตามตารางที่กําหนดไว้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน (5.1-7-05) 
 4. การรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํา
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือให้
คณบดีรายงานต่อมหาวิทยาลัย (5.1-7-06) 
 5. การปรับปรุงดําเนินงาน โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินและข้อ
เสอนแนะของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจําคณะ เพ่ือทบทวนและนําข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมินไปกําหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-7-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 
5.1-7-02 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
5.1-7-03 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557  
5.1-7-04 ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
5.1-7-05 แจ้งกําหนดการกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
5.1-7-06 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์   
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : นายสามารถ  ยะเชียงคํา / นายอดิเรก  ชัยนวกุล 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 

นายจารุชาติ  กันทาอินทร์ 

โทรศัพท์ : 2641 
E-mail :   

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนนิงาน :  
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยมีการดําเนินการต้ังแต่ การวางระบบคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ยึดระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA ในทุกองค์ประกอบ ดังน้ี 

- มีการกําหนดแผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-1-01) 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-1-02) 
- มีการกําหนดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ ต้ังแต่การประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือติดตามผลการดําเนินการ และผลักดันการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ (5.2-1-03) 

- มีการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.2-1-04 – 5.2-1-08) 

- มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร  

มีการรายงานผลการดําเนินการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรให้คณะกรรมการประจําคณะรับทราบ 
และพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
ระเบียบวาระที่ 5 เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปี
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การศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-01 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา-2561 
5.2-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบตัวบ่งช้ีและกํากับติดตาม การประกัน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 
5.2-1-03 ขอแจ้งกําหนดการกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2561 
5.2-1-04 - ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (มคอ 7) ปีการศึกษา 2561 
- รายงานผลโครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 
- ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานประเมิน
คนเอง ระดับหลักสูตร 

5.2-1-05 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปี 2561
5.2-1-06 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 

2561 
5.2-1-07 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 
5.2-1-08 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์   ปีการศึกษา 2561 
5.2-1-09 ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 2.  มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 

1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 
ผลการดําเนนิงาน :  

 คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
(5.2-2-01) ทําหน้าที่กํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดี เป็นประธาน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพ่ือทํา
หน้าที่ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระยะคือ รอบ 6 
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เดือน ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้กับ
คณะกรรมการประจําคณะ (5.2-2-02) 
   
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-2-01 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
5.2-2-02 ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
 
 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนนิงาน :  

คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2561  อาทิเช่น  คณะฯ  จัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนให้หลักสูตรดําเนินโครงการ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  ทั้งด้านวิชาการ  ด้านสังคมและชุมชน  และสอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักและให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง  4  ด้าน อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้ทุก
หลักสูตร ใช้สําหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี  คณะฯ  ยังจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
  
การจัดสรรด้านต่าง ๆ ผลการดําเนนิงาน 

โครงการอบรมพัฒนา
อาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา 

1) งบประมาณส่งเสริมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา เพ่ือสนับสนุนด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมสหกิจศึกษา  (5.2-3-01) 

โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของบุคลากร 
(ฝังตัวตามสถาน
ประกอบการ) 

2) งบประมาณส่งเสริมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของอาจารย์ 
เพ่ือการสนับสนุนให้บุคลากรให้อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
บุคลากรตามสถานประกอบการ (5.2-3-02) 
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การจัดสรรด้านต่าง ๆ ผลการดําเนนิงาน 

งบสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนครุภัณฑ์
ใหม ่

3) รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ 
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประจําปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณ 51,100,000 บาท (5.2-3-03) 

การส่งเสริมทางด้าน
ทักษะวิชาการ 

1) สนับสนุนการแข่งขันทางด้านวิชาการ เช่น  
- การแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้ง

ที่ 11 ณ มทร.สุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 
2562  (5.2-3-04) 

- การแข่งขัน Teaching Academy Award 2019  ครั้งที่ 8 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562  (5.2-3-05) 

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ครุภัณฑ์ 

1) การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สําหรับการเรียนการสอนนักศึกษา 
คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรเท่ากับจํานวนนักศึกษาทุก
ช้ันปีรวมทุกพ้ืนที่ เป็นจํานวนเงิน 16,394700 บาท  (5.2-3-06) 

2) การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สํานักงานให้กับหลักสูตร/สาขาเพ่ือให้ใน
การบริหารจัดการงานในหลักสูตร/สาขา  

3) การจัดสรรครุภัณฑ์ให้กับหลักสูตร/สาขา เพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในหลักสูตร  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-3-01 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
5.2-3-02 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากร (ฝังตัวตามสถานประกอบการ) 
5.2-3-03 ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย 

Thailand 4.0 ประจําปีงบประมาณ 2562 
5.2-3-04 - โครงการแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11 

- รายงานผลโครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 
5.2-3-05 - โครงการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 

- รายงานผลโครงการแข่งขันวิชาการ Teaching Academy 2019 ครั้งที่ 8 
5.2-3-06 งบประมาณสําหรับวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา 
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 ข้อ 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 
ผลการดําเนนิงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการวางแผนเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งหมด 16 
หลักสูตร โดยได้กําหนดให้มีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหว่างวันที่ 2 – 27  มิถุนายน 2562 (5.2-4-01) ตามแผนการดําเนินการประเมินระดับหลักสูตร 
โดยได้การดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดการ และมีการรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  (5.2-4-02) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-4-01 กําหนดกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
5.2-4-02 คะแนนการประเมิน และรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการดําเนนิงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นําผลการตรวจประเมิน ในปีการศึกษา 2561 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบ
และมีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรที่มีคะแนนตํ่าพิจารณาปรับปรุงและและพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือรองรับการตรวจประเมินในปีถัดไป และมอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามการดําเนินงานหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน (5.2-5-01) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-5-01 ระเบียบวาระ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจาปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
ผลการดําเนินงาน :  

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2561 จํานวน 16 หลักสูตร ในระหว่างวันที่  7 – 27  มิถุนายน  2562  โดยกําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปน้ี 

ลําดับ หลักสูตร วันที่ตรวจ
ประเมิน ห้อง รายชื่อผู้ประเมิน 

1 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  7 มิถุนายน 
2562 

ห้องประชุม
พะยอม 

ผศ.ดร.อนุชา  กอนพ่วง 
ผศ..รุ่ง หมูล้อม  
อ.ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์  
นางสาวณัฏฐพัชร์  วงศ์คําอ้าย 

2 วศ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

11 มิถุนายน 
2562 

ห้องคัมภีร์
ไฟฟ้า 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  
อ.เพราพิลาส ประสิทธิบุรีรักษ์  
อ.นรินทร์ จิวิตัน   
นางวรัญชรา  อุประทอง 

3 วศ.บ.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

12 มิถุนายน 
2562 

ห้องคัมภีร์
ไฟฟ้า 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  
รศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์   
ผศ.ศุภชัย  อัครนรากุล  
นางวีรยา  ประกัตฐโกมล 

4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 มิถุนายน 
2562 

อท.1-202 ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  
อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  
อ.ศรีธร  อุปคํา  
นางสาวณัฏฐพัชร์  วงศ์คําอ้าย 

5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 มิถุนายน 
2562 

ห้องคัมภีร์
ไฟฟ้า 

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์  
รศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์   
ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์   
นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง 

6 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 มิถุนายน 
2562 

ห้องคัมภีร์
ไฟฟ้า 

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร ์
รศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์   
ดร.ลัดดา ปินตา   
นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง 
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ลําดับ หลักสูตร 
วันที่ตรวจ
ประเมิน ห้อง รายชื่อผู้ประเมิน 

7 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสา
หการ 

19 มิถุนายน 
2562 

ชล.1-201 ผศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ  
อ.สุรชัย  สานติสุขรัตน์  
ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์   
นางสาวพัชราภรณ์ อ้วนเฝือ 

8 วศ.บ.วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

19 มิถุนายน 
2562 

ยธ.4-202 ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสทิธ์ิ  
อ.ณภดล  เจนวินิจฉัย  
อ.เพราพิลาส ประสิทธิบุรีรักษ์  
นางสาวนิภาพร ทาสีเขียว 

9 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสา
หการ 

20 มิถุนายน 
2562 

ชล.2-201 ผศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ  
อ.นรินทร์ จิวิตัน   
ดร.ลัดดา ปินตา   
นางสาวพัชราภรณ์ อ้วนเฝือ 

10 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 21 มิถุนายน 
2562 

ชก.1-209 ผศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ  
อ.นรินทร์ จิวิตัน   
ดร.ลัดดา ปินตา   
นางสาวพัชราภรณ์ อ้วนเฝือ 

11 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 24 มิถุนายน 
2562 

คก.1-201 ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท  
ดร.วินัย จันทร์เพ็ง  
ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย   
นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง 

12 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 มิถุนายน 
2562 

ยธ.4-202 อ.ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย  
อ.นรินทร์ จิวิตัน   
อ.ปลูกเกษม  ชูตระกูล  
นางสาวพัชราภรณ์ อ้วนเฝือ 

13 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 25 มิถุนายน 
2562 

คก.1-201 ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท  
ดร.วินัย จันทร์เพ็ง  
ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย   
นางวรัญชรา  อุประทอง 
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ลําดับ หลักสูตร 
วันที่ตรวจ
ประเมิน ห้อง รายชื่อผู้ประเมิน 

14 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 มิถุนายน 
2562 

ยธ.4-202 อ.ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย  
ผศ.ศุภชัย  อัครนรากุล  
ดร.ลัดดา ปินตา   
นางสาวณัฏฐพัชร์  วงศ์คําอ้าย 

15 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 มิถุนายน 
2562 

คก.1-201 ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท  
ดร.วินัย จันทร์เพ็ง  
ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย   
นางวีรยา  ประกัตฐโกมล 

16 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพ 

27 มิถุนายน 
2562 

คก.1-201 ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท  
ดร.วินัย จันทร์เพ็ง  
ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย   
นางวรัญชรา  อุประทอง 

 
ทั้งน้ีจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รวมทั้งหมด 16 หลักสูตร มีผล

การประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร จํานวน 16 หลักสูตร 
โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 2.92 คะแนน และมีคุณภาพอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ซึ่งมีผลประเมินที่
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน   
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ
ปี 2561

1 วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล 3.28 ดี 
2 วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 2.73 ปานกลาง 
3 วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ 2.74 ปานกลาง 
4 วศ.บ.วศิวกรรมเหมืองแร่ 3.20 ดี 
5 วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟา้ 3.23 ดี 
6 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟา้ 2.86 ปานกลาง 
7 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2.95 ปานกลาง 
8 วศ.บ.วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบควบคมุอตัโนมัติ 2.39 ปานกลาง 
9 วศบ.วศิวกรรมโยธา 3.24 ดี 
10 วศบ.วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 3.24 ดี 
11 วศบ.วศิวกรรมอตุสาหการ 3.18 ดี 
12 วศบ.วศิวกรรมแม่พมิพ์ 3.30 ดี 
13 ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 2.88 ปานกลาง 
14 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟา้ 2.72 ปานกลาง 
15 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา 2.15 ปานกลาง 
16 ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ 2.68 ปานกลาง 

2.92 ปานกลาง 

ลําดับ หลักสูตร

ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบง่ชี้
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจําปีการศึกษา 2561 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 จากผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ 
สกอ. กําหนด ในรอบปีการศึกษา 2561  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 
ตาราง 1  ผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

46.77 =   2.92 ไม่บรรลุ 2.92 16 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  
อาจารย์ประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 24 91 X 100 = 24.66 บรรลุ 3.08 369 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 
อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 104 X 100 = 28.18 ไม่บรรลุ 2.35 369 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

5 คะแนน 17.60-20 X 100 = -12 บรรลุ 5 20 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 3.89 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6  ข้อ 6  ข้อ บรรลุ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์

วิทย์ 
60,000 38,318,105 = 110,109.50 บรรลุ 5 348 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

วิทย์ฯ 3 62.40 X 100 = 16.91 ไม่บรรลุ 2.82 368 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 4.27 
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  
การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5 
องค์ประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  
ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตาม       
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ       
อัตลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 5 
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ผลการประเมนิ 
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  วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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