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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 โดยได้เร่ิม
ดําเนินการต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 – 25 พฤษภาคม 2563 โดยได้จัดทําทั้งหมด 5 องค์ประกอบ  
ประกอบด้วย  

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องคป์ระกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
หวังว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2562 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการที่จะพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

ลงนาม ………………………………………. 
              (นายกิจจา  ไชยทนุ) 
         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ครายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
  
1. บทนาํ 
 จากการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 และได้
จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123  ตอนที่ 
118 ก หน้า 18 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง น่าน 
ตาก  และพิษณุโลก ประกอบไปด้วย 6 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร 
 
2.  ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 

ใน ปีการ ศึกษา  2562  ( ต้ั งแ ต่ วันที่   17 พฤษภาคม  2562 – 25 พฤษภาคม  2563)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์และพัฒนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) และ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งช้ี 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  2562 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
องค์ประกอบ จํานวน 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน

เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.08 ดี 
2. การวิจัย 3 4.07 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 5.00 ดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 2 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.36 ดี 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. มีระบบกลไกของงานวิจยั งานบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งาน
บริหาร งานประกันคุณภาพทีช่ัดเจน 

1. มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบ
กลไกของงานวจิัย งานบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานประกันคุณภาพที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
1. อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพื้นทีม่ีการจดัทํา
ผลงานเพื่อขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพื้นทีม่ีการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการให้มีน้ําหนกัคะแนนที่สูงขึ้น 

3. ยงัไม่มีการนําผลการประเมนิไป
ปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรปูธรรมที่
ชัดเจนนัก 

3. ควรมีการวางแผน พร้อมกําหนดตัวช้ีวดัที่ชดัเจน เป็น
รูปธรรม พร้อมทั้งนําผลการดําเนินการและข้อแนะนําของ
ปีที่ผ่านมา มาปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทัง้ในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

4. ควรจัดทําฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
และการนําข้อมลูไปใช้ของหลักสูตร 

 



 
 

 
  1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

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

1. สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
    599 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  57120 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
    41 ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก  63000 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
    59 หมู ่13 ต.ฝายแก้ว ก่ิงอําเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
    52 หมู ่7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
    200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง  52000 

 
 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.254 

         มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรี 
และ ระดับปริญญาโท โดยจัดการศึกษาใน 6 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ที่ลําปาง น่าน  และ
พิษณุโลก ทั้งน้ีได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 6 สาขา แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 8 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 

วันที่  2  กรกฎาคม 2562  ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งที่ 1116/2562 คือ ดร.กิจจา  ไชยทนุ  โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่
วันที่  3 กรกฎาคม 2562  
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         วันที่  11 กรกฎาคม 2562  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งที่ 1197/2562 
จํานวน 8 ราย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ได้แก่ 
         1.  อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยาการ       ดํารงตําแหน่งรองคณบดี  
         2.  รศ.ดร.อุเทน   คําน่าน   ดํารงตําแหน่งรองคณบดี  
         3.  ผศ.ดร.พินิจ    เน่ืองภิรมย์     ดํารงตําแหน่งรองคณบดี  
 4.  ผศ.วิเชษฐ    ทิพย์ประเสริฐ  ดํารงตําแหน่งรองคณบดี เชียงราย 
 5.  อาจารย์ขวัญชัย   เทศฉาย   ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ตาก 
 6.  ผศ.ดร.กันยากร   ไชยวงศ์   ดํารงตําแหน่งรองคณบดี น่าน 
 7.  รศ.ดร.วันไชย   คําเสน   ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ลําปาง 
 8.  อาจารย์แมน   ฟักทอง   ดํารงตําแหน่งรองคณบดี พิษณุโลก 

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังที่ปรึกษาคณบดี ตาม
คําสั่งที่ 149/2562 จํานวน 2 ราย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ได้แก่ 

1. ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกลู เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การเรียนรู้กับการทํางาน (WiL) 

2. ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ขนส่งทางราง หลักสูตรนานาชาติ และงาน
วิเทศสัมพันธ์ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งที่ 215/2562 จํานวน 4 ราย  โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ได้แก่ 

1.  ผศ.ดร.สุรพงศ์   บางพาน       ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
2.  ผศ.ดร.ฐิติพร  พันธ์ุท่าช้าง ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
3.  ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
4.  อาจารย์นิลวรรณ  ไชยทนุ  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

         วันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งที่ 222/2562 จํานวน 12 ราย  โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 
7 ตุลาคม 2562 ได้แก่ 
         1.  ผศ.ดร.ณรงค์ เมตรไตรพันธ์      ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
 2.  ผศ.พีรวัตร  ลือสัก  ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
 3.  ดร.อังกูร ว่องตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
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 4.  อาจารย์ไกรสร  วงษ์ปู่  ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
 5.  อาจารย์อนุรัตน์  เทวตา ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
 6.  ผศ.สมนึก เครือสอน ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
 7.  ผศ.วรรณกร พรหมอารีย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
  8.  ดร.ก้องเกียรติ  ธนะมิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
 9.  ผศ.วิษณุ ช้างเนียม ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง 
 10.ผศ.พงศกร สุรินทร ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง 
 11.อาจารย์นิติกร หลีชัย  ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 
 12.ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด ปฏิบัติหน้าที่ ผูช่้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 
 
2.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ 
  ปรัชญา 
  “การจัดการศึกษา วิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสังคม” 
 
  วิสัยทัศน ์
  “ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติและครูวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น อย่างย่ังยืน” 
 
  ปณิธาน 
  มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ วิจัย สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสังคม 
   
  อัตลักษณ์ 
  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
  เอกลักษณ์ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสงัคม 
 
  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 
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3. Knowledge Entrepreneur : บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไปประกอบวิชาชีพ สร้าง
มูลค่าของผลผลิต  โดยการจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประกอบกิจการและมุ่งผลิตผลงานสู่เชิงพานิชย์ 

4. Transportation University : สนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่งของ
ประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและตามนโยบายมหาวิทยาลัย RMUTL Transform to Localization  
5  Flagships (2+3) โดยการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศด้านการขนส่งทางบกขนาดใหญ่ 
การขนส่งทางรางและอากาศยาน 

 
  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผล โดยได้ยึดกรอบตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2562  นอกจากน้ันยังเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของคณะ ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดกําหนด กลยุทธ์เป้าหมาย โครงการและดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ นอกจากน้ันคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา พัฒนาคุณภาพคน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเน้นการพัฒนาไปสู่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สร้างสรรค์ นวัตกรรม Thailand 4.0  มุ่งผลิตกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ อันนําไปสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน โดยได้ต้ังค่านโยบายและค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรม ดังน้ี 

 
นโยบายการพฒันา ประกอบนโยบายหลกั 5 ด้าน ดังนี ้ 
นโยบายที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชพีวิศวกรนักปฏิบัติ  

(Hands-on) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาทักษะ
อาชีพตามแผนพัฒนาประเทศ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ ที่เน้นการ บูรณาการหลักสูตร
สาขาวิชา และคณะอ่ืน เพ่ือสรา้งความเข้มแข็งตามเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ ในทุกระดับ 

2. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน (Wil) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรภาคประกอบการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น 

3. พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญบุคลากรสายวิชาการ ให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 

4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
5. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

ที่จะนําไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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6. พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยช้ันนํา 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

7. มีความร่วมมือในการผลิตตัวป้อนด้านวิชาชีพ โดยระบบห้องเรียนต้นแบบและครูพ่ีเลี้ยงทั้งระดับ
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 

8. สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการยุคใหม่ที่มีทักษะเป็นมือ
อาชีพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงยุกต์โลกาภิวัฒน์ 

9. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือรองรับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
10. สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล 
11. พัฒนากําลังคนทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต อาทิ ด้านการบินและโลจิสติกส์ ขนส่งทางราง หุ่นยนต์ ดิจิทัล อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เกษตรและชีวภาพ 

 
นโยบายที่ 2 : ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มุ่งเนน้การสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม ที่มีคุณภาพเป็นทีย่อมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร นักวิจัย ในการวิจัยเฉพาะทางและกลุ่มงานวิจัย เพ่ือสร้าง

ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับคณะฯ สถาบันฯ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า สร้างนวัตกรรม
และการแก้ปัญหาสังคม 

2.2 พัฒนา ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ การวิจัยและระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การทําวิจัยที่มีคุณภาพตามเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยแบบบูรณาการ กับสถานประกอบการ สถาบันฯ หน่วย
งานวิจัยภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการทําวิจัยหรืองานที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

 
นโยบายที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ   
3.2 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสังคม  
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับสถาบันและหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
 
นโยบายที่ 4 ทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม มุ่งเนน้สร้างศกัยภาพการให้บริการทางวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมตามมาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ  
4.1 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพัฒนา

ตนเองและสังคม 
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4.2 มีการปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทาํนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
นโยบายที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ มุ่งสร้างหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่ดําเนนิงานอยา่ง
มีประสทิธิภาพ 
5.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
5.2 บูรณาการการใช้ทัรพยากรร่วมกันทั้งในพ้ืนที่ ต่างพ้ืนที่ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร

จัดการ  
5.5 มีการประชาสัมพันธ์คณะฯ เชิงรุก ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
  พันธกิจ  

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 
ให้กับสังคม และท้องถิ่น  

2. วิจัยและสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของ
สังคม ชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์
ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างย่ังยืน 

4.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส สามารถติตตามประเมินผลและ
ตรวจสอบ 

 

การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบติั 

 การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่การปฏิบัติ ได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ผู้กํากับตัวช้ีวัด 
ภายใต้ผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการของ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องและเหมาะสม กับนโยบายและพันธกิจ โดยได้มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
o การบริหารจัดการหลักสูตร 
 มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ในรูปแบบนักศึกษามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  



 
 

 
  7 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

 แผนการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติและพัฒนาศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มุ่งเน้นการเพ่ิมจํานวนหลักสูตรนานาชาติและจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หรือหลักสูตรข้ามศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคประกอบการและสังคม 
 การจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (เทียบโอนหน่วยกิต) เพ่ือสอดรับกับแนวนโยบาย

ด้านการพัฒนาการศึกษาในทุกช่วงวัย 
 แผนการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

o การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
 การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา ตําแหน่งทาง

วิชาการ  
 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของพันธกิจ ทิศทาง และวัฒนธรรมของ

องค์กร 
o การพัฒนานักศึกษา  
 การขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work-

integrated Learning) 
 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

- พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ)   
- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานทําของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น   
- ผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
- ผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ

เฉพาะสาขา 
- พัฒนานักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา 

คุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

2. ด้านการวิจัย 
ในปีงบประมาณประปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดทําแผนด้านการ

วิจัย และได้กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยตลอดทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

o ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (กระบวนการ) 
o สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
o ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย      
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o ส่งเสริมและพัฒนากองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมการทํางานวิจัยเชิงนโยบายและการ
รวมกลุ่มวิจัยข้ามศาสตร์ (Research Cluster)  

o พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE)  
o บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมการเข้าร่วม ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ จัดทําวารสารงานวิจัย  
o ทุนวิจัยจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน  
o องค์ความรู้ของงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์และบูรณาการการเรียนการสอน และ

บริการวิชาการ  
3. ด้านการบริการวิชาการ  

ในปีงบประมาณประปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดทําแผน
ด้านบริการวิชาการ และได้กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งในการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการตลอดทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

o พัฒนาระบบประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  
o สนับสนุนโครงการพระราชดําริโครงการหลวง และโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 
o โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป  
o โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  
o โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 

2563 
o โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา  
o โครงการคลังความรู้ชุมชนด้านบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา  
o โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา   
o โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ในปีงบประมาณประปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดทําแผน

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จโดยมีวัตุประสงค์ที่มุ่งในการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ดังน้ี 

o โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดต้ังหอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม" 
o โครงการอนุรักษ์และสืบสาน เทศกาลงานประเพณี ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
งานศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ" 
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o โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลสําคัญ และ 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

o โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ 4 
คณะ 1 วิทยาลัย 

o โครงการประชุมสัมมนา เพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9 มทร." 

o โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
o โครงการจัดต้ังสํานักพิมพ์เวียงเจ็ดลิน 
o โครงการสนับสนุนพิมพ์หนังสือผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
o โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
o โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

โดยได้มีแนวทางการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและมุ่งประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในลําดับต่อไป   

5. ด้านการบริหารจัดการ  
ในปีงบประมาณประปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดทําแผนด้าน

บริหารจัดการ และได้กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จโดยมีวัตุประสงค์ที่มุ่งในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
บริหารจัดการตลอดทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

o จัดการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของพันธกิจ ทิศทาง และวัฒนธรรม
องค์กร  

o ขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร RMUTL  
o บริหารต้นทุน บริหารทรัพย์สิน และความเสี่ยงการดําเนินงาน  
o มีการกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  
-  โครงการพัฒนาระบบ และ ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
o พัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือขึ้นสู่ TQR Green University (ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประกันคุณภาพภายใน 
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3.  โครงสร้างองคก์ร 
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4.  รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ 
4.1 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.กิจจา   ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
2. อาจารย์ชาคริต    ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
3. รศ.ดร.อุเทน   คําน่าน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
4. ผศ.ดร.พินิจ    เน่ืองภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ผศ.วิเชษฐ    ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เชียงราย 
6. อาจารย์ขวัญชัย   เทศฉาย  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตาก 
7. ผศ.ดร.กันยากร    ไชยวงศ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  น่าน 
8. รศ.ดร.วันไชย    คําเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ลําปาง 
9. อาจารย์แมน    ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พิษณุโลก 
10. ผศ.ดร.สุรพงศ์    บางพาน       ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
11. ผศ.ดร.ฐิติพร  พันธ์ุท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. อาจารย์นิลวรรณ  ไชยทนุ  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.ณรงค์  เมตรไตรพันธ์     ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
15. ผศ.พีรวัตร   ลือสัก  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
16. ดร.อังกูร   ว่องตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
17. อาจารย์ไกรสร    วงษ์ปู่  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
18. อาจารย์อนุรัตน์    เทวตา  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
19. ผศ.สมนึก  เครือสอน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
20. ผศ.วรรณกร  พรหมอารีย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
21. ดร.ก้องเกียรติ    ธนะมิตร  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
22. ผศ.วิษณ ุ  ช้างเนียม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง 
23. ผศ.พงศกร  สุรินทร ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง 
24. อาจารย์นิติกร  หลีชัย  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 
25. ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 
 
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
1. อาจารย์ ดร.กิจจา   ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
2. อาจารย์ชาคริต    ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
3. รศ.ดร.อุเทน   คําน่าน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
4. ผศ.ดร.พินิจ    เน่ืองภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ผศ.วิเชษฐ    ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เชียงราย 
6. อาจารย์ขวัญชัย   เทศฉาย  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตาก 
7. ผศ.ดร.กันยากร    ไชยวงศ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  น่าน 
8. รศ.ดร.วันไชย    คําเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ลําปาง 
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9. อาจารย์แมน    ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พิษณุโลก  
10. ผศ.ดร.สุรพงศ์    บางพาน       ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
11. ผศ.ดร.ฐิติพร  พันธ์ุท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. ผศ.ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. อาจารย์นิลวรรณ  ไชยทนุ  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.ณรงค์  เมตรไตรพันธ์     ผู้ช่วยคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
15. ผศ.พีรวัตร   ลือสัก  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
16. ดร.อังกูร  ว่องตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
17. อาจารย์ไกรสร    วงษ์ปู่  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
18. อาจารย์อนุรัตน์    เทวตา  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
19. ผศ.สมนึก  เครือสอน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
20. ผศ.วรรณกร  พรหมอารีย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
21. ดร.ก้องเกียรติ    ธนะมิตร  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 
22. ผศ.วิษณ ุ  ช้างเนียม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง 
23. ผศ.พงศกร  สุรินทร ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง 
24. อาจารย์นิติกร  หลีชัย  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 
25. ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 
26. อาจารย์สมาน  ดาวเวียงกัน หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
27. ผศ.ยุธนา  ศรีอุดม  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตาก           
28. อาจารย์สาคร  ปันตา  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
29. ผศ.ดร.นพพร   พัชรประกิติ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงราย   
30. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตาก        
31. อาจารย์ประดิษฐ ์ เจียรกุลประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
32. ผศ.เชษฐ  อุทธิยัง  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ    
33. รศ.ว่าที่ ร.ต.ดิเรก มณีวรรณ หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
34. อาจารย์อํานวย  คําบุญ  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี เชียงราย  
35. ดร.ปณิธิ   แสนจิตร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ลําปาง  
36. ผศ.สมหมาย  สารมาท  หัวหน้างานสหกิจศึกษา    
37. นายธรายุทธ์  กิตติวรารัตน์ หัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการ             
38. อาจารย์ณัฐชาสิทธ์ิ  ชูเกียรติขจร หัวหน้างานสารสนเทศ    
39. นายจารุชาติ  กันทาอินทร์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน   
40. นางสาวกุณช์พริสร ชัยภัทรวรัชญาน์  นายกสโมสรนักศึกษา    
41. นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         
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4.3 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ์
1. ดร.กิจจา   ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์          
2. อาจารย์ชาคริต   ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
3. รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
4. ผศ.ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
5. ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย   
6. อาจารย์ขวัญชัย  เทศฉาย  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก    
7. ผศ.ดร.กันยาพร   ไชยวงค์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน    
8. รศ.ดร.วันไชย  คําเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง   
9. อาจารย์แมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก    
10. รศ.กิตติพงษ์  วุฒิจํานงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ              
11. รศ.ดร.สมศักด์ิ  มิตะถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ      
12. ผศ.ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ           
13. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ          
14. ดร.เย่ียมชาย  ฉัตรแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ           
15. อาจารย์ประดิษฐ ์ เจียรกุลประเสริฐ  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม       
16. ผศ.อภิรักษ์  ขัดวิลาศ  ตัวแทนคณาจารย์ประจํา                          
17. ผศ.ดร.นพพร   พัชรประกิติ ตัวแทนคณาจารย์ประจํา     
18. ผศ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต  ตัวแทนคณาจารย์ประจํา            
19. อาจารย์อภิชาติ  ชัยกลาง  ตัวแทนคณาจารย์ประจํา             
20. ดร.สุวรรณ  จันทร์อินทร ์ ตัวแทนคณาจารย์ประจํา                         
21. 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 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  6,198 คน เป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จํานวน  6,172 คน  ระดับปริญญาโท จํานวน  26 คน   
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแบง่ตามรายพื้นที่ ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี และระดับปรญิญาโท 
           พ้ืนท่ี 

  
 หลักสูตร 

เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ตาก น่าน พิษณุโลก รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท 

วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล  11            11 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  15            15 
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 314      208      522  
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 202    42    35    279  
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 96            96  
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 522  235  150  297  78    1282  
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

127  119    102      
348 

 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 285  63    204      552  
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 288  219    279      786  
วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 108            108  
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 459  143  69  244      915  
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 232            232  
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 116            116  
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 131      75    84  290  
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล       110    101  211  
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 181      145    109  435  

รวม 3,061 26 779 - 261 - 1,664 - 113 - 294 - 6,172 26 

 
ท่ีมา https://datacenter.rmutl.ac.th/reportstudytypebyclass 
ข้อมูลล่าสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาระดับ ปวส. 

หลักสูตร ทุกเขตพืน้ที ่
ปกติ พิเศษ รวม 

ปวส.ช่างจักรกลหนัก 70 70
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9
ปวส.ช่างยนต์ 212 212
ปวส.ไฟฟ้า 160 160
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 93 93
ปวส.ช่างก่อสร้าง 96 96
ปวส.ช่างโลหะ 39 39
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18
ปวส.ช่างกลโรงงาน 94 94

รวมทั้งหมด 801 18 819
 

ท่ีมา https://datacenter.rmutl.ac.th/reportstudytypebyclass 
ข้อมูลล่าสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 
7.  จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
 7.1 จํานวนอาจารย์ 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 370 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 
167 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 146 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 57 คน 
  ทั้งน้ี เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 370 คน ปฏิบัติงานจริง  357 คน ลา
ศึกษาต่อ 13 คน 
 
ตารางแสดงจํานวนอาจารยจํ์าแนกประเภท (ตามเกณฑ์ สกอ.) 
ลําดั
บ ประเภท จํานวนรวม

(คน) 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงาน
จริง (คน)

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   167 2 165 
2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  146 11 135 
3 ลูกจ้างช่ัวคราว   57 0 57 

รวมอาจารย์ประจํา  370 13 357 
 
ข้อมูลจาก : สรุปจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2562 (17 มิถุนายน 2562 – 25 พฤษภาคม 2563)  
      http://www.personal.rmutl.ac.th/จํานวนบุคลากรและอัตราเงินเดือน 
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ตารางแสดงอัตราส่วนจํานวนอาจารย์จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนง่ทางวิชาการ  
จํานวนอาจารย์

ประจํา 
อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ตําแหน่งทางวิชาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
370  คน 103.5 246.5 20 240 123 7 0 
ร้อยละ 27.97 66.62 5.41 64.86 33.24 1.89 0 

 
 7.2 บุคลากรสายสนับสนนุ       

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ 

ประเภท วุฒิการศึกษา (คน) รวม 
(คน) ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 0 0 0 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 21 0 0 21 
พนักงานราชการ 5 7 0 0 12 
ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานตามพันธกิจ 13 31 0 0 44 

รวมบุคลากรทั้งสิน้ 18 58 0 0 77 
 
8.  ข้อมูลด้านงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 8.1  งบประมาณ  

ลําดับ หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
1 งบบุคลากร 51,081,100 8,184,000 59,265,100 
2 งบดําเนินงาน 36,000 1,833,699  1,869,699 
3 งบลงทุน - - - 
4 งบเงินอุดหนุน 44,222,757 - 44,222,757 
5 งบรายจ่ายอ่ืน 3,000,000 15,543,600 15,543,600 
6 สมทบมหาวิทยาลัย - - - 
7 สมทบคณะ - - - 
10 นําส่งค่าสาธารณูปโภค - - - 

รวม 98,339,857 25,615,447 123,955,304 
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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 

 บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
 อัตลักษณ์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสงัคม 
 
10.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. การตั้งเป้าหมายจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ .ศ . 2561 
และผลการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะราย
ปีให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะ โดยนํามาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ผลการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะรายปีมาร่วมพิจารณาในการ
วางแผน พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในแผนให้เป็น
รูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนได้
อย่างชัดเจน 

2. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาหรือการอบรม
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษาทุกหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 
โดยให้แต่ละหลักสูตรได้มีรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
เพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตร 

3. คณะฯ ต้องสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้ใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทกับงาน 
และใช้เครื่องมือให้ปลอดภัยทั้งในโรงงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แจ้งหลักสูตรผ่านการประชุม
กรรมการประจําคณะ ซึ่งมีหัวหน้าสาขาร่วมประชุม ให้เน้นยํ้า
แต่ละหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติได้ให้
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ข้อเสนอแนะภาพรวม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

และโรงฝึกงาน ความสําคัญต่อการใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทของงาน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

4. ควรมีกลยุทธ์ในการเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่งช้ีเพ่ือวัดวัตถุประสงค์ของแผนและ
วัตถุประสงค์โครงการ 

การป ระ ชุ ม จั ด ทํ าแ ผน ยุท ธศ าสต ร์ ก าร พั ฒ น าคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ ได้ร่วม
พิจารณาเกณฑ์ของตัวบ่งช้ีรายแผนกลยุทธ์ เพ่ือทําความเข้าใจ
ให้ตรงกัน และมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

5 . ควรทบทวนการกํ าหนด ตัว ช้ี วัด
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการให้
ถูกต้อง อีกทั้งมีการประเมินให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ของ
แผนและโครงการแต่ละโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยนําเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับมหาวิทยาลัยและผลการ
ดําเนินงานของปีที่ผ่านมาประกอบการกําหนดเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด เพ่ือให้มีการพัฒนามากย่ิงขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา 2562 

 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน  /  ผศ.ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ : รศ.ดร.อุเทน  คําน่าน   
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : งานประกันคุณภาพ : ผศ.ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 
โทรศัพท์ : 2401 
E-mail :   

 
ผลการดําเนินงาน : 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 16 หลักสูตร 
และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนด โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.02 ระดับคุณภาพดี ซึ่งแยกเป็นราย
หลกัสูตรสรุปได้ดังน้ี  

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของคา่คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 2-6 

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 3.37 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.44 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ผ่าน 2.82 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ ผ่าน 3.53 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.16 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.28 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.57 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 2.77 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน 3.24 
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3.26 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 3.11 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ ผ่าน 3.17 
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.96 
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.85 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของคา่คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 2-6 

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน 2.49 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 3.20 

ผลรวมของคา่คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 48.22 
จํานวนหลักสตูรทั้งหมด 16 

คะแนนท่ีได้ 3.02 
 
 
การคํานวณ : 

= 48.22  16 
 
คะแนนท่ีได้   =  3.02  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย  2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
3.01 3.02 3.02 บรรลุ 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจําปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจําสถาบนัที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : กองบริหารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวมัทนา  บุญธรรม 
โทรศัพท์ : 2401 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์     มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จํานวน 
370 คน มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 103.5  คน  เมื่อคํานวณตามสูตร พบว่าค่า
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 27.97  คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.50 
คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ่) 370
2. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ่) ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 103.5

 
แสดงวิธีการคํานวณ  : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 
= จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 100 = 103.5 
 100 = 27.97 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 370 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

= ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 5 = 27.97

 5 = 3.50 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 
 ท่ีกําหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจําสถาบนัที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : กองบริหารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวมัทนา  บุญธรรม 
โทรศัพท์ : 2401 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จํานวน 
370  คน มีจํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 130 คน  เมื่อคํานวณตาม
สูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 35.14  
คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.93 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 

1.  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ) 370 
2.  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งอาจารย์ 240 
 - วุฒิปริญญาตร ี 19 
 - วุฒิปริญญาโท 178 
 - วุฒิปริญญาเอก 43.5 
3.  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  123 
 - วุฒิปริญญาตร ี 1 
 - วุฒิปริญญาโท 68 
 - วุฒิปริญญาเอก 54 
4.  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  7 
 - วุฒิปริญญาตร ี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 1 
 - วุฒิปริญญาเอก 6 
5.  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0 
 - วุฒิปริญญาตร ี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 0 
 - วุฒิปริญญาเอก 0 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 130 
 
 
แสดงวิธีการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

= จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 100 = 130 

 100 = 35.14จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 370 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 35.14 2.93 บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 ข้อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2562 

1.3-1-02 รายชื่ออาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประจําปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 5 = 35.14


 5 =2.93  ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60  

 ท่ีกําหนดให้คะแนนเต็ม 5          
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.อุเทน คําน่าน   
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานวิชาการ : ผศ.ฐิติพร  พันธ์ุท่าช้า 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : งานประกันคุณภาพ : ผศ.ไกรลาศ  ดอนชัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 
โทรศัพท์ : 2401 
E-mail :   

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 
1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562) 7,605 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  6,186.74 
3. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  370 
4. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 16.72 
5. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

20 

6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่
เป็นจริง - สัดสว่นจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

16.72-
20*100 

20 
7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -16.4 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
      ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คํานวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่า
ความแตกต่างมาพิจารณาดังน้ี  

- ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 

- ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
สูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ัน ๆ 
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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         

6,186.74 

2.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) -16.4 
3.  แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)                                 5 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

5 5 5 บรรล ุ
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-1-01 สรุปจํานวนค่า FTES ประจําภาคการศึกษา 2562 
https://academic.rmutl.ac.th/page/ftes 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์  บางพาน 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม :  
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นายจารุชาติ  กันทาอินทร์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1236 , 2641 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนนิงาน :  
 
 ข้อ 1.  จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการในการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะ โดยมีแนวทางและวิธีการดังต่อไปน้ี 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
โดยการกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตรได้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาทุกคน และได้กําหนดตารางเวลาช่ัวโมง Home Room ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คําปรึกษา คําแนะนําด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน ติดตาม
ผลการศึกษา ด้านการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาการดํารงชีวิตของนักศึกษา อีกทั้งคอยตักเตือนและดูแล
ความประพฤติของนักศึกษา และด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนสําเร็จการศึกษา ตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องแต่งต้ังรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 (1.5-1-01) 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหลักสูตร จะสร้างช่องทางในการนัดพบนักศึกษาได้
หลายช่องทาง เช่น กิจกรรมช่ัวโมงโฮมรูมในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา การติดต่อผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (LINE  Group / Facebook Fanpage)  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่
ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก่อนเปิดภาค
การศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
อาคารเรียนรวม (1.5-1-02) 
  จากการสรุปผลดําเนินการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการสรุปผลการดําเนินงาน  ได้คะแนน
ประเมินเฉลี่ย 4.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (1.5-1-03) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 0๙๑/256๒ เรื่อง  แต่งต้ังรายนามอาจารย์ที่
ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 256๒  

1.5-1-02 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
1.5-1-03 การสรุปแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลของหน่วยงาน                      

เพ่ือให้บริการข่าวสาร การบริการงานวิชาการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งจัดหางาน ทั้งเต็ม
เ ว ล า แ ล ะ น อ ก เ ว ล า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  ผ่ า น ช่ อ ง 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/ (1.5-2-01) และทาง Facebook Fanpage “engineer rmutl” 
ช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา” (1.5-2-02) และการแจ้งข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการฯ มาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช้ัน 3 อาคาร
เรียนรวม มทร.ล้านนา หรืออาจารย์โดยตรง (1.5-2-03) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางบอร์ด
ประกาศ (1.5-2-04) และคู่มือนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 (1.5-2-05) 

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

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 ภาพเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.5-2-02 ภาพ Facebook Fanpage ช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.ล้านนา” และ Facebook Fanpage ช่ือ “engineer rmutl” 
1.5-2-03 ภาพสถานท่ีใหบ้ริการข้อมูลแก่นักศึกษา 
1.5-2-04 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.5-2-05 คู่มือนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
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นักศึกษาที่ กําลังจะสําเร็จการศึกษา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
ประสบการณ์การทํางาน การแนะแนวทางการดําเนินชีวิตหลังจากสําเร็จการศึกษา การแนะนําแหล่งงาน 
การเขียนประวัติส่วนตัวเพ่ือใช้ในการสมัครงาน (1.5-3-01)  
  จากการดําเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 และได้
มีการสรุปแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ได้คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม 
4.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 แบบรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
 
ข้อ  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จาก คะแนนเต็ม 5 

 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. จัดบริหารให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดยได้รับ
การประเมินจากนักศึกษาที่มาขอรับการปรึกษา อาทิเช่น เรื่องวิชาการ การลงทะเบียนรายวิชา การ
หาข้อมูลแหล่งทุน การศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจขอการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
3.96 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ ดี 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยได้รับการประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า มาเข้ารับการ
ติดต่อ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจขอการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
โดยการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการประเมินจากนักศึกษาใน
ภาพรวม ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจขอการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่
ในระดับ ดี 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.05 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (1.5-4-01) 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-4-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 256๒ 
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 ข้อ 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสงูขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นําผลการประเมินการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่
นักศึกษามาทบทวน ปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขในปีถัดไป ตามข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลของคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังมี
รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 (1.5-5-01) 
 

1. การบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 2561 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ปีการศึกษา 2562 
ให้มีช่องทางการสื่อสาร การให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษาให้ได้หลายช่องทาง 

เ พ่ิมช่องทางการให้คําปรึกษาหรือการแจ้ง
ปัญหาของนักศึกษา ผ่านระบบ Line หรือ สาย
ตรงคณบดี 

 
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 2561 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ปีการศึกษา 2562 
ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสถานที่
ให้บริการ ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวนิล และการ
สร้างสื่อโปสเตอร์ และสร้าง QR code พร้อม
ระบุแหล่งบริการให้ข้อมูล 

 
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ปีการศึกษา 2561 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

ปีการศึกษา 2562 
จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะท า ง สั ง ค ม 
บุคลิกภาพ และถ่ายทอดประสบการณ์ 

ได้นําตัวแทนศิษย์เก่า มาถ่ายทอดประสบการณ์
ในการทํางาน 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-5-01 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 256๒ โดยคณะกรรมการ
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน

การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ Facebook 
Fanpage ช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา” เข้าไปที่เมนูศิษย์เก่า  
(1.5-6-01)  โดยจะมีข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่น  มีการให้
ข้อมูลข่าวสารการสมัครงานจากบริษัท ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กรมวิจัยตลาดแรงงาน ฯลฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-6-01 รูปเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีใ่ห้ข้อมลูและความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์  บางพาน 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม :  
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นายจารุชาติ  กันทาอินทร์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1236  
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีสว่น

ร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
1. ในปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562  (1.6-1-01) ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(1.6-1-02) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง 5 ด้าน 
โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนานักศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์  บางพาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1.6-1-03) ตามคําสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2562 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
1.6-1-02 หนังสือเข้าการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการนักศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2562 
1.6-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2562 
1.6-1-04 คําสั่งแต่งต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2562 
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ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 

 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู้  
 ทักษะทางปัญญา  
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีการศึกษา 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5  ประการ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วย
คณบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสโมสรนักศึกษาจํานวน ๔ โครงการ ดังน้ี 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 (1.6-2-01) 

2. ด้านความรู้  
- โครงการปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 (1.6-2-02) โดยสอดแทรก
กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่และการป้องกันการ
ทุจริตและความโปร่งใสในการทํางานแก่นักศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
- โครงการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสมาธิแก่นักศึกษา ก่อนไปทํางาน 

ประจําปีการศึกษา 2562 (1.6-2-03) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- โครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2562 (1.6-2-04) 
- โครงการงานกีฬาจ๊างเหล็กเกมส์ ครั้งที่ 30 (1.6-2-05) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 สรุปรายงานโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
1.6-2-02 สรุปรายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
1.6-2-03 สรุปรายงานโครงการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสมาธิแก่นักศึกษา ก่อนไป

ทํางาน ประจําปีการศึกษา 2562 
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หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-2-04 สรุปรายงานโครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2562 
1.6-2-05 สรุปรายงานโครงการงานกีฬาจ๊างเหล็กเกมส์ ครั้งที่ 30 

 
ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สอดแทรกกิจกรรมด้านความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่ นักศึกษา  ภายใ ต้ โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  คณะวิศวกรรมศาสต ร์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ 
ในวันจันทร์ที่ 17  มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย) เวลา 14.30 – 15.30 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 รายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 

 
  ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และนาํผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนา

นักศึกษา จํานวน 4 โครงการ และได้ดําเนินการประเมินผลความความสําเร็จกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ตามแบบรายงานโครงการ และมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงในการดําเนินกิจกรรมคร้ังต่อไปโดยจัดทําเป็นสรุปผลการทํากิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

1. โครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครู 
อาจารย์ 

1. จํานวนนักศึกษาได้เข้าร่วม
กิ จกรรม เ พ่ื อแสดงความ
กตัญญูกตเทวีต่อครู อาจารย์ 

1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
306 คน คิดเป็น 100% (จากแผน 
300 คน)  

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึง
ความสําคัญของวันไหว้ครู 

2. การประเมินผลของนักศึกษา
ถึงการทราบถึงความสําคัญ
ของวันไหว้ครู 

2. นักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจใน
กิจกรรมไหว้ครู ร้อยละ 100%  
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2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2562 โดยสอดแทรกกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่และการ
ป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการทํางานแก่นักศึกษา 

3. โครงการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสมาธิแก่นักศึกษา ก่อนไปทํางาน ประจําปี
การศึกษา 2562 

 
 
 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
3. เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไหว้ครูที่
ดีงามของไทย 

3. การประเมินผลของนักศึกษาที่
ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไหว้ครู
ที่ดีงามของไทย 

3. นักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจใน
ด้านการร่วมอนุรักษ์ประเพณีไหว้ครู 
ร้อยละ 100% 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
1. เพ่ือให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การประเมินผลของนักศึกษา
ไ ด้รับความ รู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. นักศึกษาไ ด้ประเมินความพึง
พอใจในด้านทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ 82  

2. เพ่ือให้ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตและความโปร่งใสในการ
ทํางานแก่นักศึกษา 

2. การประเมินผลของนักศึกษา
ได้รับความรู้ การป้องกันการ
ทุจริตและความโปร่งใสในการ
ทํางานแก่นักศึกษา 

2. นักศึกษาไ ด้ประเมินความพึง
พอใจในด้านการป้องกันการทุจริต
และความโปร่งใสในการทํางาน 
ร้อยละ ๘๒ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตใจต้ังมั่น
ในการประกอบอาชีพหลังจาก
การศึกษา 

1. การประเมินผลของนักศึกษามี
จิตใจต้ังมั่นในการประกอบอาชีพ
หลังจากการศึกษา เพ่ิมมากขึ้น 

1. ร้อยละ 80 นักศึกษามีจิตใจต้ังมั่น
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อบอ า ชี พหลั ง จ า ก
การศึกษา 

2. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี
ของนักศึกษา ด้านระเบียบวินัย 
จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. การประเมินผลของนักศึกษาที่
มีเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของ
นักศึ กษา  ด้ านระเ บียบวิ นั ย 
จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในก า รปรั บ ตั ว ด้ าน ระ เ บี ยบ วิ นั ย 
จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ 
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4. โครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 256๒ 

 
5. โครงการงานกีฬาจ๊างเหล็กเกมส์ ครั้งที่ 30 

 
  ข้อ 5.ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 256๒ (1.6-5-01) ดังน้ี 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์เพ่ือน 
พ่ี น้อง ให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่
ในมหาวิทยาลัยฯ 

1. จํานวนฐานกิจกรรมที่แสดงถึงการ
สร้างความสัมพันธ์เพ่ือน พ่ี น้อง 
ให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ ไม่น้อยกว่า 
6 ฐานกิจกรรม 

1. นักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่แสดงถึง
การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือน พ่ี น้อง 
จํานวน 6 ฐานกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 91 

2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบถึง
ข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และทราบถึงหน่วยงานในของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. นักศึกษาได้รับร่วมการประเมิน
โครงการฯข้อมูลPost-test  

2. นักศึกษามผ่านการทดสอบหลัง
การให้ข้อมูล Post-test ร้อยละ 80 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
1. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตนักศึกษา 

บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป ได้ให้ความสําคัญต่อ
การออกกําลังกายประเภท
กีฬาต่าง ๆ 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าร้อยละ 
80  โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม 2 ประเภท 
2. กีฬาแบดมินตัน (ชายคู่) 
3. กีฬาว่ายนํ้า 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
หน่วยงาน 

2. นักศึกษาได้รู้จักการมี
นํ้าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จัก
ชนะ และสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของนักกีฬาสมัครเล่น 

2. ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักกีฬา
สมัครเล่น และเป็นยอมรับร่วมกับเพ่ือน
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
1. นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1. จํานวนนักศึกษาร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. นักศึกษาร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  4 ด้าน (ทั้งหมด 5 ด้าน) 



 
 

 
 

41รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-5-01 รายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2562 

1.6-5-02 สรุปรายงานโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
1.6-5-03 สรุปรายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2562 
1.6-5-04 สรุปรายงานโครงการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสมาธิแก่นักศึกษา ก่อนไปทํางาน 

ประจําปีการศึกษา 2562 
1.6-5-05 สรุปรายงานโครงการสานสัมพันธ์ ENGINEERING RMUTL 2562 
1.6-5-06 สรุปรายงานโครงการงานกีฬาจ๊างเหล็กเกมส์ ครั้งที่ 30 

 
 ข้อ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

-ไม่ม-ี 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-6-01  
1.6-6-02  

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน  1 

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

โครงการ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ   จํ านวน 2 
โครงการ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
(ไม่มี) 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน ไม่บรรล ุ
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการกําหนดแผนงานตามพันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณต่อเนื่อง

ควรพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ให้มีความหลากลาย    
ทันต่อเทคโนโลยีและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ต้องมีการระดมความคิดจากคณะกรรมการ ผู้ที่
มีส่วนเก่ียวข้อง ให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือกําหนดแนว
ทางการดําเนินโครงการให้ชัดเจนและ ติดตาม
อย่างเป็นระบบ 

ต้องกําหนดแนวทางดําเนินงานโครงการใน
ภาพรวมระดับคณะ / สาขา-หลักสูตร ได้เข้ามา
มีส่วนร่วม เพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของ
โครงการร่วมกัน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ประชุมช้ีแจงเพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติงานโครงการ , สร้างระบบการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 



 
 

 
 

43รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : 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 ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิจัยภายในคณะฯ โดยให้มีรองคณบดี
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ทําหน้าที่กํากับ ดูแลและบริหารงานวิจัย โดยทํางานร่วมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย เพื ่อให้
บุคลากร /นักวิจัย สังกัดทุกคณะ นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย
ส า ม า ร ถ เ ข ้า ถ ึง ฐ า น ข ้อ ม ูล ไ ด ้ แ ล ะ ใ ช ้ฐ า น ข ้อ ม ูล ด ัง ก ล ่า ว ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ผ ่า น
https://engineering.rmutl.ac.th/web/research/index2.php (2.1-1-01)  โดย Login เข้า โดยมี
การเข้าใช้งานด้วยระบบยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้ username และ Password  เพ่ือให้นักวิจัยและบุคลากร 
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย  ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตลอดจนข้อมูล
ข่าวสารด้านผลงานวิจัยของแหล่งทุนวิจัย แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ  เว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เช่น สกอ.วช. สกว. สวทช. สวทน. สวพส. ฯ เพ่ือให้นักวิจัยได้เข้าถึง
แหล่งข้อมูล และแหล่งทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนําระบบสารสนเทศ
เพ่ืองานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานคณะฯ โดยในเว็บไซต์ของคณะมีข้อมูลที่เก่ียวกับงบประมาณ
สนับสนุน คุณภาพผลงานทางวิชาการบนฐานข้อมูลที่ยอมรับ ซึ่งทําให้บุคลากรและนักวิจัยสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ (2.1-1-02) 

ทั้งน้ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายพันธกิจของมหาวิทยาลัยผ่านโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มี
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กระบวนการบริหารงานโครงการโดยมีการออกประชาสัมพันธ์โครงการท้ังภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยรวมถึงในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ มีการออกไปประสานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสํารวจความ
ต้องการและปัญหาของสถานประกอบการพร้อมทั้งมีการจับคู่อาจารย์และสถานประกอบการ
(matching) ให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้ง น้ีหน่วยงานร่วมดําเนินงานโครงการ Talent Mobility  
มทร.ล้านนา ซึ่งทําหน้าที่ดูแลและบริหารโครงการ ได้มีการจัดระเบียบข้อมูล แบ่งหมวดหมู่และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของสถานประกอบการ และข้อมูลความเช่ียวชาญของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร.ล้านนา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและประกอบใน
การจับคู่ (matching) อาจารย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการและ
ปัญหาของสถานประกอบการ  และได้รับมอบหมายให้ดําเนินการโครงการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นําหลักสูตร นวัตกรรมทางการศึกษา 
ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเ ช่ียวชาญทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีจาก
สถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 
 ข้อ 2.สนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์        
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีห้องปฏิบัติการที่ เหมาะสมกับงานวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์ทดสอบและศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยมีฐานการปฏิบัติการตามพ้ืนที่ 5 จังหวัด ดังน้ี  
(2.1-2-01)                                                                                                                             

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่  มีห้องปฏิบัติการประกอบด้วย 
1. หน่วยบริการวิชาการและการฝึกอบรม MECHATRONIC 
2. ศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  
3. ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
4. ศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์  
5. ศูนย์สอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ บริการยานยนต์สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
6. ศูนย์ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ 
7. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพ่ือ

การเกษตรและประมงขั้นสูง 
8. หน่วยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง 
9. การขนส่งและพลังงานสีเขียว 
10. หน่วยวิจัยและทดสอบคณุภาพข้าว 
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11. หน่วยวิจัยพัฒนานวัตกรรมพลังงานและการปรับอากาศ 
12. กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มทร.ล้านนา 
13. ศูนย์วิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต 
14. วิจัยและพัฒนาเทคนิคศกึษา 
15. หน่วยวิจัยระบบสื่อสารไร้สายเพ่ือสรรพสิ่ง 
16. หน่วยวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติวัสดุทางการเกษตรและพลังงานชีวภาพ 
17. วิจัยยานยนต์สมัยใหม ่
18. หน่วยวิจัยพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน 
19. หน่วยวิจัย Plasma and NANO Bubble  
20. หน่วยวิจัยประยุกต์ สนามไฟฟ้า กับงานอุตสาหกรรม และการเกษตร 
21. หน่วยวิจัย Artificial intelligence  กับงานอุตสาหกรรม และการเกษตร 
22. หน่วยวิจัยประยุกต์ ความถี่สูง  กับงานอุตสาหกรรม และการเกษตร 
23. หน่วยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลําปาง ประกอบด้วย 
         1.ห้องปฏิบัติการด้านวิจัยอาคารเอ้ืองหลวง 
      2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตึก 84 พรรษา 
        3.ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา 
      4.ห้องปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
      5.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 
  6.หน่วยพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับอุตสาหกรรมเกษตร และชุมชนฐานราก 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ประกอบด้วย 
1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
2. ศูนย์สอบเทยีบเครื่องมือวัด  
3. ศูนย์ตรวจสอบมาตรวิทยาในการทดสอบ 
4. วิศวกรรมสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
5. ศูนย์วิจัยการประมวลผลและรับรู้ภาพดิจิทัล 
6. หน่วยวิจัยวิศวกรรมระบบนํ้าWater systems engineering Research Unit 

 - คณะวิศวกรรม ตาก มีห้องปฏิบัติการประกอบด้วย  
1. ศูนย์วิศวกรรมการผลิตและออโตเมช่ัน 
2. ศูนย์ทดสอบวัสดุ 
3. หน่วยพลังงานไฟฟ้าแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
4. ศูนย์จักรกล CNC 
5. ระบบสมองกลฝังตัวและความฉลาดเชิงคํานวณ 
6. เทคโนโลยีไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
7. การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการเกษตรสมัยใหม ่



 
 

 
 

46รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

8. วัสดุขั้นสูงและการผลิตสมยัใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต การแพทย์ และการเกษตร 
9. อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์เพ่ือชุมชน 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก   ประกอบด้วย  
1. ศูนย์ CAD / CAM / CAE  
2. หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
3. หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ประกอบด้วย 
1. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
ห้องสมุดห รือแหล่งค้นคว้าขอ้มูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

             - 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) (2.1-2- 02) 
   
             - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   
        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีสิ่งอํานวยความสะดวก  ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย https://engineering.rmutl.ac.th/web/research/index2.php มีการ
จํากัดการเข้าถึงข้อมูล¬ของแต่ละระดับและมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยของฝ่ายงานวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ login  (2.1-2-03) ด้วยรหัสผ่าน ซึ่งเก็บรักษาไว้โดย
ผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน เพ่ือความปลอดภัยของงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ คณะได้มีห้องการปฏิบัติการหรือ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการดังน้ี 
 1.มีการติดต้ังแบบ Shower ระบบฉีดตา และล้างมือในกรณีที่สารเคมีกระดอนติดตัว 
 2.มีการติดต้ัง Hood สําหรับการเตรียมสารเคมี อันตรายต่าง ๆ พวกกรด CH3Cooh W2so4 เป็นต้น 
 3.มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ถังสีแดง สําหรับดับไฟไหม้ ถังสีฟ้า สําหรับดับเพลิงใส่เครื่องมือ 

4.การเก็บของเสีย เช่น สารวิเคราะห์ COD ที่อัตรายเก็บไว้ในถังโพลีเอทิลลีน และให้บริษัทนําไป
กําจัด 

5.การติดต้ัง หม้อน่ึงฆ่าเช้ือ สําหรับฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ที่อันตรายก่อนทิ้ง 
6.มีการติดต้ังระบบ ฆ่าเช้ือ biosefety 
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             - dbจรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เชน่ การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารยร์บัเชญิ
(visiting professor) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ Conference (RMTC 2019) ระหว่างวันที่  30 - 31 พฤษภาคม 2563  
ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และร่วมจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่ 11 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่ 10 (RMUT CON2019)“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–1–01 https://engineering.rmutl.ac.th/web/research/index2.php 
2.1-1- 02 https://engineering.rmutl.ac.th/ 
2.1-2- 01 รูปภาพศูนย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  และห้องปฏิบัติการ 
2.1-2- 02 รูปภาพห้องสมุดและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.1-2-03 รูปภาพหน้าเวปไซด์ 

https://engineering.rmutl.ac.th/web/research/index2.php ระบบรักษา
ความปลอดภัย 

2.1-2-04 รูปภาพงานประชุมวิชาการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดการประชุม 
https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/ 

 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาและได้จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้ผ่านการอนุมัติ จากแหล่งทุน
ภายใน จํานวน 16 โครงการ จากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 25 โครงการ รวมทั้งหมด 41 โครงการ  
เ ป็นจํ านวนเ งิน  29,959,234 บาท  เ พ่ือส่ ง เส ริมการทํ า วิจัยให้ กับอาจารย์และนัก วิจัย ใน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้ง 6 จังหวัด  ประกอบด้วย 
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ลําดับ เขตพืน้ที ่

แหล่งงบประมาณ 
ทุนภายใน ทุนภายนอก รวมทั้งสิน้ 

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ

1 เชียงใหม่ 4 2,625,000 9 3,800,082 13 6,425,082
2 เชียงราย 2 35,500 4 6,373,826 6 6,408,826
3 ลําปาง 7 1,548,604 0 0 7 1,548,604
4 น่าน 2 139,750 2 792,500 4 932,250
5 พิษณุโลก 1       35,000 0 0 1 35,000
6 ตาก 1 35,000 10 14,574,472 1 14,609,472

รวมเป็นเงนิ 16 4,418,354 25 25,540,880 41 29,595,237
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–3–01 ประกาศผลการสนับสนุนทุนงานวิจัย ประจําปี 2563 
2.1-3-02 สัญญารับทุน 

 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ต้ังแต่งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(2.1-4-01) เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยขับเคลื่อนในด้านนโยบายบริหารจัดการงานวิจัย โดยได้จัดสรร
กรอบงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
ให้บุคลากรในการนําเสนอผลงานวิจัยฯ  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-4-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.1-4-02 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการนําเสนอผลงานวิจัยฯ 
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 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะ6อาจารย์และนักวิจัย มีการสรา้งขวัญและกําลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย สร้างขวัญกําลังใจ ยกย่อง
อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังน้ี 

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

2.คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรในพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ 
3.มีการคัดสรรอาจารย์/นักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2563 และประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัด

สรรให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2563  
4.เปิดรับการสนับสนุนการเบิกค่าตอบแทนตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ 
5.อาจารย์บุญญฤทธ์ิ วังงอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัล

ชนะเลิศ โครงการแข่งขนั Smart Factory IoT Challenge 2020 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

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

2.1-5-02   บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.1-5-03 ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดสรรให้ได้รบัรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2563 
2.1-5-04 หนังสือการเปิดรับการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
2.1-5-05 รูปภาพข่าวอาจารย์บุญญฤทธ์ิ วังงอน 

 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้
ประโยชน์และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ใช้หลักเกณฑ์กระบวนการของหน่วยงานการบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหน้าที่วางแนวทาง ขั้นตอน  
หลักเกณฑ์  รวมไปถึงการกําหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ งานด้านธุรกิจและการลงทุน งานจัดหา
รายได้ การคุ้มครองสิทธิด้านต่าง ๆ และคู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–6–01 คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-02 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6-03 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานวิจัย 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : งานวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวจิราภรณ์ กันทะใจ 

นางสาวอไรวรรณ สายยะนันท์                       
โทรศัพท์ : 1236 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จํานวน 4,418,345 บาท ภายนอก จํานวน 25,540,880 บาท รวม
ทั้งหมด จํานวน 29,959,234 บาท มีอาจารย์ประจําทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จํานวน 357 คน  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบนั 4,418,354 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,418,354 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั 25,540,880
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,540,880
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 357 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 357 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4.จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 13 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

29,959,234 = 83,919.42 บาท/คน 357 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5  

83,919.42 x 5 = 5.00 คะแนน 60,000 
 

เขตพ้ืนที่ จํานวน
อาจารย์ (1) 

จํานวนเงิน
วิจัยภายใน

(2) 

จํานวนเงิน
วิจัยภายนอก

(3) 

จํานวนเงินวิจัย
ภายในและ
ภายนอก(4) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัย  =  

4/1(5) 

คะแนนที่ได้ 

=(5)/60,000*5

เชียงใหม่ 16.1 2,625,000 3,800,082 6,425,082 39,783.79 3.32 
เชียงราย 48 35,000 6,373,826 6,408,826 133,517.21 11.13 
ลําปาง 21 1,548,604 0 1,548,604 73,743.05 6.15 
น่าน 17.5 139,750      792,500 932,250 53,271.43 4.44 
พิษณุโลก 21 35,000 0 35,000 1,666.67 0.14 
ตาก 87 35,000 14,574,700 14,609,472 167,924.97 13.99 
สวก 1 0  0 0  0   0 
รวม 357 4,418,354 25,540,880 29,959,234 83,919.42 5.00 
 
ดังน้ัน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์์จากภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดเท่ากับ 357 บาท/คนละ 83,919.42 บาท เท่ากับ 5.00 คะแนน  
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรล ุ
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-01 รายช่ือโครงการวิจัยและงบประมาณท่ีได้รับ 
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
เชียงใหม่     
1 . ก า ร พัฒน า เ ค รื่ อ ง ล้ า ง มั น ฝ รั่ ง
แบบต่อเน่ืองศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ปางอุ๋ง 

420,000 รศ.ดร.นเรศ อินต๊ะ
วงค์ 

  

2.การพัฒนาเคร่ืองหั่นมันฝรั่งแท่งเพ่ือ
ใช้ในวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
เจดีย์แม่ครัว 

420,000 นายกนต์ธีร์ สุขตาก
จันทร ์

  

3.พัฒนาเคร่ืองทดสอบแรงสลับแบบ 
Stroke rolling ความถี่สูง 

1,750,000 ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่         

4.การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วย
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ร่ ม โ บ ร าณ 
กรณีศึกษา ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ 
(จ้องแดงบ้านดอนเปา)” 

35,000 นางสาวจุราพรรณ    
พิมูลชาติ 

  

5.การออกแบบและสร้างตู้อบลมร้อน
แบบหมุนวนในการแปรรูปเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ดําบลบัวใหญ ่

332,700 554,500  นางสาว
อัจฉรา  จันทรผ์ง       
( 60%)  นายรณชาติ   
มั่นศิลป์( 40%)        

  

6.การพัฒนาตู้อบแผ่นพลาสติกสําหรับ
ทําเบ้าขาเทียมสําหรับออกหน่วยทําขา
เทียมพระราชทานเคลื่อนที ่

470,000 ดร.ไกรลาศ ดอนชัย   

7.การออกแบบและพัฒนาระบบ Bio 
Scrubber ลดกลิ่นเหม็นรบกวนใน
ฟาร์มเลี้ยงไก่ 

470,000 นายครรชิต เงินคําคง   

8.การออกแบบเคร่ืองล้างถังบรรจุนมวัว
และชุดรีดนม 

541,472 นายคํารณ แก้วผัด   

9.การออกแบบและทดสอบเคร่ืองห่ัน
ผักเชียงดา 

387,200 นายสวัสด์ิ กีไสย์   

10.การผลิตซองปืนโดยการข้ึนรูป
สูญญากาศ 

643,560 อาจารย์กรวัฒน์ วุฒิ
กิจ 

  

11.การวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์ 

400,000 ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุ
ภูมิ 

  

12.ใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุ
อาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ศัตรูพืชสําหรับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ
ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ 

420,000 รศดร.บัญจรัตน์ โจลา
นนท์ 
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
13.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
นํ้าอย่างชาญฉลาดเพ่ือประสิทธิภาพ
การจัดสรรนํ้าของอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่ท้อ 
อ.เมือง จ.ตาก 

135,150 งบประมาณ901,000 
บาท นางสาวปริดา  
จิ๋วปัญญา(40%) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พินิจ  เนื่องภิรมย์
(15%) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นฤมล  กูลศริศิรี
ตระกูล(15%) 
นายสินเดิม  ดีโต
(15%) 
นายภาคภูมิ  ใจชมภู
(15%) 

  

รวม 6,425,082    
เชียงราย 
1.เครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุม
ด้วยระบบ อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 

35,000 ผศ.ดร.ณรงค์ เมตไตร
พันธ์ 

  

2.การจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขในกลุ่มชาติพันธ์ุด้วยระบบ 
เบาหวานไอที ในพ้ืนที่อําเภอแม่สาย 
เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาวะแก่คน
ในชุมชน 

500,000 ผศ.ดร.นิอร สริิมงคล
เลิศกุล 

  

3.การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชน
บ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

4,990,826 ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร   

4.ระบบสายพานคัดแยกมะเขือม่วง
อัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพเพ่ือ
การส่งออก 

414,800 อ.หิรัญกฤษฎ์ิ โลตุ
รัตน์ 

  

5.การพัฒนาโรงอบชาขาวพลังงาน
ความร้อนร่วม 

468,200 อาจารย์นิคม ธรรม
ปัญญา 

  

รวม 6,408,826    
ลําปาง     
1.การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผัก
ออร์แกนิคในจงัหวัดลาปาง :กรณีศึกษา 
ใบบุญบ้านสวนผัก ลําปาง 

35,000 นางสาวรัชนีวรรณ 
สันลาด 
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
2.การบําบัดนํ้าเสียสําหรับโรงงาน
หน่อไม้ 

282,300 ผศ.ดร.พงศกร 
สุรินทร ์

  

3.การส ร้างและพัฒนาโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับอบแห้ง
กะลากาแฟ 

1,039,000 นายกีรติ   วุฒิจารี
(40%) 
นายประเทือง  ฝั้น
แก้ว(30%) 
นายวิชัย  สินจักร
(30%) 

  

4.การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ 

11,920 งบประมาณ 
119,200 บาท ดร.
ธิติวัฒน์  ตาคํา 
(50%) 
รศ.ดร.วันเพ็ญ  จิตร
เจริญ (20%) 
ผศ.นราวิชญ์  ความ
หมั่น (15%) 
ดร.อภินันท์  จิตร
เจริญ (10%) 
นางสาวสุขุมาล  ต้ัว
สกุล (5%) 

  

5.โครงการการพัฒนานวัตกรรมกรรมวิธี
การเก็บบ่มเมล็ดกาแฟร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่
มาตรฐานการส่งออก 

78,097 งบประมาณ 
520,650บาท รศ.ดร.
วันเพ็ญ  จิตรเจริญ 
(35%) 
ดร.ธิติวัฒน์  ตาคํา 
(20%) 
ดร.อภินันทน์  จิตร
เจริญ (15%) 
ผศ.รุ่งธิวา  กองเงิน 
(15%) 
นางสาวลชินี  ปานใจ 
(15%) 

  

6.โครงการผลกระทบของนวัตกรรมการ
แปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟ
อารา บิ ก้ าที่ ปลู กบน พ้ืนที่ สู ง เหนื อ
ระดับนํ้าทะเลแตกต่างกัน เ พ่ือมุ่งสู่

76,447 งบประมาณ 
509,650 บาท ดร.
อภินันท์  จิตรเจริญ
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
มาตรฐานการส่งออกอุตสาหกรรมกาแฟ
พิเศษตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าว
กระโดด 

(15%)รศ.ดร.วันเพ็ญ  
จิตรเจริญ (40%) 
ดร.ธิติวัฒน์  ตาคํา 
(15%)ผศ.รุ่งธิวา  
กองเงิน (15%) 
นางสาวลชินี  ปานใจ 
(15%) 

7 .การ จัดระบบการท่อง เที่ ยว เพื่ อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษของ
ชุมชนผู้ปลูกกาแฟในเขตตําบลแจ้ซ้อน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

25,840 งบประมาณ258,400 
บาทนายโพโรจน์  
ไชยเมืองช่ืน(30%) 
นางสาวเพียงกานต์   
นามวงศ์ (30%) 
นางสาวศิริขวัญ  
ปัญญาเรือน (30%)  
นายอภินนัทน ์ จิตร
เจริญ (10%) 

  

รวม 1,548,604    
ตาก 
1.การหาค่าที่เหมาะสมของความหยาบ
ผิวอะลมฎูเนียมเกรด A356 T6 ใน
กระบวนการเจาะ 

35,000 นางสาวปรียานุช 
เมฆฉาย 

  

2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้า
อย่างชาญฉลาดเพ่ือประสิทธิภาพการ
จัดสรรนํ้าของอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่ท้อ อ.
เมือง จ.ตาก 

495,550 งบประมาณ901,000 
บาท นางสาวปริดา  
จ๋ิวปัญญา(40%) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พินิจ  เน่ืองภิรมย์
(15%) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นฤมล  กูลศริศิรี
ตระกูล(15%) 
นายสินเดิม  ดีโต
(15%) 
นายภาคภูมิ  ใจชมภู
(15%) 

  

3.การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างย่ังยืน 

10,000,000 ดร.สนธยา  ทองอรุณ
ศรี 
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
4.โครงการวิจัยพัฒนากําลังพลใน
ศตวรรษที่ 21 

1,800,000 อาจารย์สรุนาถ  ฉมิ
ภารส 

  

5.โครงการพัฒนาเมนูอาหารพลังงานตํ่า
ต่อวันจากโปรแกรมคํานวณรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน 

100,000 ผศ.จักรกฤษณ์  
เคลือบวัง 

  

6โครงการย่อยภายใต้โครงการบริหาร
จัดการภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ Smart Farming (1 
ไร่ 1 ล้าน) ประจําปี 2563 

    

6.1เครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้ (1 ไร่ 1 
ล้าน) 

650,000 นายอุกฤษฎ์ ธน
ทรัพย์ทวี,นายกิตติ 
วิโรจรัตนาภาพิศาล,
นายจุมพล ชัย
ประเดิมศักด์ิ 

  

6.2การยกระดับผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร
อ้อนจันทร์สูงมาตรฐานการค้าสากล (1 
ไร่ 1 ล้าน) 

501,402 นายไกรสร วงษ์ปู่      
นางสาวปรียานุช 
เมฆฉาย ผศ.ธงชัย 
เบ็ญจลักษณ ์

  

6.3การพัฒนาคุณภาพสินค้าของ
ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

405,020 นายธวัชชัย ไชยลัง
การ    ผศ.จํารสั ทา
คําวัง นางสาวนาฏ
นภา บุญน่วม 

  

6.4โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าของ
ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

500,000 ดร.ปริดา  จิ๋วปัญญา    
นายภาคภูมิ  ใจชมภู   
นายพิชิตรี  ทองดี 

  

7.การพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาชีพ
แบบบูรณาการ การปฏิบัติการประกอบ
และผลิตช้ินส่วนหุ่นยนต์ขนาดเล็กและ
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
เบ้ืองต้น 

40,000 อ.ไกรสร  วงษปู่์   

8.การวิเคราะห์ผลด้านการลดและการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิต
นํ้ามันชีวภาพ ควบคู่กับการผลิตถ่าน
ชีวภาพในเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสแบบช้า
ภายใต้การจัดการแบบศูนย์  

 

82,500  
 
  

งบประมาณ 
825,000 บาท ผศ.
ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ 

(70%) 
ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญ

จนพิบูลย์ (10%) 
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ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
อ.ณัฐพล วิชาญ 

(10%) 
ผศ.ดร.จักรพนัธ์ 
ถาวรงามยิ่งสกุล 
(ตาก) (10%) 

รวม 14,609,472    
พิษณุโลก 
1.เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่น
ไมโครเวฟ   

35,000 นายณัฐพงษ์  แกม
ทับทิม 

  

     
รวม 35,000    

น่าน 
1.ศึกษาศักยภาพวัสดุเหลือใช้ทาง
เกษตรในจังหวัดน่าน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการตั งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 

35,000 
 

นายกฤษนนท์ สนธิ   

2.การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองกลั่น
นํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็กสาํหรับ
วิสาหกิจชุมชน 

104,750 ดร.ก้องเกียรติ ธนะ
มิตร 

  

3.ระบบควบคุมการรดนํ้าพืชอัตโนมัติ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

50,000 ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญ
จนพิบูลย์ 

  

4.การวิเคราะห์ผลด้านการลดและการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิต
นํ้ามันชีวภาพ ควบคู่กับการผลิตถ่าน
ชีวภาพในเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสแบบช้า
ภายใต้การจัดการแบบศูนย์ 

742,500 งบประมาณ 
825,000 บาท ผศ.
ดร.กันยาพร ไชย
วงศ์ (70%) 
ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ 
กาญจนพิบูลย์ 
(10%) 
อ.ณัฐพล วิชาญ 
(10%) 
ผศ.ดร.จักรพันธ์ 
ถาวรงามย่ิงสกุล 
(ตาก) (10%) 

  

รวม 932,500    
รวมทั้งสิน้ 29,959,234    
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ค่านํา้หนัก 0.2 จาํนวน 
138 บทความ คดิเป็น    

64%

ค่านํา้หนัก 0.4   
จาํนวน 20 บทความ 

คดิเป็น 7%

ค่านํา้หนัก 0.6 จาํนวน 1… 

ค่านํา้หนัก 0.8 จาํนวน 22 … 

ค่านํา้หนัก 1.0  จาํนวน 11 … 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานวิจัย 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : งานวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวจิราภรณ์ กันทะใจ 

นางสาวอไรวรรณ สายยะนันท์                       
โทรศัพท์ : 1236 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา จํานวน 113 เรื่อง โดยเป็น
ผลงานค่านํ้าหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 73 เรื่อง ค่านํ้าหนัก 0.40 จํานวน 8 เรื่อง ค่านํ้าหนักค่า
นํ้าหนัก 0.60 จํานวน 0 เรื่อง 0.80 จํานวน 3 เรื่อง และ ค่านํ้าหนัก 1.00 จํานวน 29 เรื่อง ผลรวมค่า
ถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําเท่ากับ 49.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ตามสูตร 

49.20 = x 100 13.30 % 370 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

13.30 x 5 = 2.22 คะแนน 30 
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เขตพืน้ที ่ จํานวนงานวิจัย รวม(เรื่อง) รวมค่าน้าํหนกั 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 

เชียงใหม่ 19 4 0 1 18 42 24.20 
เชียงราย 11 0 0 0 5 16 7.20 
ลําปาง 8 2 0 0 3 13 5.40 
ตาก 22 1 0 1 3 27 8.60 
น่าน 2 0 0 0 0 2 0.40 
พิษณุโลก 11 1 0 1 0 13 3.40 

รวม 73 8 0 3 29 113 49.20 
 

คณะ ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก จํานวนอาจารย์ ร้อยละผลงาน คะแนน 

เชียงใหม่ 24.20 170.5 14.19 2.37 
เชียงราย 7.20 50 14.40 2.40 
ลําปาง 5.40 22 24.55 4.09 
ตาก 8.60 88 9.77 1.63 
น่าน 0.40 17.5 2.29 0.38 
พิษณุโลก 3.40 21 16.19 2.70 
สวก.ลําปาง 0 1 0.00 0.00 

คํานวณจากคา่คะแนนเฉลี่ย       49.20 370.00 13.30 2.22 

 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.20) 
เชียงใหม่       

1 รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์  การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็น
แหล่งธาตุไนโตรเจนสําหรับ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย

0.2 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

ทักษิณ ครั้งที่ 298-10 
พค 62 

2 ฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง การประเมินกําลังรับแรงเฉือน
ของลาดวิบัติด้วยวิธีคํานวณ
ย้อนกลับ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย 
ครั้งที่ 11 26-29 มีค 62 

0.2 

3 ผศ.พัชรนันท์  ย่ิงขยัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
สําหรับผู้บกพรอ่งทางการได้ยิน

ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 

0.2 

4 ผศ.ดร.กฤษดา  ย่ิงขยัน ระบบบันทึกข้อมูลจากมิเตอร์
ไฟฟ้าโดยใช้โปรโตคอลมอดบัส
อาร์ทียูผ่านเครือข่ายไร้สาย 

ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 

0.2 

5 ว่าที่ร้อยตรีดิเรก  มณีวรรณ การพัฒนาชุดการสอนสําหรบั
การควบคุมแขนกลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
ต้นทุนตํ่า 

ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 

0.2 

6 ดร.กิจจา   ไชยทนุ การพัฒนาและหาปริสิทธิภาพ
หลักสูตรการฝกึอบรม เรื่อง
ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรสิ่ง
เพ่ือการเกษตรกรรม สําหรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชน 

ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 

0.2 

7 นายอนุสรณ์  เราเท่า การประยุกต์เทคนิคการ
เหน่ียวนําความร้อนมาใช้
ตรวจสอบแร่เงินแท ้

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 4.0 เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศไทยอย่างย่ังยืน 

0.2 

8 นายสุทธิเทพ  รมยเวศม ์ การแต่งแร่พลวงด้วยโต๊ะแยก
แร่ด้วยลม 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมเหมอืงแร่ ครั้งที่ 
๑๓ 

0.2 

9 นายพิพัฒน์  ช่ืนใจ Quick Methods for Heating 
Value Analysis of Coal 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมเหมอืงแร่ ครั้งที่ 
๑๓ 

0.2 



 

62รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

10 นายปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล การพัฒนาระบบทดสอบปรับ
เหมาะด้วยแบบจําลอง
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 
บนเว็ปแอปพลิเคช่ันจัดการ
เรียนรู้แบบโปรเกรสซีฟ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๑๕    ณ Arnoma 
Grand Hotel Bangkok 
Thailand   

0.2 

11 นายสามารถ ยะเชียงคํา “Implementation of Full 
Bridge Voltage Source 
Resonant Inverter for 
Ultrasonic Cleaning 
Application” 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านนวัตกรรม
ทางการศึกษาและ
เทคโนโลยี ครัง้ที่ 4 
ประจําปี 2562 (The 4th 
International 
Conference on 
Innovative Education 
and Technology ICIET 
2019) 

0.2 

12 นายอดิเรก ชัยนวกุล พ้ืนผิวตอบสนองสําหรับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความเงาผิวใน
กระบวนการฉีดพลาสติกแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ 

การประชุมวิชาการ 3rd 
National Conference 
on Creative 
Technology ในหัวข้อ 
"Mulitidisciplinary for 
Sustainable Education 
and Energy" 19-21 
มิ.ย. 62 

0.2 

13 ว่าที่ร้อยโท สุรพิน พรมแดน การพัฒนาหัวเจาะสําหรับงาน
ระเบิดเหมืองถ่านหิน 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 10 “วิถีราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและ
สังคม” (RMUTCON 
2019)   

0.2 



 

63รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

14 นายธนา น้อยเรือน การประยุกต์ใช้แบบจําลองด้าน
การจราจรประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการที่
ทางแยกต่อเน่ืองมีสัญญาณไฟ : 
กรณีศึกษาถนนห้วยแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 24 ประจําปี 2562 
ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรม
โยธากับการพัฒนา
ประเทศในยุด 4.0 

0.2 

15 นายโชคมงคล นาดี Machine Learing Based 
Fall Detection Using 
Ultrasonic Arry Sensors for 
Indoor Environment 

การประชุมระดับ
นานาชาติ "The Society 
of Instrument and 
Control Engineers 
(SICE2019) 

0.2 

16 นายพินิจ เน่ืองพิรมย์ Implementation of a GUI 
to Radiation pattern 
measurement using 
MATLAB 

การประชุมระดับ
นานาชาติ "The Society 
of Instrument and 
Control Engineers 
(SICE2019) 

0.2 

17 ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง การออกแบบสร้างเครื่องผ่า
เสาวรส 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมคร้ังที่ ๕ 
(NCITE ๒๐๑๙) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปลี่ยนโลก Disruptive 
Industrial 
Technology” 

0.2 

18 นายชัยภูมิ สีมา การออกแบบสร้างเครื่องอบ
แห้งลําไยสีทอง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมคร้ังที่ ๕ 
(NCITE ๒๐๑๙) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปลี่ยนโลก Disruptive 
Industrial 
Technology” 

0.2 



 

64รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

19 นายกิจจา ไชยทนุ A Development of 
Instructional Model Based 
on Work-Intergrated 
Learing for New 
Generation of 
Graduates:Case Study of 
Fujikura Electronics 
(Thailand) Ltd. 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 22nd 
International 
Conference on 
Interative Learning 
(ICL2019) 

0.2 

ลําปาง       
1  

นายจิรพนธ์  ทาแกง 
Adaptive Bee Colony 
Optimization Method for 
Solving Economic 
Dispatch Problem of a 
Thermal Power Plant 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครั้งที่ 11  (EENET2019) 

0.2 

2 ผศ.พงศกร   สรุินทร ์ การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีผง
ขี้เถ้าแห้งและการหล่อคอนกรีต
จากส่วนผสมผงขี้เถ้าแห้งกับ
ปูนซีเมนต์ : กรณีศึกษา บริษทั
ผลิตอาหาร 

รายงานสืบเน่ือง การ
ประชุมวิชาการราชมงคล
ด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ  RMTC 
2019 

0.2 

3 นายอนาวิล  ทพิย์บุญราช การลดข้อบกพร่องใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากอลูมิเนียมโดยใช้เทคนิค
การออกแบบการทดลอง 

การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ ประจําปี พ.ศ 
2562ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรมศาสตร์ จุฬา
มหาวิทยาลัย 21-24 
กรกฎาคม 2562 กทม. 

0.2 

4 นายเกษม  ตรภีาคระบบ สูบนํ้าแบบลูกสูบชักที่ใช้ยูนิ
เวอร์แซลมอเตอร์แบบไฮบริด 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 ประจําปี 2562 
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 
2562 ณ ศูนย์การประชุม
และแสดงสินคา้นานาชาติ

0.2 



 

65รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ 

5 รศ.ดร.วันไชย  คําเสน การประมาณค่าเริ่มต้นและ
เรียงลําดับการหาค่าที่
เหมาะสมท่ีสุดแบบฝูงผึ้งเพ่ือ
แก้ปัยหาการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัดที่มีฟังก์ช่ันราคา
เช้ือเพลิงแบบไม่เรียบ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 ประจําปี 2562 
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 
2562 ณ ศูนย์การประชุม
และแสดงสินคา้นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.2 

6 นายเกษม  ตรภีาค ระบบสูบนํ้าแบบลูกสูบชักทีใ่ช้
ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์แบบ
ไฮบริด 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 ประจําปี 2562 
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 
2562 ณ ศูนย์การประชุม
และแสดงสินคา้นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.2 

7 ผศ.ปณิฐิ  แสนจิตร แอพพลิเคช่ันสําหรับออกแบบ
ระบบไฟฟ้าในระบบปกิบัติการ
แอนดรอยด์ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 ประจําปี 2562 
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 
2562 ณ ศูนย์การประชุม
และแสดงสินคา้นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.2 



 

66รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

8 นายอํานาจ  ผัดวัง ตู้ปลอดเช้ือก่ึงอัตโนมัติควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 ประจําปี 2562 
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 

2562 ณ ศูนย์การประชุม
และแสดงสินคา้นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัด

เชียงใหม่ 

0.2 

เชียงราย       
1 นายสุรชัย  อํานวยพรเลิศ การพัฒนาเคร่ืองต้นแบบดัก

กลิ่นและชุดควบคุมแรงดันก๊าซ
ชีวภาพอย่างง่าย 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

2 นายสุรชัย  อํานวยพรเลิศ การศึกษาผลการแทนที่เศษ
เซรามิคในส่วนผสมของบล็อก
คอนกรีตที่มีผลต่อกําลังรับ
แรงอัดและอุณหภูมิ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

3 อ.พิเชษฐ  กันทะวัง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
กระเป๋าตะกร้าเชือกโพลีโดย
ตะกร้าสุชาฎา เพ่ือยกระดับสู่
สินค้า OTOP 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์

0.2 



 

67รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

4 อ.พิเชษฐ  กันทะวัง การส่งเสริมกิจการธนาคาร
เมล็ดพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียว 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

5 ผศ.มงคลกร  ศรีวิชัย ปัจจัยความสําเร็จในการ
บริหารจัดการขยะองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพาน 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

6 อ.นิวัติ  นวลกัน การเพาะเลี้ยงเห็ดฟางด้วยแสง
แอลอีดี 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

7 อ.นิวัติ  นวลกัน เครื่องให้อาหารปลาแบบพ่น
กระจาย 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 

0.2 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

8 อ.ชญภพ  บุญทาศรี การติดตามการเจริญเติบโต
เช้ือราโดยใช้การประมวลผล
ภาพ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

9  ระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในโรงเรือนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

10 อ.จําเริญ  เกตุแก้ว การปรับเลื่อนรั้วซอยของโต๊ะ
เลื่อยวงเดือนอัตโนมัติ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเชียงใหม ่

0.2 

11 อ.สุวรรณี  ปัญยศ ระบบการหาปริมาตรแก๊ส
มีเทนที่เกิดขึ้นในแก๊สชีวภาพ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 (RMUTCON2019) 
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 

0.2 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า 

น่าน    

1 ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์
และ อรรนนท ์บัวศรี 

การศึกษาและออกแบบระบบ
แสดงข้อมูลเวลานับถอยหลัง
ไฟสัญญาณจราจรบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเวลาจริง 
กรณีศึกษา : ทางแยกถนนมหา
ยศตัดกับถนนวรวิชัย ชุมชน
มหาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัด
น่าน 

3rd National 
Conference on 
Creative technology.
ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย 
บูติค โฮเทลจังหวัด
ชุมพร.วันที่ 19-21 
มิถุนายน2562.หน้า 86-
91. 

0.2 

2 วาสนา คําโอภาส คมสนั 
เรืองฤทธ์ิ สุภกิจ ไชยพุฒ วิชุ
ดา พุ่มพวง ปัญจพร หนาน
คา  สุรินทร์ คนัใจ กันยาพร 
ไชยวงศ์ จีรพร เพกเกาะ 
และทนงเกียรติ เกียรติศิริ
โรจน์, 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาด
เล็กในสภาวะคาร์บอนไดออก
ไซดค์วามเข้มขน้สงู จากไอเสีย
เครื่องยนต์ดีเซลความเร็ว
รอบต  ่า เพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง
ชีวภาพ 

การประชุมวิชาการเรื่อง
การถ่ายเทพลังงานความ
ร้อนและมวลในอุปกรณ์
ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 18, 
20 – 21 มีนาคม 2562, 
โรงแรมกระบ่ี ฟร์อนท์ 
เบย์ รีสอร์ท จงัหวัดกระบ่ี 

0.2 

พิษณุโลก       
1 ปรีดา เสมา ทรงกลด ศรีวัฒน

วรัญญู ธนพงษ์    รอดภู จี
ระ พัฒน์  กันยน ต์  ณัชพล 
อินทร์คีรี และณัฐวุฒิ ศรีสุข  

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้
ชุดการสอนเรื่องอัลเทอร์ เน
เตอร์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน.  
 

รายงานสืบ เ น่ือง  งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 
ประจํ า ปี  พ .ศ .  2562 
( Proceedings)  ก ลุ่ ม
มนุษย์ศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์. 531-540. 

0.2 

2 ณัฐพงค์ ศรีบรรเทา บุณยนุช 
เทียนพลชัย สทิธิศักด์ิ วาจา

ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื
นและความเขม้แสงภายใน
โรงเรือน.  

รายงานสืบ เ น่ือง  งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 

0.2 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

รักษา สุเทพ สนิปาน และ
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด. 

 ป ร ะ จํ า ปี  พ . ศ .  2562 
( Proceedings)  ก ลุ่ ม
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี. 61-68. 

3 กนกวรรณ ค้ามี บุญตาล 
ทองแห้ว รักศกัด์ิ กันอินทร์ 
บุญญฤทธิ์ วังงอน และณฐิิ
มา เฉลมิแสน 

การพัฒนาเคร่ืองให้ 
อาหารไก่ไข่อินทรีย์อัตโนมัติ
โดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอลโทรลเลอร.์  
 

รายงานสืบเน่ือง งาน
ประชุมวิชาการะดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 
5 ประจําปี พ.ศ. 2562 
(Proceedings) กลุม่
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี1-5 

0.2 

4 ธนารักษ์ มิตรชอบ พุทธ
บัตร เรืองเพ็ชร ระพีร์ รัตนะ
พรม และเดือนแรม แพ่ง
เก่ียว 

การประยุกต์ใช้วงจรสลาย 
ซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จ
แบตเตอรี่ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์.  
 

รายงานสืบเน่ือง งาน
ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งที่ 5 ประจําปี 
พ.ศ. 2562 
(Proceedings) กลุม่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี430-437 

0.2 

5 สุวรรณ เชย ธนโชติ ทับ
ชาวนา กิตติพงษ์ มาตรัก
ชาติ และเดือนแรม แพ่ง
เก่ียว 

การออกแบบระบบแสงเทียม
ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั งใน
อาคาร.  
 

รายงานสืบเน่ือง งาน
ประชุมวิชาการะดับชาติ 
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 
5 ประจําปี พ.ศ. 2562 
(Proceedings) กลุม่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 501-510 

0.2 

6 กิตติศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ ธนาธิป 
ในสูงเนิน อดิศกัด์ิ เย็นฉฎ่า 
คมกริช อินทา และปฏิพล 
ถัตทะพงษ์. 

ชุดควบคุมสีของแสง 
หลอดไดโอดอาร์จีบี
เปล่งแสงส้าหรบัผักไฮโดรโป
นิกส์.  
 

รายงานสืบเน่ือง งาน
ประชุมวิชาการะดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 
5 ประจําปี พ.ศ. 2562 
(Proceedings) กลุม่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 334-343. 

0.2 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

7 พินิจ บุญเอ่ียม กิตติศักด์ิ 
ศรีสวัสด์ิ ณฐัพงษ์ น้อยเครือ 
สมคิด แสนบุญยัง และ
อภิรักษ์ ชากองมา 

เคร่ืองแยกเมล็ดและตีฟูฝ้าย 
 

รายงานสืบเน่ือง งาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งที่ 5 ประจําปี 
พ.ศ. 2562 
(Proceedings) กลุม่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 404-410 

0.2 

8 รัชดากร แรรุน อานนท์ 
จันทรสี อานนท์ เดชมัด 
และบุญญฤทธิ์ วังงอน 

การพัฒนาระบบควบคุม
อุณหภูมิน  ้า 
ส้าหรับบ่ออนุบาลปลานิล
แบบอัตโนมัติ.  
 

รายงานสืบเน่ือง งาน
ประชุมวิชาการะดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 
5 ประจําปี พ.ศ. 2562 
(Proceedings) กลุม่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 147-153. 

0.2 

9 ปรีดา เสมา ประเทียบ พรม
สีนอง และไพบูลย์ สวน
พันธ์ุ. 

การพัฒนาทักษะในการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีสอบ 
แบบ STEM ในรายวิชางาน
เคร่ืองยนต์เล็กของโรงเรียน
บ้านกร่างวิทยาคม 
 

รายงานสืบเน่ือง งาน 
ประชุมวิชาการะดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 
ประจําปี พ.ศ. 2562 
(Proceedings) กลุม่
มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา. 
542-554. 

0.2 

10 บุญญฤทธิ์ วังงอน วิทยา 
พรหมพกฤษ์ และศุภชัย 
ชุมนุมวัฒน์. 

พัฒนาระบบกลไกเคร่ืองสับ
หญ้าผลิตอาหาร 
สัตว์เศรษฐกิจ 
 

รายงานสืบเน่ือง งาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่11 ประจ้าปี พ.ศ. 
2562 (Proceedings) 
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี. 107-
116. 

0.2 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

11 ธเนศ เครือรัตน์  ภาณุพงศ์ 
บุญผาง ภัทรภณ พันละดี 
สุริยะ อ้ารุงม้ากุล และ
ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์. 

ตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับการแปรรปู
ใบมะกรูด 
 

รายงานสืบเน่ืองงาน
ประชุมวิชาการะดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลคร้ังที่11 
ประจําปีพ.ศ.2562 
(Proceedings)กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี179-186.

0.2 

12 ณัฐพงศ์ แกมทับทิม และศิ
ริชัย เทพา 

การยับยังการเจริญเติบโตของ
เช้ือ Ralstonia 
solanacearum ในดิน 
เพาะปลูกด้วยการปล่อยนํ้า
ร้อนจากท่อแนวตัง 
 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา. ปีที่ 4 
ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2562. 34-42. 

0.2 

13 ศักด์ิสิทธ์ิ ช่ืนชมนําคจําด  
แมน ฟักทอง สมชาย โพธ์ิ
พยอม เกรียงไกร ธารพรศรี 
และธงชัย เครือผือ. 

การออกแบบและ 
สร้างเตาหลอมอลูมิเนียมโดย
ใช้ถ่านโต้กร่วมกับน  ้ามัน
ดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 
 

รายงานสืบเน่ือง การ
ประชุมวิชาการ 
ราชมงคลด้านเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ  
RMTC  2019 
(Proceedings) กลุม่
Manufacturing 
Engineering. 150-155. 

0.2 

14 แมน  ฟักทอง สมชาย  โพธ์ิ
พะยอม ศักด์ิสทิธ์ิ ช่ืนชม
นาคจาด เกริกชัย มีหนู และ
เกรียงไกร ธารพรศรี. 

การออกแบบ 
และพัฒนาเคร่ืองย่อยดินเพ่ือ
ใช้ในการผลิตอิฐบล๊อก
ประสาน 
 

รายงานสืบเน่ือง การ
ประชุมวิชาการราช
มงคลด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการ  
RMTC 2019 
(Proceedings) กลุม่
Manufacturing 
Engineering.181-184 
 
 
 
 

0.2 
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บทความ 
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ค่าน้าํหนัก 

ตาก    
1. ผศ.มานะ  ทะนะอ้น การศึกษาออกแบบและสร้าง

เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นอร์ทเทิร์น
วิจัย ครั้งที่ 5 ประจําปี 
2561 "บูรณาการงานวิจัย  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด้วยนวัตกรรม" วันที่ 31 
พฤษาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยนอร์เทิร์น อ.
เมือง จ.ตาก 

0.2 

2. นายสุรนารถ  ฉิมภารส การพัฒนาชุดทดสอบเคร่ือง
เติมสารทําความเย็นและ
สุญญากาศในระบบประบ
อากาศรถยนต์แบบกึ่งอัตโนมัติ
ชนิดนํ้ายา R 134a 

การประชุมวิชาการราช
มงคลด้านเทคโนโลยีการ
ผลติและการจดัการ 30-
31 พฤษภาคม 2562 โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่   

0.2 

3. ผศ.ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอนเรื่องการมอดูเลต
เชิงขนาดและการประยุกต์ใช้
กับการสอนอาชีวศึกษา 

การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ครั้งที่ 11 วันที่ 
4-7 มิถุนายน 2562 ณ 
บ้านสวนคุณตา  กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท จ.
อุบลราชธานี 

0.2 

4. นายสวัสด์ิ ยุคะลัง เครื่องวัดกระแสโซลาร์เซลล์
แบบติดต้ังอยู่กับที่พิกัด 15 
แอมแปร ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นอร์ทเทิร์น
วิจัย "บูรณาการงานวิจัย  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด้วยนวัตกรรม" วันที่ 31 
พฤษาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยนอร์เทิร์น อ.
เมือง จ.ตาก 

0.2 
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บทความ 
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ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

5. ผศ.เอกลักษณ ์สุมนพันธ์ แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน
สําหรับตรวจสอบตารางเดินรถ 
กรณีศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 11 
ภายใต้หัวข้อการจัด
งานวิจัยสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมไทยสู ่Disruptive 
Society มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม วันที่ 
11-12 กรกฎาคม 2562 

0.2 

6. นายสมคิด สุขสวัสด์ิ แอพพลิเคช่ัน วัดปรืมาณการ
ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 11 
ภายใต้หัวข้อการจัด

งานวิจัยสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมไทยสู ่Disruptive 
Society มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม วันที่ 

11-12 กรกฎาคม 2562
ราชภัฎนครปฐม 

0.2 

7. นายสุทธิพันธ์ สายทองอินทร์ เครื่องแยกเกรดคุณภาพของ
เน้ือวัดโดยใช้วิธีการ
ประมวลผลภาพ 

การประชุมวิชาการสถิติ
ประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับชาติ 

ประจําปี พ.ศ.2562 วันที ่
30-31 ตุลาคม 2562 

0.2 

8. นายยุทธนา ศรีอุดม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลเกษตร
เพ่ือพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
ระยะที่ ๒ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ
วิศวกรรม ครั้งที่ 5 
(NCITE 2019)  15-16 
กรกฎาคม 2562 
อุบลราชธานี 

0.2 

9. ผศ.ไพโรจน์ จนัทร์แก้ว การอบแห้งใบมะกรูดด้วย
เครื่องอบแห้งใช้เช้ือเพลิงจากยู
คาลิปตัสร่วมกับการ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ

0.2 
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ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

เคลื่อนย้ายที่อากาศร้อนด้วย
หลักการเกิดลม 

วิศวกรรม ครั้งที่ 5 
(NCITE 2019)  15-16 
กรกฎาคม 2562 
อุบลราชธานี 

10 ผศ.อภิรักษ์ ขดัวิลาศ การกําหนดค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมของอัลกอริทึมอาณา
นิคมผึ้งประดิษฐ์สําหรับปัญหา
การหาค่าที่เหมาะสมแบบตัว
แปรต่อเน่ือง 

การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ครั้งที่ 11 วันที่ 
4-7 มิถุนายน 2562 ณ 
บ้านสวนคุณตา  กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท จ.
อุบลราชธานี 

0.2 

11 นายอนุรัตน์ เทวตา เครื่องหั่นมันเทศ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ
วิศวกรรม ครั้งที่ 5 
(NCITE 2019)  15-16 
กรกฎาคม 2562 
อุบลราชธานี 

0.2 

12 ภูวดล พรหมชา A Feasibility Stndy on 
Increasing the Pumping 
Rate of Hydraulic Ramp 
Pump with Increasing 
Water Supplies and 
Connecting the Hydraulic 
Ramp Pump in Parallel 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 24 ณ รร.เซ็นทารา
และคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10 ก.ค. - 12 ก.ค. 62   

0.2 

13 นายก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์ ชุดควบคุมอุณหภูมิและความ
เข้มข้นสีของเครื่องตีเส้น
สําหรับสนามฟุตบอล 

การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 12 

0.2 

14 สมนึก  เครือสอน 
สุรสิทธ์ิ  แสนทอน 
วริศ  เทพารักษ์ 
อนิษา  ขมพัด 

เครื่องปรับและคงค่า EC ของ
ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 

งานประชุมวิชาการพะเยา
วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 24 - 
25 มกราคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
จังหวัดพะเยา 

0.2 
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ค่าน้าํหนัก 

15 กานต์  วิรุณพันธ์ 
ธนารักษ์  สายเปลี่ยน 
สนธยา  ทองอรุณศร ี

การหาอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสมในการทําเช้ือเพลิง
ถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุที่
เหลือใช้จากการผลิตข้าวหลาม 

งานประชุมวิชาการพะเยา
วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 24 - 
25 มกราคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
จังหวัดพะเยา 

0.2 

16 กานต์  วิรุณพันธ์ 
ธนารักษ์  สายเปลี่ยน 
สนธยา  ทองอรุณศร ี

การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในกระบวนการเผาเถ้าแกลบ
ด้วยเตาเผาระบบเปิดและ
ระบบปิดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติ
ทางกลของคอนกรีตรับแรงอัด 

งานประชุมวิชาการพะเยา
วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 24 - 
25 มกราคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
จังหวัดพะเยา 

0.2 

17 สันติภาพ โคตทะเล 
อุดม  เครือเทพ 
จักรกฤษณ์  เคลือบวัง 

การเปรียบเทียบการขับเคลื่อน
มอเตอร์เหน่ียวนําสองเฟสด้วย
พีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์แบบ 
2 ก่ิง และแบบ 3 ก่ิง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 11 ประจําปี 2562 "วิถี
ราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์
เศรษฐกิจและสังคม" วันที่ 
24-26 กรกฎาคม 2562 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7รอบพระ
ชนมพรรษา เชียงใหม่ 

0.2 

18 ไกรสร  วงษ์ปู่ 
ธงชัย  เบ็ญจลกัษณ์ 

การพัฒนาและจัดสร้างเครื่อง
คัดแยกผลเสาวรส กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
บ้านศรีคีรีรักษ ์

การประชุมวิชาการราช
มงคลด้านเทคโนโลยีการ
ผลติและการจดัการ 30-
31 พฤษภาคม 2562 โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.2 

19 ชยันต์  คําบรรลือ 
นรุตม์  คล้ายเคลื่อน 
ธันย์นรี  พรไพรเพชร 
สถิรศักด์ิ  รังสนิานนท์ 

การปรับปรุงกระบวนการตัด
กระยาสารท กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนมไทยบ้านตาก 

การประชุมวิชาการราช
มงคลด้านเทคโนโลยีการ
ผลติและการจดัการ 30-
31 พฤษภาคม 2562 โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 

0.2 
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อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่   

20 Yuttana    Sriudom 
Anurat   Tewata 
Yutthana  Munklang  
Zinnia  Rattipat  
Yupparat  jankaew 
Yopparat  Impitak 

Energy Conservation of 
Split Type Air Conditioner 
in Mechaical Engineering 
Department Building of 
RMUTL Tak 

การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน" วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

0.2 

21 อภิศักด์ิ  ขันแก้วหล้า 
อําไพ  สงวนแวว 
พิพัฒน์พงษ์  สธีุมน 

ศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากกังหันนํ้าแบบทุ่นลอยนํ้า 
(กรณีศึกษากระแสนํ้าแม่ปิง 
เขตอําเภอเมืองตาก) 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วัน
ศุกร์ ที ่6 กันยายน 2562 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎ
กาญจนบุร ี

0.2 

22 สุรสิทธ์ิ  แสนทอน 
วิชยุตม์  คําคุ้ม 
มัฆวัติ  สรงสุวรรณ 

บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เรื่อง โรงต้น
กําลังไฟฟ้า 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุง
เก่า" ประจําปี พ.ศ.2562 
"ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัย
และวัตกรรม" 12-13 
ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

0.2 

 
บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในรายงานตีพิมพ์สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้าํหนัก 
0.40) 
เชียงใหม่       

1 ผศ.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ Low - Profile MiMo 
Antenna Based on 
Substrate Integrated 

ECTI-Con 2019 
International 
Conference 10-13 
กรกฎาคม 2562 

0.4 
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บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

Waveguide for WLAN 
Applications 

2 ผศ.วิษณุ  ทองเล็ก Characterization of Fine 
Micro/Nano Bubbles by a 
ligh Scattering Method 

International 
Symposium on 
Application of High-
voltage,Plasmas & 
Micro/Nano Bubbles 
(Fine Bubble) to 
Agriculture and 
Aquculture,ISHPMNB2
019 

0.4 

3 ผศ.ชาญชัย  เดชธรรมรงค์ Discharge Plasma in Air 
Bubble Water for 
Decolonization or 
Methylene Blue by 
Cascade High Voltage 
Doubler 

International 
Symposium on 
Application of High-
voltage,Plasmas & 
Micro/Nano Bubbles 
(Fine Bubble) to 
Agriculture and 
Aquculture,ISHPMNB2
019 

0.4 

4 ผศ.ชาญชัย  เดชธรรมรงค์ Effect of Atmospheric 
Pressure Plasma 
treatment of Eggshell on 
Fluoride Remova; from 
Water 

International 
Symposium on 
Application of High-
voltage,Plasmas & 
Micro/Nano Bubbles 
(Fine Bubble) to 
Agriculture and 
Aquculture,ISHPMNB2
019 

0.4 

ลําปาง    

1 ดร.อภินันท์  จิตรเจริญ A short film series to 
enhance thai farmers 

การประชุมวิชารระดับ
นานาชาติ Asean food 
conference 2019 ครั้ง

0.4 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

ability to improve coffee 
quality 

ที่ 6, 15-18 ตุลาคม 
2562 ประเทศอินโดนีเชีย

2 ดร.สุวรรณ  จนัทร์อินทร ์ Development of Arduino 
Uno R3 with analog 
electrical conductivity, 
temperature and pH 
sensor for monitoring 
aquarium water quality 

The 10th Rajamangala 
University of 
Technology 
International 
Conference 
“Creative Innovation 
and Technology for 
Sustainable 
Agriculture” 

0.4 

ตาก    

1 จักรกฤษณ์ เคลือบวัง Using Basic Grey 
Prediction Model to 
Forecast Electricity 
Consumption of ASEAN 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ICPEI ๒๐๑๖ 
ณ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี 

0.4 

พิษณุโลก    

1 แมน ฟักทอง สมชาย โพธ์ิ
พยอม, ศักด์ิสทิธ์ิ ช่ืนชมนาค
จาด, เกริกชัย มีหนู และ
เกรียงไกร ธารพรศรี. 

การสร้างเคร่ือง 
ย่อยดินเพ่ือใช้ในการผลิตอิฐ
บล็อกประสาน.  
  
 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา. 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562. 23-29. 

0.4 

บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้าํหนัก 0.6) 
ตาก       

1 นายสมบัติ สันกว๊าน ประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัย
อัตโนมัติเพ่ือลดอาการบาดเจ็บ
จากการล้มของผู้สูงอายุ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
Veridian e-Journal 
Science and 
Technology Silpakorn 
University ปีที่ 6 ฉบับที ่
2 เดือนมีนาคม-เมษายน 
2562 

0.6 
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บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (คา่น้ําหนัก 
0.80) 
พิษณุโลก 
  

      

     

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฎในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 (ค่านํ้าหนัก 0.8) 
เชียงใหม่       

1 ผศ.ฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง กําลังรับแรงดึงของรากหญ้า
แฝกและดินเสริมกําลังด้วยราก
หญ้าแฝกเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพ
ลาดดิน 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.ปี
ที่เผยแพร่ : 2562 
ปีที่(ของวารสาร) : 12 
ฉบับที่(ของวารสาร) : 2 
เลขหน้า : 99-111 

0.8 

ลําปาง    

     
     

เชียงราย    
     
     
พิษณุโลก    

1 ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ นิติกร หลี
ชัย และธงชัย เครือผือ. 

การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนของตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์ 
ส้าหรับการอุ่นน  ้าป้อนใน
ระบบหม้อไอน  ้าเช่ือเพลิง.  

 

วารสาร มทร.อีสาน 
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. ปีที่ 
12 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน 2562. 12-26. 
 
 

0.8 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

ตาก    
1 ภูมิใจ  สอาดโฉม 

เอก  ปัญญายืน 
จีระพงษ์  เล็กออ่ง 
กัญญา  กุลสุวรรณ 

การศึกษาระยะเวลาอบแห้งที่
เหมาะสมและลักษณะทาง
กายภาพของหมูแผ่นอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟตามด้วยอากาศ
ร้อน 

วารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2562 

0.8 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ    
(ค่านํ้าหนัก 1.00) 
เชียงใหม่ 

1 Nuangpirom, P., 
Ruangsiri, K., 
Akatimagool, S. 

Low-profile, MIMO 
antenna based on 
substrate integrated 
waveguide for WLAN 
applications 

Proceedings of the 
16th International 

Conference on 
Electrical 

Engineering/Electronic
s, Computer, 

Telecommunications 
and Information 

Technology, ECTI-
CON 2019 

1.0 

2 Ruangsiri, K., Tansriwong, 
S., Poolperm, L., 
Theankeaw, S., 
Nuangpirom, P. 

Development of Virtual 
Experimental Package for 
Resonance Circuit 
Education 

2019 6th International 
Conference on 

Technical Education, 
ICTechEd6 2019 

1.0 

3 Khiewwijit, R., Panyaping, 
K., Wongpankamol, P. 

Nutrient removal by 
suspended and biofilm 
microalgae for treating the 
wastewater of agro-
industrial pig farm 

Walailak Journal of 
Science and 
Technology 

1.0 
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บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

4 Dechthummarong, C., 
Wongpankamol, P. 

Electric discharge plasma 
in air bubbles for effluent 
wastewater treatment 
from chicken 
slaughterhouse 

2019ECTI-CON - 15th 
International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology 

1.0 

5 Deesanam, N., Chomsri, 
N., Dechthummarong, C., 
Thonglek, V. 

Effect of fermentation 
temperatures on quality 
of naem made from raw 
materials treated with 
plasma 

International Journal 
of Plasma 

Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

6 Dechthummarong, C. Characterizations of 
electrical discharge 
plasma in air micro/nano-
bubbles water mixture 

International Journal 
of Plasma 

Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

7 Sritontip, C., 
Dechthummarong, C., 
Thonglek, V., 
Khaosumain, Y., 
Sritontip, P. 

Stimulation of seed 
germination and 
physiological 
development in plants by 
high voltage plasma and 
fine bubbles 

International Journal 
of Plasma 

Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

8 Moonpa, N., Janma, K. Viscoelastic modelling 
and parameter 
identification of elastomer 
under dynamic excitation 

Proceeding - 5th 
International 

Conference on 
Engineering, Applied 

Sciences and 
Technology, ICEAST 

2019 

1.0 
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บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

9 Sitticharoen, W., 
Aukaranarakul, S., 
Kantalue, K. 

Study of thermal and 
mechanical properties of 
LLDPE/Sugarcane 
bagasse/eggshell hybrid 
biocomposites 

Walailak Journal of 
Science and 
Technology 

1.0 

10 Thopan, P., Atyotha, V., 
Thonglek, V., Yoshikawa, 
K. 

Removal of rn-222 from 
contaminated tap water 
by micro/nano bubble 
aeration 

International Journal 
of Plasma 
Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

11 Norarat, R., Thonglek, V., 
Ueda, Y. 

Size distribution and 
filtering characteristics of 
pressure dissolved oxygen 
ultrafine bubbles 

International Journal 
of Plasma 
Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

12 Saijai, S., Thonglek, V., 
Yoshikawa, K. 

The storage effect of 
ozone fine bubble water 
on sterilization of 
Escherichia coli 

International Journal 
of Plasma 

Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

13 Thongdonphum, B., 
Pivsa-Art, W., Pivsa-Art, 
S., (...), Thonglek, V., 
Yoshikawa, K. 

Effects of oxygen-free 
water on preservation of 
threadfin bream 
(Nemipterus hexodon) & 
kuruma prawn (penaeus 
japonicas) 

International Journal 
of Plasma 

Environmental 
Science and 
Technolog 

1.0 
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บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

14 Thongdon-A, R., 
Thonglek, V., Yoshikawa, 
K. 

Effects of oxygen micro 
bubble water on the 
recovery process of tilapia 
fry transportation at high 
stocking density and long 
distance 

International Journal 
of Plasma 
Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

15 Saijai, S., Thonglek, V., 
Yoshikawa, K. 

Sterilization effects of 
ozone fine (micro/nano) 
bubble water 

International Journal 
of Plasma 
Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

16 Thonglek, V., Yoshikawa, 
K., Tokuda, Y., Ueda, Y. 

Identification of high 
concentration ultra-fine 
bubbles in the water 

International Journal 
of Plasma 
Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

17 Panta, S., Janjornmanit, 
S. 

Power-feeding distributed 
generator for using in 
microgrid that sharing 
power by power-angle 
control 

2019 ECTI-CON 
2018 - 15th 
International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology 

1.0 

18  Yawootti, A. An Experimental 
Investigation of A Non-
Mixing Type Corona-
Needle Charger for 
Submicron Aerosol 
Particles 

Journal of Electrical 
Engineering and 
Technology 

1.0 
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ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

เชียงราย    

1 Chamnongthai, K.,  Message from general 
chairs 

ECTI-CON 2018 - 15th 
International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology 

1.0 

2 Thipprasert, W., Effects of high voltage 
stimulation and oxygen 
rich fine bubble (FB) water 
on cultivated shiitake 
mushroom in Thailand 

International Journal 
of Plasma 
Environmental 
Science and 
Technology 

1.0 

3 Namin, A. Solar tricycle with lateral 
misalignment maximum 
power point tracking 
wireless power transfer 

ECTI-CON 2018 - 15th 
International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology 

1.0 

4 Namin, A. Mutual impedance 
adaptation for maximum 
power point tracking on 
LED TV wireless power 
transfer vary with distance

ECTI-CON 2018 - 15th 
International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 

1.0 
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ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

and Information 
Technology 

5 Chaidee, E Investigation and design 
of multi-transmitter coil 
inductive power transfer 
system to increase 
misalignment tolerance 

21st European 
Conference on Power 
Electronics and 
Applications, EPE 
2019 ECCE Europe 

1.0 

ลําปาง    
1 รศ.ดร.วันไชย  คําเสน An improved local search 

involving bee colony 
optimization using lambda 
iteration combined with a 
golden section search 
method to solve an 
economic dispatch 
problem 

ตีพิมพ์วารสาร Przeglad 
elektrotechniczny issn 

0033-2097 

1.0 

2 นายจิรพล  ทาแกง Hybrid Algorithm 
combining Lambda 
lteration and bee colony 
optimization to solve an 
economic dispatch 
provlem with prohibited 
operating zones 

ตีพิมพ์วารสาร Przeglad 
elektrotechniczny issn 
0033-2097 

1.0 

3 นายจิรพล  ทาแกง Multiple of hybrid lambda 
lteration and simulated 
annealing algorithm to 
sovlve economic dispatch 
problem with ramp rate 
limit and prohibited 
operatinf zones 
 
 

ตีพิมพ์ Journal of 
electrical engineeing 
& Technology 2019 

1.0 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่ออาจารย์/ผูน้ําเสนอ

บทความ 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ค่าน้าํหนัก 

ตาก    

1 Jewpanya, P Selective discrete particle 
swarm optimization for 
the team orienteering 
problem with time 
windows and partial 
scores 

2019 Computers 
and Industrial 
Engineering 

1.0 

2  Jewpanya, P Team orienteering 
problem with time 
windows and time-
dependent scores 

2019 Computers 
and Industrial 
Engineering 

1.0 

3 Jewpanya, P. The route planning of 
advisors for the RMUTL 
cooperative education 
program 

2019 Lecture 
Notes in Electrical 
Engineering 

1.0 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์ฯ 3 ร้อยละ 13.30 2.22 คะแนน ไม่บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การทําวิจัยเพ่ือส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนานวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
การนําองค์ความรู้จากงานวิจัยบูรณาการสู่ห้องเรียน
สําหรับผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

-การกําหนดนโยบายทางด้านการวิจัยของคณะฯ และ
แหล่งทุนสนับสนุน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการวิจัยที่
สอดคล้องกับชุมชน และท้องถิ่น 
-การให้ความรู้และความเข้าใจกับอาจารย์และนักวิจัย
เก่ียวกับการทําวิจัยเพ่ือรับใช้สังคม 
-การจัดต้ังหน่วยวิจัยที่แยกตามความเช่ียวชาญของ
นักวิจัยและบุคลากร 
 
-การทําความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในการ
กําหนดกรอบแนวทาง ปัญหา และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรเพ่ือการส่งเสริมองค์ความรู้ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 
รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (WiL) 
-การจัดต้ังหน่วยวิจัยที่แยกตามความเช่ียวชาญของ
นักวิจัยและบุคลากร 
 
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของ
คณะฯและนโยบายของการพัฒนาประเทศที่เช่ือมโยง
ไปถึงการนํางานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 การสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมงานวิจัย 
การส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่รุ่นกลาง 

- ส่งเสริมให้มีเวที Mentor นักวิจัย เพ่ือให้เป็นพ่ีเลี้ยง
ในการทํางานวิจัยและเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นน้อง -ลดเวลา
การศึกษา/เรียนรู้ ด้วยตัวเอง โดยผู้ที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์การทําวิจัยที่จําเป็นอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นน้องประสบความสําเร็จอย่าง
รวดเร็ว 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม   
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พินิจ เน่ืองภิรมย์ , นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : 1.นางสาวอุไรวรรณ      สายยะนันท์ 

2.นางสาวจุฑาทิพย์     สุวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444  ต่อ 1236 
E-mail :  - 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการ
วิชาการ (3.1-1-01)  ได้จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปี 2563 (3.1-1-02) โดยมีกระบวนการ
จัดทําแผน  โดยนําข้อมูลผลการดําเ นินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์นํามาปรับปรุงและจัดทําแผนงานบริการวิชาการ ประจําปี 2563 (3.1-1.03) 
โดยการจัดทําแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปี2557-2561,กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ และนวัตกรรม Community Research and Innovation ) ซึ่งแผนการดําเนินงาน
บริการวิชาการได้ตรงกับการร้องขอ ความต้องการของสังคม ชุมชน ในการจัดทําแผนได้กําหนดตัว
บ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อมทั้งนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติดําเนินงาน 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1-1-02 แผนการบริการวิชาการประจําปี 2563 
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 2563
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ มทร.ล้านนา บริการวิชาการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการให้บริการวิชาการแบบที่
ทําให้เกิดรายได้ ซึ่งมีการจัดทํารายละเอียดของค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการย่อย (3.1-2-01) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทําหน้าที่ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการนําข้อมูลจากโครงการบริการวิชาการภายใต้แผนบริการ
วิชาการปี 2563 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
ส่วนร่วม ประจาํปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีโครงการดังน้ี  
 1.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านแม่แวน หมู่ 5 
ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
 2.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านโหล่งปง ต.กอง
แขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
 3.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณี บ้านยอด หมู่ที่ 2 ต.ยอด อ.สอง
แคว จ.น่าน 
 4.โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน บ้านห้วยหลวง ตําบล เสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
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 5.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณ ีหมู่บ้านหินโค้ว ตําบลตากตก 
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
  
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 2563 ตามตัวช้ีวัดที่ปรากฏอยู่ในโครงการบริการวิชาการต่างๆ สรุป
ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการและติดตามการดําเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ 2563  โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา และแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมของงานบริการ
วิชาการ (3.1-4-02) ทั้งน้ีนําเสนอความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนแก่กรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

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
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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 กรณีบ้านโหล่งปง  
ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  โดยให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีสว่นร่วม กรณีบ้าน
โหล่งปง ต.กองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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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 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์  บางพาน 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม :  
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นายจารุชาติ  กันทาอินทร์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1236 
E-mail :  engineering@rmutl.ac.th 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
ข้อ 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบเป็น
คณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 (4.1-1-01)  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปีการศึกษา 2562 

 
 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 ประจําปี
งบประมาณ 2562 

 
 ข้อ 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการกํากับติดตามแผนด้านการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ส่งมายังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เมื่อดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น และมีการติดตามทุกรายไตรมาส          
ตามแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 (4.1-3-01) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01  แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 
 
 ข้อ 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตาม

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

ประเมินความสําเร็จของกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 7 โครงการ/กิจกรรมต่อปี ดําเนินโครงการได้ 4 
โครงการต่อปี 

2. จํานวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการประเมินความสําเร็จของกิจ
กรร ค่าเป้าหมาย 2 โครงการ/กิจกรรมต่อปี ดําเนินโครงการได้ 1 โครงการ              

   
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-4-01   แบบประเมินความสําเร็จการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2563 

4.1-4-02  สรุปรายงานโครงการแห่เทียนพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2562 

4.1-4-03   สรุปรายงานโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
4.1-4-04   สรุปรายงานโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563   
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หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-4-05   สรุปรายงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง มทร.ล้านนา ปี 2562 
4.1-4-06   สรุปรายงานโครงการ CPE ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน มทร.ล้านนา เชียงราย 

 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประเมินผลแต่ละกิจกรรมที่จัด โดยการนําปัญหา หรือ
อุปสรรคมาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือนําไปปรับปรุงให้มีการพัฒนาในการจัดกิจกรรม
ที่ดีย่ิงขึ้นในปีต่อไป ตามแบบรายงานโครงการ  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-5-01 สรุปรายงานโครงการแห่เทียนพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2562 

4.1-5-02 สรุปรายงานโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
4.1-5-03 สรุปรายงานโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563   
4.1-5-04 สรุปรายงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง มทร.ล้านนา (ย่ีเป็ง

ล้านนา ปี 2562) 
4.1-5-05 สรุปรายงานโครงการ CPE ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน มทร.ล้านนา เชียงราย 

 
 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 

1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (4.1-6-01)  
2) ระบบ Social Network หรือระบบสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเผยแพร่กิจกรรมให้ทันสมัยเข้าถึงนักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้รวดเร็วโดย
ผ่านทาง  Facebook Fanpage ช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา” และ 
Facebook Fanpage ช่ือ “engineer rmutl” ( 4.1-6-02) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4.1-6-02 รูปภาพประกอบ Fcebook Fanpageช่ือ “งานกิจการนักศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา” และ Facebook Fanpageช่ือ “engineer rmutl” 
 
 ข้อ 7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ 

- ไม่มีการดําเนินงาน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  
  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการกําหนดแผนงานตามพันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากศูนย์วัฒนธรรม 
และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ือง 

ควร พัฒนาโครงการ / กิ จกรรม  ที่ มี ความ
หลากหลาย             

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ชุมชน เพ่ือให้รับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

การเข้าไปมีส่วนร่วมและกําหนดแนวทางการ
พัฒนาค ว ร ส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ สถ าน
ประกอบการ  ชุมชน  เ พ่ือใ ห้รับรู้ ในคุณค่า 
ศิ ลป วัฒนธร รม  ภู มิ ปัญญาล้ านนา  และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
กําหนดแผนงานพัฒนาและกลุ่มเป้าหมายกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบรหิารของสถาบันเพือ่การกํากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบันและ     
                       เอกลักษณข์องสถาบนั   
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายชาคริต  ชูวุฒยากร  / ผศ.ไกรลาศ  ดอนชัย 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : งานวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวเฉลิมศิลป์  นันทวงศ์  

นางสาวมัทนา จุลเสวก  
นางณัฎฐนันท์  ศรีวรพจน์ 
นางสาวอุไรวรรณ  สายะนันท์ 
นางสาววราพร  สมมิตร 

โทรศัพท์ : 2401 
E-mail :   

 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผลการดําเนนิงาน :  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563 (5.1-1-01) เ พ่ือทําหน้าที่ร่วมกันจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2566) (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  (5.1-1-02) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 (5.1-1-03)  

อันประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2566) (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  นโยบาย และเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ โดยเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
วิชาและเอกลักษณ์ของคณะ และได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในคณะ  
โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
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  1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะท่ี  2 (พ .ศ .2563-2566) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทําแผนดังกล่าว โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรของคณะในการประชุม ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562  โดยเชิญผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกพ้ืนที่ มาหารือเพ่ือร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2  
ร่วมกําหนดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของแผน เพ่ือให้ได้ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2 ของ
คณะ และนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 โดยมีการกําหนดโครงการที่สอดคล้อง
กับค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2563 เพ่ือให้ได้แผนที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้
ตัวช้ีวัดสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้  ได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้านพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์  หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทุก
ภารกิจของคณะฯ ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ ทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ 
รวมถึงทําให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นคณะที่พัฒนาบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

         - ได้นําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2562) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
9/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (5.1-1-04) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ หลังจากน้ันได้นําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  (5.1-1-05) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  

         - ได้นําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2562) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (5.1-1-06) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  หลังจากน้ันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นําแผนดังกล่าวถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานใน
สังกัดเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป (5.1-1-07) (5.1-1-08) 

  - คณะได้ทําการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 โดยแจ้งให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์พ้ืนที่ และสาขา เชียงใหม่ ตรวจสอบโครงการตามแผนเดิม เพ่ือนํามาพิจารณาปรับ
แผนการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 (5.1-1-09) (5.1-1-10) 
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          - คณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2563 และรายงาน ผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี  

     1) ติดตามรายงานผลการ ดํา เ นินงานโครงการ  ประจํ า ปี
งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (5.1-1-11)  

  2) ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (5.1-1-12) ไตรมาสที่ 3 (5.1-1-13) และเดือนกรกฎาคม 2563 (5.1-1-14) 

  3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2563  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 เมษายน 
2563 (5.1-1-15) ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (5.1-1-16) และครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 
สิงหาคม 2563 (5.1-1-17) 
 2. การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (5.1-1-18) คณะวิศวกรรมศาสตร์ดําเนินการ
วิเคราะห์รายรับของคณะฯ จากจํานวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาเข้าเรียน 
ซึ่งมีผลต่องบประมาณรายรับที่ต้องใช้เพ่ือการบริหารจัดการภายใน โดยได้วิเคราะห์ถึงรายรับที่ได้จาก
ค่าบํารุงการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน ค่าบํารุงพิเศษในส่วนของคณะฯ ตลอดจนได้วิเคราะห์ถึง
รายได้ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่คณะณมี เช่น การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  การเปิด
อบรมให้กับบุคคลภายนอกโดยการเก็บค่าลงทะเบียน  โดยได้ทําการวิเคราะห์รายรับที่ได้มาหลังจาก
มหาวิทยาลัยได้หักค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ไปแล้วและใช้งบประมาณส่วนที่เหลือเป็นประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ และใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
สมทบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้งบประมาณที่จํากัด คณะได้แบ่งกลุ่มการ
จัดทํางบประมาณเป็น 6 กลุ่มได้แก่ 1) งบบุคลากร 2) งบดําเนินงาน 3) งบลงทุน 4) งบเงินอุดหนุน 
5) งบรายจ่ายอ่ืน 6) เงินรายได้ 

         โดยหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้คํานึงถึงพันธกิจของ
คณะโดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปีมาเป็นกรอบในการวางงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องและ
สามารถขับเคล่ือน ผลักดันยุทธศาสตร์ให้คณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน   โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้  พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารงบประมาณและการกํากับตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้ครอบคลุมทุกภารกิจถูกต้องและรวดเร็ว  และ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง   
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 คําสั่งที่ 277/2562 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.1-1-02  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-2566) ฉบับปรับปรุง 2562  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 
5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 
5.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 
5.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครัง้ที่ 

2/2563 
5.1-1-07 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.375 ส่งสําเนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-

2566) ฉบับปรับปรุง 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 แจ้งหัวหน้าสาขาเชียงใหม่ 
5.1-1-08 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.376 ส่งสําเนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-

2566) ฉบับปรับปรุง 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 แจ้งรองคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนที่ 

5.1-1-09 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.562 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2563 แจ้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนที่ 

5.1-1-10  หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.563 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2563 แจ้งหัวหน้าสาขาเชียงใหม่  

5.1-1-11 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.1381 ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปี 2563 
ไตรมาสที่ 1 

5.1-1-12 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.386 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2563 ไตรมาสที่ 2  

5.1-1-13 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.842 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2563 ไตรมาสที่ 3 

5.1-1-14 หนังสือเลขที่ อว0654.04/วศ.1046 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 เดือนกรกฎาคม 2563  

5.1-1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563  
วันที่ 20 เมษายน 2563 

5.1-1-16  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

5.1-1-17  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563  
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

5.1-1-18 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2563-2566) 
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 ข้อ 2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 
ผลการดําเนนิงาน :  

การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาส
ในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  โดยอ้างอิงรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มทร.ล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ผลผลิต  ประกอบด้วย ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และผลผลิตผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์  ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลผลิตแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยได้นํา
ระบบ ERP เข้ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถคํานวณต้นทุนของแต่ละหลักสูตรได้ โดยมีแนวทางการพิจารณาต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา 
ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงิน
รายได้ ในพันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ผู้สําเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

2. ค่าสาธารณูปโภค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ การวิเคราะห์และจัดทําต้นทุนต่อหน่วย 
ประจําปีงบประมาณ ครั้งที่ 8/2562 รวมค่าใช้จ่ายทั้งมหาวิทยาลัยและปันเข้าสู่คณะด้วยจํานวน 
บุคลากรรวมกับค่า FTES 

3. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง นําสู่คณะตามรายช่ือของบุคลากร 
4. ปันค่าใช้จ่ายจากสํานักงานคณบดี ลงสู่หลักสูตรสาขาวิชาด้วยจานวนบุคลากรรวมกับค่า 

FTES 
5. การคํานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยนําจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรจํานวน  26 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 10 หลักสูตร ต้นทุนต่อ
หลักสูตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังน้ี 
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1. ตารางต้นทนุต่อหลักสูตร 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนรวม   ปริมาณ   หน่วยนับ   ต้นทุนต่อหน่วย  
1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท          

          1.1 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1,165,987.13 10.58  FTES  110,206.72 
          1.2 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2,891,830.74 24.38  FTES  118,614.88 
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปริญญาตรี       

          2.1 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 13,811,897.69 115.45  FTES  119,635.32 
          2.2 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 37,093,838.29 368.98  FTES  100,530.76 
          2.3 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 27,133,236.13 272.47  FTES  99,582.47 
          2.4 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 17,681,133.60 202.16  FTES  87,461.09 
          2.5 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28,406,474.97 249.43  FTES  113,885.56 
          2.6 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 53,111,612.54 475.52  FTES  111,691.65 
          2.7 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 11,167,947.74 99.56  FTES  112,173.04 
          2.8 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 62,611,298.32 773.02  FTES  80,995.70 
          2.9 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 15,486,875.74 114.05  FTES  135,790.23 
          2.10 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 105,793,381.91 1,340.77  FTES  78,904.94 
          2.11 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51,554,773.36 507.18  FTES  101,649.85 
          2.12 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 17,393,584.66 252.04  FTES  69,011.21 
          2.13 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ 23,138,454.83 207.83  FTES  111,333.57 
          2.14 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 81,336,967.67 945.26  FTES  86,047.19 
3. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปวส.         

          3.1  หลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 11,207,719.20 205  คน  54,671.80 
          3.2  หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ 30,788,560.19 454  คน  67,816.21 
          3.3  หลักสูตร ปวส.ช่างโลหะ 5,356,187.38 103  คน  52,001.82 
          3.4  หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14,993,098.23 197  คน  76,107.10 
          3.5  หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า 23,234,712.06 356  คน  65,266.05 
          3.6  หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18,513,304.35 195  คน  94,940.02 
          3.7  หลักสูตร ปวส.ช่างจักรกลหนัก 7,043,462.84 141  คน  49,953.64 
          3.8  หลักสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7,744,105.26 66  คน  117,334.93 
          3.9  หลักสูตร ปวส.ช่างก่อสร้าง 10,872.060.11 236  คน  46,068.05 
          3.10  หลักสูตร ปวส.ช่างกลเกษตร 4,323,260.06 9  คน  480,362.23 
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2. ตารางต้นทนุต่อจํานวนนกัศึกษา 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย จํานวน
นักศึกษา 

 ต้นทุนต่อจํานวน
นักศึกษา  

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท       
          1.1 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 110,206.72 11 10,018.79 
          1.2 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 118,614.88 15 7,907.66 
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบัปริญญาตรี     
          2.1 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 119,635.32 116 1,031.34 
          2.2 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 100,530.76 181 555.419 
          2.3 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 99,582.47 131 760.17 
          2.4 หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 87,461.09   
          2.5 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 113,885.56 202 563.79 
          2.6 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 111,691.65 314 355.71 
          2.7 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 112,173.04 96 1,168.47 
          2.8 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 80,995.70 288 281.24 
          2.9 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 135,790.23 108 1,257.32 
          2.10 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 78,904.94 522 151.16 
          2.11 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 101,649.85 285 356.67 
          2.12 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 69,011.21 127 543.40 
          2.13 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ 111,333.57 232 479.89 
          2.14 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 86,047.19 459 187.47 
3. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดบั ปวส.       
          3.1  หลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 54,671.80 205 266.69 
          3.2  หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ 67,816.21 454 149.37 
          3.3  หลักสูตร ปวส.ช่างโลหะ 52,001.82 103 504.87 
          3.4  หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 76,107.10 197 386.33 
          3.5  หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า 65,266.05 356 183.33 
          3.6  หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 94,940.02 195 486.87 
          3.7  หลักสูตร ปวส.ช่างจักรกลหนัก 49,953.64 141 354.28 
          3.8  หลักสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 117,334.93 66 1,777.80 
          3.9  หลักสูตร ปวส.ช่างก่อสร้าง 46,068.05 236 195.20 
          3.10  หลักสูตร ปวส.ช่างกลเกษตร 480,362.23 9 53,373.58 

 

3. ตารางต้นทนุต่อจํานวนอาจารย์ 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย  จํานวน
อาจารย์ 

 ต้นทุนต่อจํานวน
อาจารย์  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 447,956.97 37 12,106.95 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 368,180.88 51 7,219.23 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 216,785.93 36 6,021.83 
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 197,380.76 24 8,224.20 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 407,209.64 24 16,967.07 
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4. ตารางต้นทนุต่อจํานวนบคุลากร 

ชื่อผลผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย  จํานวนบุคลากร  ต้นทุนต่อจํานวน
บุคลากร 

สํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,637,514.18 36 45,486.51 
 

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

 
เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนต่อหลักสูตร หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อ

หลักสูตรสูงที่สุดคือ 135,790.23 บาท เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 
20,229.26 บาท และมีค่า FTES ลดลงถึงร้อยละ -7.31 จึงทําให้ต้นทุนต่อหลักสูตรสูงขึ้น ส่วน
หลักสูตรรองลงมาคอื หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา มีต้นทุนต่อหลักสูตร เท่ากับ 119,635.32 บาท 
มีต้นทุนการผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 7,549.71 บาท และมีค่า FTES ลดลงถึงร้อยละ -
7.99 จึงทําให้ต้นทุนต่อหลักสูตรสูงขึ้น ส่วนลําดับที่ 3 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มีต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 118,614.88 บาท และมีต้นทุนการผลิตลดลง เท่ากับ 64,480.06 บาท และมีค่า FTES 
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 80.59 ถึงแม้จะมีต้นทุนที่สูง แต่ก็มีต้นทุนที่ลดลงและมีค่า FTES ที่เพ่ิมขึ้นอย่างน่า
พอใจ 

เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นได้สิ่งที่ทําให้ต้นทุนต่อหลักสูตรสูง คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) ที่ลดลง อันเน่ืองมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ค่านิยมในการสมัครเรียนใน
สถานศึกษาที่มีช่ือเสียงในลําดับต้น ๆ นักศึกษาจบใหม่มีจํานวนน้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา 

 
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มคา่ของการบริหารหลักสูตร 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนําเสนอและพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประจาํปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1. เรื่องความคุ้มค่าด้านประสิทธิภาพ 
เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากจํานวน

นักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน พบว่าจากการเปิดการเรียนการสอนของทั้ง 26 หลักสูตร ดูเหมือนไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อการบริหาร แต่ในทางปฏิบัติคณะสามารถลดต้นทุนรวมลงมา จากปี 2561 ได้ถึง 
682,289.14 บาท เน่ืองจากความไม่คุ้มค่าน้ี มีผลมาจากการคํานวณต้นทุนแต่ละหลักสูตรน้ันได้นํา
ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าครุภัณฑ์



 
 

 
 

106รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายโครงการที่จัดให้กับนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้าง) ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าเสื่อมราคา เงินอุดหนุนและ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ มาปันส่วนให้กับสาขาวิชาต่าง ๆ จึงส่งผลให้การบริหาร
จัดการในแต่ละหลักสูตรไม่เกิดความคุ้มค่า เน่ืองจากคณะเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา จึง
จัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและมีราคาสูง เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้
ศึกษา ทดลอง และลงมือปฏิบัติ จึงส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นสูงตามไปด้วยและมีการเลื่อนขั้น
และปรับเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และประการสําคัญคือจํานวนนักศึกษาน้อยลงจึงทําให้รายรับจากการจัดการศึกษาน้อยกว่ารายจ่ายที่
เกิดขึ้นจริง ดังน้ันในปี 2562 คณะจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการกําหนดให้สาขาวิชาทุกสาขา
ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
เพ่ือให้สามารถบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

2. ด้านประสิทธิผลในการผลติบัณฑิต 
เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิผลการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระหว่างศึกษานักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทํา
กิจกรรมและโครงการท่ีได้รับช่ือเสียงมากมาย  

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมแล้ว ผลอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลปรากฎว่าความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน จึงถือได้ว่า
การบริหารหลักสูตรในภาพรวมมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล  

3. ด้านโอกาสในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เป็นโอกาสในการแข่งขันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รบัการยอมรับและเช่ือถือจากหน่วยงานวิชาชีพ 
2) นโยบายภาครัฐใหค้วามสาํคัญกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และใหก้ารสนับสนุน

อย่างต่อเน่ือง 
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีช่ือเสยีงและ

ภาพลักษณ์ที่ดี 
ด้านการผลิตครูโดยมีต้นกําเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาที่มีช่ือเสียงใน

ด้านการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
4) คณะมีเครือข่ายโรงเรียนฝึกสอนที่มีคุณภาพ 
5) คณะมีระบบโค้วต้ารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
6) ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ 
 
 
 
 



 
 

 
 

107รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  2562 

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบํารุงการศกึษาของมหาวิทยาลยัที่มีการเรยีนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัย 
อัตราคา่บํารุงการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

ต่อภาคการศึกษาเริ่มตน้ (บาท) 
1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  15,000 
2. มหาวิทยาลยัมหิดล 15,000 
3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 9,000 
4. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 15,000 
5. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 10,200 
6. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 11,000 
7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 11,900 
8. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12,000 
9. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 15,000 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19,000 
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,000 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 21,000 
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร 16,000 
15. มหาวิทยาลัยบูรพา 23,000 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 16,600 
17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 21,000 
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 25,000 
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 
5.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2562 

5.1-2-02 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มทร.ล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 ข้อ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลการดําเนนิงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ดังน้ี  
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
2563 ตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่คําสั่งเลขที่ 
236/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง                    คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  (5.1-3-01) เพ่ือทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารระดับคณะ/มหาวิทยาลัย  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทําการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการดําเนินกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความเส่ียง พ.ศ.2563-2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดยมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน (5.1-3-02)  
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง โดยใช้นโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย วิธีการบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทางของ COSO เพ่ือวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง 
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
    2 .1 การวิ เคราะห์ความเสี่ ยง  โดยเลือกความเสี่ ยง ด้านยุทธศาสตร์  ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  โดยมีการเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (5.1-3-03) 
(5.1-3-04) (5.1-3-05) และวันที่ 6 มีนาคม 2563 (5.1-3-06) (5.1-3-07) (5.1-3-08) เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์หาประเด็นความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (5.1-3-09) คือ  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ใหร้องรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสรา้งนักศึกษาและบุคลากรให้มเีอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 

           2.2 มีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงโดยใช้ค่าเป้าประสงค์ และตัวช้ีวัด ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  
 2.3 มกีารระบุปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางในการจัดการ ของทุก
ประเด็นความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
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 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการวิเคราะห์ต่อเน่ืองตามแนวทางของ COSO หลังจากที่ได้ระบุ
ปัจจัยเสี่ยง โดยมีขั้นตอน คือ 
    3.1 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เพ่ือนํามาจัดลําดับความสูงตํ่า
ของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์  
    3.2 มีการประเมินแนวทางควบคุม และการควบคุมที่มีอยู่ โดยความเสี่ยงที่ได้จากการ
จัดลําดับน้ัน มีแนวทางหรือมีการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วอย่างไร เพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่มีลําดับสูงที่ส่งผล
กระทบ และยังไม่มีแนวทางลดความเสี่ยง/ หรือมีการแก้ไขแล้วปัญหายังไม่ลด 
    3.3 ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563  เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
(5.1-3-10)  
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมในวันที่ 24 มีนาคม 2563     
(5.1-3-11) (5.1-3-12) (5.1-3-13) เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาดําเนินการจัดการทําแผน
บริหารความเสี่ยงฯ (5.1-3-14) ในปีงบประมาณ 2563  โดยเลือกจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
และปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีงานทําตรงสาขาวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และการประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา ตัวช้ีวัด : ร้อยละบัณฑิตมีงานทําตรงสาขา
วิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 
80 ซึ่งมีการประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงมาก และมอบหมายให้รองคณบดีด้านวิชาการกํากับการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่ได้วางไว้ หลังจากน้ันได้นําแผนการบริหารความเส่ียงเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 เมษายน (5.1-3-15)  

 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการติดตาม (5.1-3-16) และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน โดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง  (5.1-3-17) ตามกิจกรรม
ควบคุม 2 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  โดยผลการดําเนินงานพบว่าความเสี่ยงจากระดับความ
เสี่ยงสูงมาก (20)  ยังคงเดิมเป็นระดับสูงมาก (20)  โดยตามระยะเวลาการดําเนินงานที่ได้วางแผน  
จะใช้ข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาประจําปี 2562 แต่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมี
ข้อมูลสถิติรายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 รายงาน
ครั้งที่ 2 เดือน กค.2563 จึงขอใช้รายงานฉบับน้ีเป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลในเบ้ืองต้นของ
ปีงบประมาณ 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบัณฑิตที่มีงานทําตรงสาขา จํานวน 475 คน จาก
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 1,328 คน และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 1,430 คน คิดเป็นร้อยละที่
ทํางานตรงสาขา 35.77 ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2563 ได้วางค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 80  ซึ่งยัง
ตํ่ากว่าเป้าที่ต้ังไว้ มากกว่าร้อยละ 50  แสดงถึงระดับความเสี่ยงยังคงสูงมาก (20)  และได้รายงานต่อ
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คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 (5.1-3-18)      
ที่ประชุมรับทราบรายงานและมอบส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-3-01 คําสั่งเลขที่ 236/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

5.1-3-02 นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563-2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

5.1-3-03 บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.193 ขอเชิญประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  
แจ้งผู้บริหารคณะ 

5.1-3-04 บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.194 ขอเชิญประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  
แจ้งสาขาเชียงใหม ่

5.1-3-05 บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.195 ขอเชิญประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  
แจ้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนที่  

5.1-3-06 บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.308 ขอเชิญประชุมวันที่ 6 มีนาคม 2563  
แจ้งสาขาเชียงใหม ่

5.1-3-07  บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.309 ขอเชิญประชุมวันที่ 6 มีนาคม 2563  
แจ้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนที่ 

5.1-3-08  บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.314 ขอเชิญประชุมวันที่ 6 มีนาคม 2563  
แจ้งผู้บริหารคณะ 

5.1-3-09 แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-10  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563  

วันที่ 9 มีนาคม 2563  
5.1-3-11 บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.398 ขอเชิญประชุมวันที่ 26 มีนาคม 2563  

แจ้งสาขาเชียงใหม ่
5.1-3-12  บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.399 ขอเชิญประชุมวันที่ 26 มีนาคม 2563  

แจ้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนที่ 
5.1-3-13  บันทึกข้อความเลขที ่อว0654.04/วศ.400 ขอเชิญประชุมวันที่ 26 มีนาคม 2563  

แจ้งผู้บริหารคณะ 
5.1-3-14  แบบบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-15  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563  

วันที่ 20 เมษายน 2563  
5.1-3-16  แบบติตดามความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-3-17 แบบรายงานความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-3-18 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563  

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 
 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน

อย่างชัดเจน 
 
ผลการดําเนินงาน : 

 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี     
ทั้ง 10 ด้าน ดังน้ี 

 
   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 มีการจัดทําและกําหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สนองตอบต่อหลัก
ประสิทธิผล ดังน้ี  

(1) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-
2566) ให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (5.1-4-01) 

(2) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ โดยจัดทํากรอบแผนระยะยาว (พ.ศ.2563-
2566) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (5.1-4-02) 

(3) มีกลไกกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี                  
และรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563, คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 และคร้ังท่ี 
8/2563 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563) (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) 
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- มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ จากระบบบริหารการ
จัดการงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี (Enterprise Resource Planning: ERP) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะ เป็นประจําทุกเดือน (5.1-4-03) 

- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่สอดคล้องกับระบบงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
โดยแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า  

- มีการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตรของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ทําให้ได้ทราบต้นทุนต่อผลผลิตด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 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 
และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การปฏิบัติงานบริการวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานการทํางาน และการพัฒนา
รูปแบบอ่ืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพ่ิม
สมรรถนะด้านมีใจให้บริการ (Service Mind) 
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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 ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาคณะ (5.1-4-07) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563               
(5.1-4-03) และรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 (5.1-4-08)             
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563) เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในปีถัดไป (5.1-4-03) 

 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

มีการดําเนินการตามหลักความโปร่งใส ดังน้ี  
1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการรับสมัครงาน ข้อมูล

กิจกรรม/โครงการ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 
รายงานประจําปี แผ่นพับ เป็นต้น  

2) มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 (5.1-4-09) 
คณะดําเนินการประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5.1-4-10) และรับการตรวจสอบตาม
ประเด็นการตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ เรื่องเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา และ
ด้านการผลิต (5.1-4-11) 

3) มีระบบและกลไกการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563
และการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2563 ทุกไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563, คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2563 และคร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563) (5.1-4-03) 

 
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 (5.1-4-12) 
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2) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของคณะและ
บุคคลภายนอก ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะ โดยการจัดระบบการประเมินความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะ (ระดับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และ
หัวหน้างาน) ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ 2563 
และรายงานผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าว รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
– 31 มีนาคม 2563) (5.1-4-13) ต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพ่ือทราบและนําผลการประเมินดังกล่าว ไปปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 
(5.1-4-03) 
 
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
 มีการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจ โดยการมอบหมายงานและกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจในการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดีมีนโยบายที่จะมอบและกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจให้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณยดี ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ โดยจัดทํา
เป็นคําสั่งและเอกสารลายลักษณ์อักษร เช่น 

1) มอบและกระจายอํานาจให้รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติราชการ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.1-4-14) 

2) มอบหมายงานด้านต่าง ๆ ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ในการบริหารงานในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (5.1-4-15) 

3) กระจายอํานาจการตัดสินใจในเร่ืองการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาและทบทวนเพ่ือกํากับติดตาม เรื่องการมอบและกระจาย
อํานาจให้เหมาะสมและทันเหตุการณ์เป็นประจําทกุปี  

 
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 (5.1-4-16) 
 2) มีกลไกการให้ความเป็นธรรมโดยการจัดให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง และการ
กล่าวโทษ (5.1-4-17) การพิจารณาความผิด (5.1-4-18)  และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา การเปิดโอกาสให้แสดงหลักฐานและรับทราบสิทธิของตน การจัด
กระบวนการพิจารณาที่เป็นกลางและเป็นธรรม ใหอิ้สระแก่กรรมการสอบสวนหรือผู้วินิจฉัย  

 
9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
 การดําเนินการตามหลักความเสมอภาค โดย 
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1) การกระจายโอกาสในการเข้าทํางานเพ่ือความเสมอภาค โดยดําเนินการตามระบบการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัย เช่น การคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (5.1-4-19)   

2) การใช้หลักความเสมอภาคในการสรรหาผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างชัดเจนและมีกระบวนการที่โปร่งใส ดังน้ี 
- การคัดเลือกหัวหน้าสาขา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่า

ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา การแต่งต้ัง อํานาจหน้าที่ วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าสาขา พ.ศ.2557 

- การให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2558 และประกาศเร่ือง
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก
คณาจารย์ประจํา พ.ศ.2560 

3) การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า 
เช่น การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเขา้สู่ตําแหน่งที่สงูขึ้น และการสนับสนุนบุคลา
กรสายสนับสนุนวิชาการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (5.1-4-20)   
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 การดําเนินการตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดย 

1) มีการจัดทําระบบการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะ 
(ระดับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้างาน) ตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์กรที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ดังกล่าว รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) โดยเปิดรับ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ
ผู้รับบริการ (5.1-4-03)  

2) มีรายงานฉันทามติที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จากการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีฉันทามติ ความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.1-4-21)   

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-
2566) 

5.1-4-02 แผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2563 
5.1-4-03 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2563  
5.1-4-04 รายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตรของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5.1-4-05 คําสั่งแต่งต้ังผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกระดับ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-06 บันทึกการแจ้งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
5.1-4-07 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2563 
5.1-4-08 รายงานการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2563 
5.1-4-09 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
5.1-4-10 บัญชีปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5.1-4-11 รายงานการตรวจสอบภายใน ตามการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 
5.1-4-12 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจําคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
5.1-4-13 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของผู้บริหาร

คณะตามนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล ประจําปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2563) 

5.1-4-14 คําสั่งมอบอํานาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
5.1-4-15 เอกสารการบรรยายลักษณะงานของผู้บริหาร 
5.1-4-16 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 
5.1-4-17 ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
5.1-4-18 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
5.1-4-19 ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 และคร้ังที ่2/2563 
5.1-4-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศกึษา ฝึกอบรม และดูงาน ครัง้ที่ 

4/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
5.1-4-21 บันทึกขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยังหน่วยงาน
ในสังกัด 
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 ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการบริหารจัดการจัดการองค์ความรู้  โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2563 (5.1-5-01) ซึ่งได้ดําเนินการในด้านการจัดการความรู้ทั้ง 3 ด้าน ภายใต้
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (5.1-5-02) คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ทั้ง 3 ด้านดังน้ี 
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ และ
การจัดทํารายงานการประชุมที่ดี” ซึ่งมีได้มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ดี และ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่ได้ และทําการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัติที่ดีของหลักการใช้
ภาษาเพ่ือเขียนหนังสือราชการ และการจัดทํารายงานการประชุมที่ดี และจัดทําตัวอย่างแบบฟอร์ม
หนังสือราชการ และตัวอย่างการจัดทํารายงานการประชุม เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสาร
บรรณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.1-5-03) 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” เป็นการ
แลกเปลี่ยนในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนถึงกระบวนการบริหารหลักสูตร รวมไปถึงการศึกษาและทําความเข้าใจแนว
ทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถทําให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการ และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ขอแต่ละ
หลักสูตร ทําให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านกระบวนการ และวิธีการเขียนที่แตกต่างกัน รวมถึงความเข้าใจ
ในการนําข้อมูลจากส่วนกลางมาเป็นฐานข้อมูล จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (5.1-5-04)   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการความรู้ ในหัวข้อเร่ือง “เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้ทุน” เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานวิจัยจากประสบการณ์จริงในการ
ทํางานวิจัย ปัจจัยที่จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภายในและภายนอกรวมไปถึงเทคนิคใน
ด้านต่าง ๆ ในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ซึ่งได้ใช้กระบวนการ CIPP Model ในการถอด
องค์ความรู้จากประสบการณ์วิจัยจริงและทําให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน (5.1-5-05)  
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  ทั้งน้ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรผ่านเว็บไซต์ https://engineering.rmutl.ac.th เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในประเด็น
องค์ความรู้ได้ศึกษาและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (5.1-5-06) 
  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-5.01 คําสั่งคณะฯ ที ่028/2563 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

5.1-5-02 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
5.1-5.03 แนวปฏิบัติที่ดีหัวข้อ “การเขยีนหนังสือราชการ และการจดัทํารายงานการประชุมที่ดี” 
5.1-5-04 แนวปฏิบัติที่ดีหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
5.1-5-05 แนวปฏิบัติที่ดีหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” 
5.1-5-06 เอกสารคําอธิบายรายวิชาและแผนการประยุกต์ใช้งาน  

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

eng?fbclid=IwAR2gZlz8MfQohis6M9h4ohZ1EZPUcWSzt5_IY6rDxkAqUh5oO1hWLPWA6EY

 
 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 (5.1-6-02) ได้กําหนดหลักการบริหารอัตรากําลังโดยพิจารณาสัดส่วน
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แผนการผลิตบัณฑิตว่าเป้าหมายการผลิตในสาขาใดมีทิศทางที่
มุ่งเน้นตอบโจทย์ตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย และคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนวิชาการ 
เพื่อสร้างความเข็มแข็งและคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ในประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื ่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 (5.1-6-03) 
 1.2 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ (369 คน) ต่อบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกเขตพ้ืนที่ (76 คน) เท่ากับ 5 : 1 
และสัดส่วนนักศึกษา (7,017 คน) ต่อบุคลากรสายสนับสนุน (76 คน) คิดเป็น 92 : 1 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ หรือการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพของบัณฑิต ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพิจารณาสนับสนุนอัตรากําลัง 
บุคลากรสายสนับสนุน โดยทําการวิเคราะห์อัตรากําลังที่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาการ
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กําหนดตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โครงการสร้างการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และงบประมาณ 
 1.3 มีการกําหนดมาตรฐานฐานภาระงานขั้นตํ่าของสายวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 และกําหนดสมรรถนะที่
คาดหวังของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เรื่อง การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพ่ือใช้สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559  
 1.5 ม ีการบร ิหารอ ัตรากําล ังตามแนวทาง ขั้นตอน หล ักเกณฑ์ ท ี่กำหนดครบท ุกข ั้นตอนด้วย
ความเป ็นธรรม โปร ่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามระยะเวลาท ี่กำหนดและ ตอบสนองต ่อความ
ต ้องการของหน ่วยงาน  
 
2.แผนสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

2.1. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะ เป็นผู้กําหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร กํากับ/ตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราเลขที่ ตําแหน่ง สาขาวิชาที่สังกัด คุณวุฒิ (5.1-6-04)             
และดําเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (5.1-6-05)              

2.2 มีหลักเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีเง่ือนไขการต่อสัญญา
จ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การทํา
สัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พ.ศ.2560 เพ่ือกระตุ้นให้มีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 
3. แผนพัฒนาบุคลากร 

  1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2562-2566 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม            
ทางวิชาชีพ การขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (5.1-6-06)   

  2. มีการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2563 (5.1-6-07) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการฝึกอบรม/การถ่ายทอดความรู้เพ่ือดําเนินการขอกําหนด
ตําแหน่งวิชาการ และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้าในสายงาน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น อีกทั้งยัง
ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับลดขั้นตอนการดําเนินงาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 
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3. ด้านการพัฒนาการศึกษาต่อ มีกําหนดมาตรการกํากับติดตามผู้ลาศึกษาให้สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่กําหนดแนวทางการติดตามและแนวทางการป้องกัน ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 
รวมถึงการพิจารณาขยายเวลาศึกษาต่อ โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป (5.1-6-08) 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการกํากับติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(IDP) ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) (5.1-6-09) และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2563 (5.1-6-08) พร้อมจัดส่งผลการดําเนินการดังกล่าวไปยังหน่วยงานในสังกัด (5.1-6-10) เพ่ือ
ทราบ 

5. ด้านความผาสุก 
5.1 มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกลางกําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการ

ออกข้อบังคับและประกาศเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน และการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศ ก.พ.อ.ที่เก่ียวข้อง 

5.2 มีการบริหารงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
5.2.1 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการแจ้งเวียนการดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามหลักฐานหรือร่องรอยการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดทําข้อตกลงและแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้บุคลากรในสังกัดทราบ (5.1-6-11) และแต่งต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินเป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นธรรม (5.1-6-12) และรายงานผล
การกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจารณาออกคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน (5.1-6-13) และแจ้งเวียนการเลื่อนเงินเดือนไปยังบุคลากรใน
สังกัด (5.1-6-14) 

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 ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2563 และส่งผลการสํารวจพร้อมคําเสนอขอ
ดังกล่าวไปยังกองบริหารงานบุคคล (5.1-6-15) และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ขอ
พระราชทาน เค ร่ื อ ง ร าช อิส ริ ย าภรณ์  บัญ ชีแสดงจํ านวน ช้ันตรา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงคุณสมบัติซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (5.1-6-16) 

6. ด้านสวัสดิการ มีการดําเนินงานโดยสํานักงานอธิการบดี  ได้แก่ การคัดเลือกเพชรราชมงคล
และผู้ทําคุณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร เป็นต้น 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-6-01   แผนอัตรากําลงับุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – พ.ศ.2566) 
5.1-6-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 สงิหาคม 2561 
5.1-6-03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับสมคัรบุคคลเพ่ือ

บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสายวิชาการและสายสนับสนุน 
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563  

5.1-6-04 บันทึกแจ้งคุณสมบัติเปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 

5.1-6-05 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
วิชาการ และสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 

5.1-6-06 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2562-
2566 

5.1-6-07 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจําปีงบประมาณ 2562 
5.1-6-08 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2563 
5.1-6-09 บันทึกติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รอบที ่1 (ต้ังแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 
2563 – 30 กันยายน 2563) 

5.1-6-10 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ
ที่ 1 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

5.1-6-11 บันทึกแจ้งดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักฐานหรือร่องรอย
การปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน รอบท่ี 1 (ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบที ่2 (ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

5.1-6-12 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา 

5.1-6-13 บันทึกจัดส่งผลการประเมินปฏิบัติงานตามหลักฐานหรือรอ่งรอยการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน รอบที่ 1 (ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

5.1-6-14 แจ้งผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา รอบท่ี ๑/๒๕๖๓ 

5.1-6-15 บันทึกเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาประจําปี พ.ศ.2563 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-6-16 บันทึกการแจ้งรับใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ

เหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี พ.ศ.2554 – 2558 
 
 
  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  ระ ดับ อุดมศึกษา  พ .ศ . 2557 เ ป็นแนวปฏิ บั ติ   งานประกันคุณภาพการ ศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกับด้วย  
การควบคุมคุณภาพ 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 

- กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ และพัฒนาให้ เ ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เ พ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- จัดทําแผนทรัพยากรที่จําเป็น ให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากการดําเนินงาน 
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- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธ์ิภาพมากขึ้น 

 2. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2562 โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ (5.1-7-02) 
 3. 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 ปีการศึกษา 2562 ในแต่ละไตรมาส 
ของการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของทุกหน่วยงาน (5.1-7-04) 
   

 การประเมินคุณภาพ 
 1. กําหนดให้มีการประเมิน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดทํากําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และแจ้งให้
ทุกหน่วยงานรับทราบ เพ่ือจัดเตรียมรายงานประเมินตนเอง โดยในระดับหลักสูตรใช้แบบฟอร์ม
รายงานประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 และระดับคณะใช้แบบฟอร์มรายงานประเมิน
ตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา https://qa.rmutl.ac.th/ และเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
https://engineering.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 เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะทราบ และนําเสนอต่อกรรมการประจําคณะต่อไป  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-7-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 
5.1-7-02 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-03 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557  
5.1-7-04 ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
5.1-7-05 แจ้งกําหนดการกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
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.อุเทน  คําน่าน 

นายชาคริต  ชูวุฒยากร 
ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนชัย 

หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานบริหาร / งานวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม :  
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววราพร  สมมิตร 

นางธัญลักษณ ์ กิตติวรเชฏฐ์ 
นางสาวสุกัญญา  โชคพาณชิน์วรกุล 

โทรศัพท์ : 2401 
E-mail :  

 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนนิงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาและกลไกในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับพันธกิจภายใต้หลักการแนวคิด 
นโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้
ดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (5.2-1-01) 
 การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการต้ังแต่ การวางระบบคุณภาพการศึกษา  การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ได้ยึดระบบคุณภาพตามวงจร PDCA ดังน้ี 

1. การวางแผน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดทําแผนกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาเริ่มกระบวนการวางแผนการประกันต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินปีก่อนมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และจะต้องมีทําความเข้าใจให้ผู้เก่ียวข้อง
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา (5.2-1-02 ) 

2. มีการดําเนินงานและเก็บข้อมูล  กิจกรรมดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการ
ดําเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือน
พฤษภาคม 2562   ถึงเดือนพฤษภาคม 2563)  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ีและกํากับติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2562   
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(5.2-1-03) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ (5.2-1-04) รวมไปถึงการดําเนินงานจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(5.2-1-05)  

3. การประเมินคุณภาพ   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ของปี
การศึกษา 2562  โดยมีการทําโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (5.2-1-06 – 5.2-1-09) 

4. การเสนอแนวทางการปรับปรุง    มีการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรและระดับคณะพร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาและมีการรายงานผลการดําเนินการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรให้คณะ
กรรมการบริหารคณะ รับทราบ ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ในระเบียบ
วาระที่ 4 เพ่ือทราบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 มีมติรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  และเสนอพิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 แก่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ระเบียบวาระที่ 5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2562 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (5.2-1-10 -5.2-1-11) 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
5.2-1-02 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา-2562 
5.2-1-03 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบตัวบ่งช้ีและกํากับติดตาม การประกัน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 
5.2-1-04 ขอแจ้งกําหนดการกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2562 
5.2-1-05 เอกสารติดตามรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (มคอ.7) 
5.2-1-06 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปี 2562
5.2-1-07 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 

2562 
5.2-1-08 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
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หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-09 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

5.2-1-10 ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร 
ปีการศึกษา 2562 

5.2-1-11 ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

 
 ข้อ 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 

และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 
ผลการดําเนนิงาน :  

 คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
(5.2-2-01) ทําหน้าที่กํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดี เป็นประธาน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพ่ือทํา
หน้าที่ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นระยะให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.2-2-02) 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-2-01 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
5.2-2-02 ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนนิงาน :  

คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2563 อาทิเช่น  คณะฯ  จัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนให้หลักสูตรดําเนินโครงการ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  ทั้งด้านวิชาการ  ด้านสังคมและชุมชน  และสอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักและให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง  4  ด้าน อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้ทุก
หลักสูตร ใช้สําหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร
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และทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
  

การจัดสรรด้านต่าง ๆ ผลการดําเนนิงาน 

การส่งเสริมทางด้านทักษะ
วิชาการ 

1) สนับสนุนการแข่งขันทางด้านวิชาการ เช่น  
- การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 

12 ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 
12 – 14 กุมภาพัน ธ์  2563 ซึ่ ง ไ ด้ส่ งอาจาร ย์และ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน
จํานวน 66 คน 18 รายการแข่งขัน (5.2-3-01) และ
ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล แบ่งเป็น  
 รางวัลชนะเลิศ (3 รายการแข่งขัน) 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (2 รายการแข่งขัน)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 รายการแข่งขัน)

- การแข่งขัน Teaching Academy Award 2020  ครั้ง
ที่ 9 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ส่ง
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการ
แข่งขันจํานวน 49 คน 11 รายการแข่งขัน (5.2-3-02) 
และได้รับรางวัล 1 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 
2 (1 รายการแข่งขัน) 

- การแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2020 Student 
Formula ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี และได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Best Improvement 

วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 1) การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สําหรับการเรียนการสอนนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรเท่ากับ
จํานวนนักศึกษาทุกช้ันปีรวมทุกพ้ืนที่ เป็นจํานวนเงิน 16,394,700 
บาท  (5.2-3-03) 
2) การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สํานักงานให้กับหลักสูตร/สาขาเพ่ือให้ใน
การบริหารจัดการงานในหลักสูตร/สาขา  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-3-01 - โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 12 
- รายงานผลโครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 

5.2-3-02 - โครงการแข่งขัน Teaching Academy Award 2020 ครั้งที่ 9 
- รายงานผลโครงการแข่งขันวิชาการ Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9 

5.2-3-03 งบประมาณสําหรับวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา 
 
 ข้อ 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเมินให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 
ผลการดําเนนิงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการวางแผนเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งหมด 16 
หลักสูตร โดยได้กําหนดให้มีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2563 (5.2-4-01) ตามแผนการดําเนินการประเมินระดับ
หลักสูตร โดยได้การดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดการ และมีการรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบ ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2563  และคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณา ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 14 
กันยายน 2563 (5.2-4-02)  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-4-01 กําหนดกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
5.2-4-02 คะแนนการประเมิน และรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการดําเนนิงาน :  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นําผลการตรวจประเมิน ในปีการศึกษา 2562 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 6/2563 ในวันที่ 14 กันยายน 2563  
โดยคณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรที่มี
คะแนนตํ่าพิจารณาปรับปรุงและและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการตรวจประเมินในปีถัดไป และ
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มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีการติดตามการดําเนินงานหลักสูตรให้ได้คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน (5.2-5-01) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-5-01 ระเบียบวาระ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2562 

 
 ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

ผลการดําเนินงาน :  
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2562 จํานวน 16 หลักสูตร ในระหว่างวันที่  20 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2563  โดยกําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปน้ี 
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ทั้งน้ีจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รวมทั้งหมด 16 หลักสูตร มีผล

การประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร จํานวน 16 หลักสูตร 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.01 คะแนน และมีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งมีผลประเมินที่เพ่ิมขึ้นจากปี 
ก่อน (ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉล่ีย 2.91) 
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สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปกีารศึกษา 2562 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 
จํานวน 16 หลกัสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการดําเนนิงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   ปีการศึกษา 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 จากผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ 
สกอ. กําหนด ในรอบปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 
ตาราง 1  ผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.01 
คะแนน 

48.22 =  3.02 บรรล ุ 3.02 16 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 24 103.5 X 
100 = 27.97 บรรล ุ 3.50 370 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 
130 X 

100 = 35.14 บรรล ุ 2.93 370 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

5 คะแนน 
16.72-20 X 

100 = -16.4 บรรล ุ 5 20 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6  ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่1.6 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 4.08 
องค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ 

วิทย์ 
60,000 29,959,234 = 83,919.42 บรรล ุ 5 357 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

วิทย์ 3 49.20 = 13.30% ไม่บรรล ุ 2.22 370 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 4.07 
องค์ประกอบที่ 3 : การบรกิารวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 5 
องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 : การทํานบุํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 5 
องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1  
การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตาม        
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ        
อัตลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 
 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 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  วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแ
นน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.81 5.00 3.02 4.08 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 2.22 4.07 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
รวม 13 4.11 5.00 2.62   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก พอใช ้   
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