
 

 ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย                          
และระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 



 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย และระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธาน / กรรมการ / เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 256๔  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ  

4.1 รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 และการพัฒนาหลักสูตรใหม่                    
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาศ ดอนชัย) 

4.๒ ตราสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เน่ืองภิรมย์) 

4.๓ รายงานการแต่งตั้งหน่วยวิจัยภายใต้ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เน่ืองภิรมย์) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
5.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุง

การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง) 

5.๒ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง) 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     (อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ อ่ืน ๆ             
  ๖.๑ ก าหนดการจัดการประชุม ครัง้ที่ ๒/256๕  

     (นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์) 
 

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



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน / กรรมการ / เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

----------------------------------------- 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
             
            
             
             
            
             
            
             
             
            
             
            
             
             
  
มติที่ประชุม 
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๑.๒ เรื่องท่ีกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
             
            
             
             
            
             
            
             
             
            
             
            
             
             

มติที่ประชุม 
           

            
            
            
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



๑.๓ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
             
            
             
             
            
             
            
             
             
            
             
            
             
             

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

----------------------------------------- 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์                      
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2564 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 
“คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา” และได้แจ้งเวียนฉบับอยู่ระหว่างรับรองรายงาน
การประชุม ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วน                  
ที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 

 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
----------------------------------------- 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
----------------------------------------- 

๔.๑ รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาศ ดอนชัย 

      ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑. สาระส าคัญ 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558                 
ได้ก าหนดให้ด าเนินการการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี นั้น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้การจัดการศึกษา              
มีคุณภาพและพัฒนาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 หลักสูตร อีกทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้มีการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกท้ังยังเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จ านวน 8 หลักสูตร 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
 

๓. มติที่ประชุม 
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ระดับปริญญาโท

ลําดับ หลักสูตร
คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ อนุกรรมการ
วิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

1 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า    

2 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล    

ระดับปริญญาตรี

ลําดับ หลักสูตร
คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ อนุกรรมการ
วิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

1 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล
  

(10 ม.ค. 65)


(รอกําหนดการ)

2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
  

(รอกําหนดการ)


(รอกําหนดการ)
3 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่    

4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ    

5 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ    

6 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า    

7 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    

8 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อัตโนมัติ

   

9 วศ.บ.วิศวกรรรมโยธา    

10 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม    

11 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ    

12 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล    

13 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา    

14 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า    

สถานะการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

ลําดับ หลักสูตร
คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ อนุกรรมการ
วิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

1 ปวส.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
  

(รอกําหนดการ)


(รอกําหนดการ)

2 ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า
  

(รอกําหนดการ)


(รอกําหนดการ)

3 ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  

(รอกําหนดการ)


(รอกําหนดการ)

4 ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์
  

(รอกําหนดการ)


(รอกําหนดการ)

5 ปวส.สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก
  

(รอกําหนดการ)


(รอกําหนดการ)

6 ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  

(10 ม.ค. 65)


(รอกําหนดการ)

7 ปวส.สาขาวิชาช่างโยธา
  

(10 ม.ค. 65)


(รอกําหนดการ)

8 ปวส.สาขาวิชาช่างโลหะ
  

(10 ม.ค. 65)


(รอกําหนดการ)

9 ปวส.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  

(10 ม.ค. 65)


(รอกําหนดการ)

10 ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  

(10 ม.ค. 65)


(รอกําหนดการ)
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คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ อนุกรรมการ
วิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

1 วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า     
(คาดว่าจะ

นําเสนอวันที่ 
14 ก.พ. 65)

  

2 วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง 
(ต่อเนื่อง)

     
(6 ม.ค. 65)


(รอกําหนดการ)


(รอกําหนดการ)

3 วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต
 (ต่อเนื่อง)

       

4 วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)

       

5 วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)

  
(อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)

    

6 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(เสนอสภาวิชาการ 3

 ก.พ. 65)


(อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)

    

7 วศ.ม.วิศวกรรมโยธา  
(อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)

     

8 วศ.ม.วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ  
(อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)

     

สถานะการพัฒนาหลักสูตรใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
การนําเสนอเล่มหลักสูตร

ลําดับ หลักสูตร
Concept 

Paper

เสนอรายชื่อ
กรรมการวิพากษ์

หลักสูตร
มคอ.2

ผ่านการ
วิพากษ์
หลักสูตร
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
----------------------------------------- 

๔.๒ ตราสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ 
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
๑. สาระส าคัญ 
 ด้วยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและ
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2564 นั้น  

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดท าตราสัญลักษณ์ขึ้น เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ ต่อบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้ง
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน  

 
 

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
 

๓. มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
----------------------------------------- 

4.๓ รายงานการแต่งตั้งหน่วยวิจัยภายใต้ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ 
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
๑. สาระส าคัญ 
 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพของงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้การด าเนินงานวิจัยที่เป็น
การบูรณาการความร่วมมือความเชี่ยวชาญในความรู้ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งหน่วยวิจัยภายใต้ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

1. หน่วยวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
2. หน่วยวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
3. หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง  
4. หน่วยวิจัยวัสดุและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
5. หน่วยวิจัยและพัฒนาด้านวิศวศึกษาและอาชีวศึกษา   (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
 

๓. มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
----------------------------------------- 

5.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
๑. สาระส าคัญ 
 ตามที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ด า เนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีแผนเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 
นั้น เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.๒๕๖๕  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

๓. มติที่ประชุม 
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-ร่าง- 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ – 
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่ าด้วยการรับ – จ่ายเงิน เพื่ อจัดการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  
อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงิน 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ตั้งแต่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศน้ี  

  “ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา” หมายความว่า ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบริการสุขภาพ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ  
ค่าสอบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจ าภาคการศึกษา  

  “ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ  
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

  “ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ และการจัด
การศึกษาภาคสมทบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ข้อ ๔ ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา   

ล าดับ หลักสูตร 

ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษา

ปกต ิ
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา

ปกต ิ
ภาคฤดูร้อน 

๑ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
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 ข้อ ๕ นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยไม่นับรวมถึงภาคการศึกษาที่ลาพัก 
หรือถูกพักการศึกษา ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นราย 
ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เกินเวลาของหลักสูตร 

 ข้อ ๖ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอื่นใดในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพื่อศึกษาและขอรับปริญญาหลายหลักสูตรในคราวเดียวกันได้ โดยให้
เรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอื่นในอัตราที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งตามข้อ ๗ 

 ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง 
  ๗.๑ ค่าธรรมเนียมการรับสมคัรและค่าสมัครสอบคัดเลือก    เป็นเงิน        ๕๐๐ บาท 
  ๗.๒ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     เป็นเงิน     ๑,๐๐๐ บาท 
  ๗.๓ ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา     เป็นเงิน        ๓๐๐ บาท 
  ๗.๔ ค่าปรับการช าระค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด     วันละ          ๕๐ บาท 
        แต่ไม่เกิน ๕๐๐  บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ) 
  ๗.๕ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ    ๕,๐๐๐ บาท 
  ๗.๖ ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา    ครั้งละ      ๒,๐๐๐ บาท 
  ๗.๗ ค่าใบแสดงผลการศึกษา     ฉบับละ          ๕๐ บาท 
  ๗.๘ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต     ครั้งละ      ๑,๒๐๐ บาท 
  ๗.๙ ค่าหนังสือรับรอง      ฉบับละ          ๕๐ บาท 
  ๗.๑๐ ค่าใบแทนปริญญาบัตร     ฉบับละ        ๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๑ ค่าธรรมเนียมการย้ายหลักสูตร    ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๒ ค่าธรรมเนียมการย้ายต่างพ้ืนที่    ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๓ ค่าธรรมเนียมโอนย้ายข้ามมหาวิทยาลัย   ครั้งละ      ๑,๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๔ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน     ครั้งละ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๗.๑๕ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน   ครั้งละ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๗.๑๖ ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ OOPT  ครั้งละ         ๔๐๐ บาท 
          (Oxford Online Placement Test) 
  ๗.๑๗ ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัต ิ    ครั้งละ    ๑๕,๐๐๐ บาท 
 (Qualifying Examination) 
  ๗.๑๘ ค่าธรรมเนียมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์    ครั้งละ    ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๗.๑๙ ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   ครั้งละ    ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

 ข้อ ๘ เมื่อนักศึกษาช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ เรียกเก็บเป็นรายครั้ งแล้ว นักศึกษาอาจขอคืนเงินค่าบ ารุ งการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็น  
รายภาคการศึกษา ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการคืนเงินค่าบ ารุ งการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง เมื่อช าระแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได ้
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 ข้อ ๙ การช าระเงินอื่นที่แตกต่างไปจากประกาศนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

ประกาศ ณ วันที่   เดือน   พ.ศ.   

 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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-Draft- 

Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna 
Title Education Fee and Institute Fees for Graduates Education (Doctoral Degree) BE 2565 

(ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕) 

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

 By virtue of clause 4 in the rule of Rajamangala University of Technology Lanna for the 
payment – disbursement for the common graduate education student BE 2550, and by virtue of 
clause 5 in the regulation of Rajamangala University of Technology Lanna for the payment – 
disbursement for the extra graduate education student BE 2550, the Rajamangala University of 
Technology Lanna has been announced the announcement of Rajamangala University of 
Technology Lanna entitled Education Fee and Institute Fees for Graduates Education (Doctoral 
Degree) BE 2565, as follow 

 Clause 1: This announcement is the announcement of Rajamangala University of 
Technology Lanna entitled Education Fee and Institute Fees for Graduates Education (Doctoral 
Degree) BE 2565. 

 Clause  2:  This announcement is mandatory for the student who study for the graduate 
education (Doctoral Degree) since BE 2565. 

Clause 3:  In this announcement, keyword definitions are followed. 

 “Semester Package Education Fee (ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาค
การศึกษา)” is referred to the education fee, course registration fee, library fee, health services fee, 
information technology service fee, and accident insurance, and the semester thesis progress 
report fee. 
 “Occasional Institute Fee (ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง)” is referred 
to the other education fees that not included in the Semester Package Education Fee. 
 “Extra Education (ภาคพิ เศษ)” is referred to the after-hour education, and refer 
to the “Participate Education (ภ า ค ส ม ท บ ) ”  in the regulation of Rajamangala University of 
Technology Lanna for the payment – disbursement for the extra graduate education student BE 
2550. 
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Clause 4: The semester package education fees are rated as follow. 

order Curriculum 

Semester Package Education Fee (THB) 

Common Student Extra Student 
Semester 
 1 and 2 

Summer 
Semester 

Semester 
 1 and 2 

Summer 
Semester 

1 Doctor of Engineering (D. Eng.)  30,000 15,000 40,000 20,000 

 
 Clause 5: The students who not finished the curriculum for the term of years, which are 
not included the personal leave or the leave off study semesters, the semester package education 
fees have been charged in a half rated since the first semester that over term of years. 

 Clause 6: The graduate student (doctoral degree) may register to be the other 
curriculum student in the bachelor degree, master degree, or doctoral degree of the Rajamangala 
University of Technology Lanna to study and certificated the other curriculum simultaneously. 
The Rajamangala University of Technology Lanna have to charge for other curriculum student 
registration fee as shown Clause 7. 

 Clause 7: Occasional institute fees are rated as follow. 
7.1  Entrance Registration and Examination Fee  rated     500 THB 
7.2  Student Registration Fee    rated    1,000 THB 
7.3  Student ID Card Fee     each       300 THB 
7.4  Fine rated for the overdue Semester Package      per day       50 THB 
    Education Fee payment is not over 500 THB (for week days) 
7.5  Maintain Student Status Fee            per semester    5,000 THB  
7.6  Being Reinstated to Student Status Fee  each     2,000 THB 
7.7  Transcript Fee      each      50 THB 
7.8  Graduate Registration Fee    each      1,000 THB 
7.9  Certificated of Student     each      50 THB 
7.10 Certificated of Degree     each     500 THB 
7.11 Curriculum Transfer Fee     each     500 THB 
7.12 Campus Transfer Fee     each     500 THB 
7.13 University Transfer Fee    each   1,500 THB 
7.14 Pre-sessional Study Fee    each 10,000 THB 
7.15 Credit Transfer Fee     each 20,000 THB  
7.16 OOPT English Testing Fee    each     400 THB 

           (Oxford Online Placement Test) 
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7.17 Qualifying Examination Fee     each  15,000 THB 
7.18 Thesis Proposal Examination Fee   each  15,000 THB 
7.19 Thesis Defense Examination Fee   each  15,000 THB 

 

 Clause 8: When the student paid the Semester Package Education Fee and The Occasional 
Institute fee in a payment period, the student may request to refund by virtue of the regulation 
of Rajamangala University of Technology Lanna for the education fee refund BE 2552 (ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒). But, the payment 
refunding of the Occasional Institute Fees are not allowed.  

 Clause 9: The education fees that different from this announcement, have to approved 
by the President of Rajamangala University of Technology Lanna. 
 
 Announced on date/ month/ year 

 

     

The President of Rajamangala University of Technology Lanna 
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. . «IeJ .:!3J'Vl11'VI ~1~tJ bLm:1~'VllJlci 1"ll113J':i13Jn.:!~i'V!'w1'Vl'l11Hn'LIvi b ~C:J fi~eJeJ~1.:!~tJvi:U~ltJ:;lVi tJ U b'Vill"llru:; . 
',. " ,,:J4!::I.'" ~.' "Clt' " " .' " ~ "Jt.d - 4' " I" q" 'f' "J'Q 
"'VItJ1 tJ>!lltJ'VI3Jfl11"i1~fl1':ib 'WtJfl116'18tJ" 'Vl3J1cH1~b«1111 'V'ItJ'VI'VI ':ieJ'VI'LI1 cN1tJb'VI tJ'U b'VIll"ll ru:;'VIlJ 

fl1':i~~fl11b~tJ'LIfl116'1eJ'L!1'LI ':i::~'Uuru.-nI1lfl!f1'1!fl .flll"ll6'1lJ'VI'U 
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"flru:::m1'lJn11',€hw1CJn11''' 'VIlJ1CJii..:l flru:::m'llJn1'le)1'W1CJn11' n11'~(9ln1'l~m~n1':::l91'U 

uru~Wlfif1'l~n fl1fl6'llJVl'U 'lremJ'VI11VlCJ1~CJmlJ'l~buCJ'U.Q 

"flrua::m1'lJn1'l\91'1 dhJ..:I1'w" 'VIlJ1CJii..:l flru:::m'llJn1'l~lbU'W..:I1'W n1'l~(9l n1'lfim!fl1'~~'U 
cv~~ .q, .c::I.:f4J 

'Uru6f1W1f'lf1'l!fl fllfl6'llJVl'U '1It)..:IlJ'VI11VlCJ1'6'1CJWlllJd~ b'UCJ'U'W 

"uru~l9lfimn" 'VIlJ1CJt1-:J m)?1n'Ml~~~'U6'l..:ln11tl~rurull9l~~'WhJ'1IEl-:JlJVnlVlCJ1~mVlfll'Wl'6'1~
" '" '" ., 


'll'tllJ..:Ifl'6'lm'W'Wl 


"Unfin'Ml" VllJ1CJt1{) N~b-lfllJl-r'Um'lfin'Ml 'l~~'Uuru~Wlfimn fllfl6'llJVl'U 1'WlJ'VI11VlCJ1~CJ 
" "" dI

WlllJ)~b'UCJ'U'W 

"bb~'Wn11'fin'Ml" VllJlvii..:l 1'lCJ1"111 uty'VI1'vhf'l'l!f bb'6'l:::1VlCJ1'W'Yl'Wti'VI~t)n11'~'Wfl1186'1)~ 

viun Pin'l!fl "iJ ~~mb~Cl'W'VI~t)~1 b U'Wfl11'1,"fl'l'UWlllJ'VIrirn6'lWl'l'llt){) bbt9if! a::?ll'll11"ll1 
" 

"fllfl6'llJVl'U" 'VIlJ1CJf1{) fl11'~I91fl11'Pin'l!fl1'W"1i1..:1bdm-1'W'VIClI91?1(9li\\.J(9l1'if 'VI~t)'Wt)m1m'l1"11f11'l, , 

1'Wfllf1nT~fin'l!fltJn&\ 

"b'1IWI~'Wvi" 'VIlJ1l:Jii{) lJVll1VlCJ1rirmVlflL'WL'6'IV1'1'tllJ-:Jfl'6'lGil'W'W1 b.gCl{)1'lCJ ~l1n 'tJTW 'W'l!fru,L'6'In 

~ltll..:1 bb'6'l:::fllfl'YlltJ'Yl L .gm1 Vl&1 

';;t) ~ 'U1'1'(9ll n{J1'~ btJCJ'U tl1'~ f11f'l~'W11911'WE;"11'Wvi n1'V1'W191111'W1'~L utJ'U.Q VI~t)~..:Ii(9lLbli'..:In'U 
~ ~~v q J' 

1'~L'UCl'U'W l'VI b'tl1'~b'UCJ'U'WbbVl'W 

';;t) ct L~'W1'lCJ-r'UL~t)~(9ln1'~fin'Ml d'~~'Uuru~Wlfin'l!fl fllfl6'llJVl'U tld'~nt)'U~l1CJ 

«9)) ril1':::LtJCJ'Ufl11' fh1'U6'll1fl) Lb'6'l~rili:fl1f1d'i:ft)'U~l9lb~t)n 

(~) rilU11'{)fl11'fin'l!fl ri1'6'1{)Vl~l tJCJ'WLb'6'la::fI1U1'd'lJbuCJlJn1d'Pin'M1, 

fl1 l'fiin'l!fl~'Wflll86'11'a:: Lbf!~ri16'1~fl1'?1t)'U L~11fl)..:I ~l-.'llVl~J1U'Yl'Wti'VI~t) 

nl)fin'l!fl~'Wfl1186'11'a:: 
, 

(~) ril6'lU'IJi:f'W'Wfl11'fin'l!f1'ViL~CJndl'U"J1mrn?1n'Ml, 

(ct) ri161'd'lJbijCJlJ~h\l '1 WlllJtld'~f11f'l'1lEl\llJ'VI11VlCJ1~CJ 

elWl1'lb~'W1'lCJ-r'UWlllJ «9) (~) (brI) LL'6'I~ (~) vib~CJmn'IJ1,"btl'Wltll9lllJtld':::fl1f'l'1le!\llJVll1VlCJ161CJ 

';;t) b fl16'l1'lJ b uCJlJ~'W1191~lJVll1VlCJlrirCJb~CJ mn'IJ b tl'Wfl ~\lfl1'111'"btl'W1tIWlllJtJ1'~ n1f'l'1lt){) 

lJ'\tn1VlCll61CJ 

ie! ~ t-HUnfin'M1-61'l~~~'W19l1lJie! :r. fllCJ1'WL1m:vbVl11VlCJ161CJnl'V1'W(9l 

it) ~ un fi n 'l!fl~ b~ CJ 'W fl 1''IJ WlllJ bb ~'W f111' fi n'Ml bb Gi1 bL t9i cJ{) 1~~1 b ~"iJ f11'l fi n'l!fl1 ,"-61 'l~ 
.". " 

ri1Ud'1'lJbUVlJ-rn'Mli:ffl1'Yl"iJ'Wn'hil~~lb~"iJfl1,Pin'Ml 
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(1)

iB ~ b~tJ11CJ~\J I, yjB'<il~nT;i~m~1~1:lJ1~biJCJ'Un timUtJb~tJ11CJ1~"l!B~:lJV!11'VlCJ1~CJ byjB 


fl11~ fl'M1 b UtJ~1~tybb'" ~81tJ1 CJ fld1:lJG'l:::m n 1 tJ~1 tJfI111 '''''.J~fl11 I,bfh1n ~n'M1~~1tJ~1 tJ1"ll 1 fI11 bb"'::: 


~ltJ~tJ~ ~1:lJ1~~'th~G'l~fl"UB'I:lJV!11'VlCJ1~CJ 


iB (9)0 	b~tJ11CJ-rU~1:lJiB &: ~'<il~bnultJbb~"':::111Plfl11~n'M11~1'l1butJfI11 ~'1n 


«(9) th~~:lJV!11'VlCJ1~CJ ¥e)CJ"'~ (9)0 


O~) bn'UbUtJb~tJ'ru~htln8'1A~'1l,yjBPlru::: ¥mJ"'::: (9)0 


(m) 11CJ-rUPl'lbv!~8¥8CJ"'t: QO 1~'<il~G'l11 ~'1n 

(bTl.(9) bnU I,UtJ l,~tJG'l:::G'l:lJ"UB'I I,"U~~tJ~v!~8V!tb tJ'I1tJ~'<il~ tl11 I,~CJtJ fl11G'lBtJ 

v 
';i8tJ"'::: &: 

(bTl. ~) ~1CJG'l:lJ'VlUrl1G'l1l)11ruillJlA"U 8'1 I,"U ~~tJ~V!~aV!,jr;lCJ '<il~ fl1';iI,~tJtJtl11G'latJ 
'U 

(bTl.bTl) H{~1CJltJfl1';i'<ilI91tl1';i~tl'M1 ';it:~uurusVI~~m~l Jl1PlG'l:lJ'VlU ~8CJ"'::: (,'1/0 

ltJ'<ii1tJ1tJvI1l-iif8CJn11fi'lV!ti'llm.u~lCJ'<il~tl11~tl'M1~'1hnirl1~eJUbl,'VltJ 

1,"U~~tJ~v!~8V!,j1tJ'<il~fl1';ib~CJtJtl11G'leJtJll91~iibv!~f.,J"'bb"':::Pl11:lJ'<ii1btltJ'Wbfl'MeJ~1'l~'lvl1l-im~111~,;jb~U, 

mller~11v1 f11v!tJl91 11X85f111U~iie)1tJ1~'W~11rul tJtll1'u V!~mtl~fJ'\..mtli:1..:lelmla'1'W'lJ8..:l~~'Wv11fi'8..:l'l116'i..:l 

~'1tl~111~ I,biK1 bG'l'U8G'lJll:lJV!11'VlCJ1~tJ byjeJ'Vl11U l~CJ b"U~~tJ~v!~8V!,j1CJ'<il~fl1';ib~CJtJfI11G'l8tJ~eJ'I bG'ltJ8"UeJ 

eJtJiM~a85tl11U ~n8tJtl111'l1 b UtJ tl11itJG'lI91"''l I,b"':::~eJ'l'<ilI91'Vh11 tJ ~1tJG'l ':i'lJ b'lJ~CJU bV1 CJU 1:::V!11'l'lJ';i~:lJ1 ru fl11, 	 , , 

_ 	 v 

'W~1';irulI911CJ 

.uB (9)(9) fI1';i'<il~fl1';i~n'M1~ l:lJ';i:::biJCJuil'l~iiPlru:::m1:lJ f11181'U1 tJfI11 bbi:1:::Plru:::m';i:lJ fl11 
• V" 

04. d~.t:ei ICl.IV.::::t 

1911btJtJ~1'U~1:lJ'Vlal)fl1';iU~bb~,;j~~ I1N'U 

«(9) Plru:::m1:lJfl1181U1CJtl11 "il1'U1tJ1l-ibntJ (9)0 PltJ 'lJ1:::tlaU~1CJ 85nT~u~btl'U 

'lJ';i:::l)1tJ 1eJ~85f111U~~lCJ1"lllfl11bb"':::n"ilfl1';i,:rfl~fl'Ml ';i8~85fl11U~~ltJU~V!11 ';im85fl1';iU~C:hCJ 

1~mb",:::iWJtJ1 yj'81'U1CJfI1';itl8'1Pl~~ Plruu~ bb"':::t:JI'lTS ~v11bbVI,j~~U~eJ5fl1';iU~b~'UG'l:lJPl1';ibU'U
'U 	 'U 

v 

(~) Plru:::m';i:lJf11';i1'l1 b UtJ'I1tJ bb~~I9i'~~lnUPl"'l m"lJ8~VI,j1 CJ~191 fl1';ib~CJ'UfI1';iG'l8tJ, 

. 0 Q;I • , . 0 ';.,s. ',' 4" , V a) ".o:::t,' 'd' .. 

«(9) mnUl91bb'" fl1';iml, tJtJfl1~"lJ8'1fl1';ifln'M1';i:::~'UUru"Vl\9lfl fI'Ml Jl1PlG'l:lJ'VlU 
'U . • . 	 . 

(~) fl1tlUl91bb"'fl1';il'llbUtJfl1,;!"U8~Aru:::m1:Wfl111'l1bUtJ~lU 
'U 	 . . 

A 	 '··O.::r.' CV ~ V'o..IC\#I:.f· 

(bTl) 'W~11ru1\9l';i1"ilG'l8Uf.,J", fl111911 b tJtJ ~1'Ufl1 ';i"il191 tl11Pl n'M11::: \9lUuru'VJ\9l fl fl'M1 

111PlG'l:lJ'VlU nBtJbG'ltJ81~85fl11U~'Vl';ilU 

(~) 'lJiJu~VI'Ihvi~'U~11lv1:lJV!11'VltJlaCJlleJUVI:lJ1CJ 
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-<1.

v o~.c::Io 9.ldv1;f

61W C9lm 9'lru=::m'J1lfl1'J~1b'W'W'l1'W 1l'eJ1'WT'ima:::vr'W1'Y1 ~~'W 


(C9l) 'U~vr1';i..ij~fl1';i 'Lh~6'l1'W-11'W 6'l{1'U6'l'W'l.Jn1';i(ihL'n'W'l1'Wf11';iRm!l-1'J~Iil'U, 
Uru;;VlRfl~1 .tl11'l6'llJ'YI'U 

(®) ..ij~'I,11U1:·J'Wfl1';i\9l1bil'W'l1'Wfl1';iRfl~1 ';i:::Iil'UUru;;VlRfl~1 .tl11'l6'llJ'YI'U 1~dJ'WttJ 
EJ~1'l~'lh:::ii'YIfi.tl1'V'lbba:::b~CJ'U~EJCJ 

(m) ..ij~'V11'J1CJ~1'Wv.lafl1';i\9l1bil'W~1'Wfl1'JRfl~1 ';i:::Iil'UUru;;VlRfl~1 fI1l'l6'llJ'YI'U biilEJ 

b6'l'W€Jvl€JI'lf.'.J::: m';ilJ fl1'Je.l1'W1CJfl1';i 

(~) 'tl~twlvrihvf~'WVl1lJ~9'lru:::m';ilJ f)1';ie.l1'W1 CJ f)1'JlJEJ'UvrlJ1CJ 

-ifEJ C9l~ 1~-H'1vr,jTVI'l.hCJ-11'W~i1fl1'J..ijVlfl1'Jb~CJ'Wf)1'J6'lEJ'Wi1e.l1'W1Iilbb~'l~'l~l'lmml~'tl~lli1~1'W 
..:J IV () ~ .c::I 3 

wen fl'U fl1';i~1L'W'Wf11';iVl1lJ';i:::L'UCJ'U'W 

-ifEJ C9lci:: ';i1 CJIii 1CJ1'W fl1 'J~Vl fl1'JRfl~1 1-H'dJflliilCJ1#ll~ dl'W1~ L~'W'J1CJ~'U~..ij1'1 b~'U1'Wbb~G'!:::t1 

f)1'JRfl~l 1il'l.Q 

(C9l) filVlEJ'Ubb'YI'W~1-11 VlllJ'tl'J~fl1I"!"lJEJ,:jlJvr11'Y1CJ1~CJ bbmiVIlflm~fhvr'WVll 'W'tl'J:::fl11"! 

1~LUfllii1 CJVlllJ 'J::: btJCJ'Um:::'YI'J1 ~ fl1 'J1'l~-1 vr~f)'j:::LtJCJ'U bba:::i"hi,:j"lJEJ,:jlJvrl1'Y1CJ1~CJ~b~CJ1-ifEJ-1 

(®) fill i6'l€JCJ 16'l\9J l'l~nru"bbG'!:::~-1nEJ6'l11,:j1~\9l1 bU'Wfl1'JVllll'J:::LtJCJ'U LbG'! :::r11i-1"lJEJ~ 

'YI'Wfl1'JRfl~l mflEJ'U';ilJ ~-11'W bLG'!:::1:::btJtJ'U,.,h~1tJfl1'Jl~ih'J1"!1fl1'Jl'tlRfl~1~EJ mflEJ'U'JlJ ~,:jl'W .Ji-1 
,~ ~ 

il1r:.J1'W'tl'J:::b'YIl"!bbG'!~~h-1'tl'J::: b'YII"! bbG'!:::'J:::btjtJ'U~'W~L~en-ifEJ,:j 

(ci::) fl1'Jbufl~1m~'W~'WlVl~m~nlvr'WVll11'W'J:::dJCJ'U.Q vr~mbVlflvll,:j1'tl1il1fl~ n1vr'W~11 

~EJ-11~~'UEJ'W:W~1il1flEJfif11'J'U~, 

filVlEJ'U bL 'YI'W1'W8Vl'Jl~6'l-16'lVlb<WCJ,:j8Vl'Jl L~cn 
~ , 

fl'JrufilVlEJ'ULL'YI'Wl'lru:::m11lfl111'W-ifEJ C9lC9l(C9l) vr~EJ C9lC9l(Iv) di'W1-1b1'W~1~~'U 1~'tl~'U 

G'! VlfilVlEJ'U bb 'YI'WG'!'lVlllJa~l:h 'W1'W1,:jb~'W'm~~'U 

-ifEJ C9lb 1j1vrt11CJ'l1'W~i1fl1'J..ijVlfl1'Jb~t:J'Wf11';iG1EJ'W..ij~'V11'Jlt:J-11'W 'J1CJ~V - 'Jlt:Jlii1Cl 'YIfl~'WtI
. " . - .... . . . . , 

. f)1'JR fl~1L~'WEJllvr11 'YIt:J1~Cl'YI·'J1'U bba:::1-11 flih1V~1 CJ1~n'l1~b~'WVlllJ'~EJ C9l0-1~'lJ1 b~'WI'l,:jbvri'iEJ~VlL~'U . 

Vl1lJ';i1t:Ja:::LBcJVll'W-ifEJ C9l0(~) 
, .. . 

-ifEJ C9l~ 11 CJIii1CJVlllJ-ifEJ C9lci::(®) ~'l -ifEJ C9lci::(~)1~-H'1vriflvr\.b tJ,:j1'W~i1 fl1'J..ijVl f11';iL~tJ'Wf11'J 

G1EJ'Wii-e11'W1"1l1'Wfl1';iEJ 'W:W~nEJvr.Qv.I fl'W'U VlllJr11i'llJEJ'UB1'U11il"lJEJ,:jlJvrl1'VlCJ1~tJ, ~ 
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- C'i 

-ifa @)c;t nTHun~1Cl~'U1~vlbb~n\9h.:Jhhl1nvlfhwu~111:U';i~btiCl'lJ'O ~.:Jb1J'U'U';i~lCJ"I1'U1~CJ~';i.:J 

19ieln1';i~~m';i9iim!t1 191a.:J1~-r'Ua'U:W~"\l1na5m';i'U~• 
-ifa @)~ 1~a5m';i'U~~m~nm';im~';i~btiCJ'Udbb&U~iJe)1'U1"\l1'Um';i~~'Vht.h:m1f"1~Vn1'VlCJ1tlCl 

b~atl~tm'\t1~aV11b'W'Um';it~b1J'U1tl~1~';i~btiCJ'Ud mruiJtJqj'\t111'Um';i1'W"\ltCl'\t1~a~fl11~b~atl~{j'~~1~ 

';i~btitJurrt~ai5m';i'U~bU'U~ii~1'U1"\lt'Um';i1'W"\ltCl;ff"ll1~
'IJ 

i~~ 
(~';i.nq~ru'W.:Jpj ih~m) 


'U1 Cln6'f.n 1~'\t111'VlCJ1tlCJ b'Vlfll'U1~~h1"11~~9'l~~hu'kn 


~ 
.. ....r-
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
----------------------------------------- 

5.๒ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
๑. สาระส าคัญ 
 ตามที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ด า เนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีแผนเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 
นั้น เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

๓. มติที่ประชุม 
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-ร่าง- 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ... เมื่อวันที่...  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) อาจมีผลการทดสอบมาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษในวันยื่นใบสมัครหรือไม่ก็ได ้

(๑) กรณีที่ ไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตาม  (๒) ให้นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษา 
ท าการทดสอบความรู้ ภาษาอั งกฤษ Oxford Online Placement Test (OOPT) ตามมาตรฐาน CEFR  
โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอ่ืน โดยมีเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

กรณีที่ได้คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ ต่ ากว่า 61 คะแนน ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและ
สอบผ่านในรายวิชา GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมส าหรับบัณฑิตศึกษา รายวิชา GEMWL102 
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ รายวิชา GEMWL103 
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ และมีผลสอบความรู้
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑต์าม (๒) แนบในการยื่นขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 กรณีที่ได้คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 61 แต่ต่ ากว่า 81 คะแนน ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชา GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ รายวิชา GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตาม (๒) แนบในการยื่นขอ
อนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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 (๒) นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) นักศึกษาที่อยู่ระหว่างเรียนวิชา 
หรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ สามารถยื่นคะแนนผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์นี้หรือ
เทียบเท่า ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือ ในวันที่ยื่นขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีผลการสอบ
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

Oxford Online Placement Test (OOPT) ไม่ต่ ากว่า   81 คะแนน  หรือ 
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า 500  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า 173  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ ากว่า   63  คะแนน  หรือ 
IELTS  ไม่ต่ ากว่า  5.5  คะแนน  หรือ 
CU-TEP ไม่ต่ ากว่า   60  คะแนน  หรือ 
TU-GET  ไม่ต่ ากว่า 500  คะแนน  หรือ 
CMU-eTEGs ไม่ต่ ากว่า   65  คะแนน  หรือ  
TOEIC ไม่ต่ ากว่า 600  คะแนน 

 ในกรณีที่ นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ที่มีผลการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์นี้ในวันทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบ
ผ่านรายวิชา GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเขียนทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ ก่อนวันยื่นขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๔  ค าอธิบายรายวิชา รายวิชา GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมส าหรับบัณฑิตศึกษา  
รายวิชา GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
รายวิชา GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเขียนทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ ณ วันที่    เดือน     พ.ศ.   

 

 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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-Draft- 

Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna 
Title The Standard Criteria of English Proficiency for Graduates Student (Doctoral Degree) BE 2565 

(ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕) 

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

 By virtue of clause 36 in the rule of Rajamangala University of Technology Lanna for the 
graduation education BE 2560, and by the approval of the academic council of Rajamangala 
University of Technology Lanna from the xxth meeting on date/mount/year, the Rajamangala 
University of Technology Lanna has been announced the announcement of Rajamangala 
University of Technology Lanna entitled Criteria of English Standard for Graduates Student 
(Doctoral Degree) BE 2565, as follows. 

Clause 1: This announcement is the Criteria of English Standard for Graduates Student 
(Doctoral Degree) BE 2565. 

Clause 2: This announcement is mandatory for the student who study for the graduate 
education (Doctoral Degree) since BE 2565. 

Clause 3:  The entrant students of graduate education (Doctoral Degree) may present the 
English standard examination result on the entrant registration date, or not.  

(1) In cases of the entrant students have not presented the English standard 
examination results that pass these criteria as (2), the entrant students need to examination for 
the Oxford Online Placement Test (OOPT) CEFR Standards or equivalent at Rajamangala University 
of Technology Lanna (RMUTL) Language Center (RLC) or other standard language centers.  
The criteria for this case are followed. 

The students who have the OOPT English standard examination results less 
than 61 points or equivalent, need to study and pass in courses of GEMWL101 Preparatory English 
Skill for Graduates, GEMWL102 Graduate English Studies Skill for Academic Presentation, 
GEMWL103 Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings, and have to pass the 
English standard examination for criteria as (2) before their thesis defense examination request 
process.  

For the students who have the OOPT English standard examination results 
not less than 61 points, but less than 81 points or equivalent, they need to study and pass in 
courses of GEMWL102 Graduate English Studies Skill for Academic Presentation, GEMWL103 
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Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings, and have to pass the English 
standard examination for criteria as (1) before their thesis defense examination request process.  

(2) The entrant students, course work students, or thesis students who register 
to the graduate education (doctoral degree) have to present the English standard examination 
result by these criteria or equivalent on the date of student register, or before thesis defense 
examination request date. The English standard examination result need to be not over 2 years 
old issue, since the examination date. The criteria of English standards for the graduate student 
(doctoral degree) are followed. 

Oxford Online Placement Test (OOPT) not less than   81 points, or 
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) not less than 500 points, or  
TOEFL (Computer-based) not less than 173 points, or  
TOEFL (Internet-based) not less than  63 points, or  
IELTS  not less than  5.5 points, or  
CU-TEP not less than   60 points, or  
TU-GET  not less than 500 points, or  
CMU-eTEGs not less than  65 points, or  
TOEIC not less than 600 points, or  

When the entrance students have presented the English standard examination 
results that pass these criteria and registered to be the graduated student, the student need to 
study and pass the GEMWL103 Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings 
course before their thesis defense examination request process.  

Clause  4: The course description of the GEMWL101 Preparatory English Skill for Graduates, 
GEMWL102 Graduate English Studies Skill for Academic Presentation, GEMWL103 Graduate English 
Studies Skill for Academic and Thesis Writings courses are shown in the annex of this 
announcement.  

   Announced on date/ month/ year 

 

 

    The President of Rajamangala University of Technology Lanna 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

Annex of the Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna 
Title The Standard Criteria of English Proficiency for Graduates Student (Doctoral Degree) BE 2565 

 

ค ำอธบิำยรำยวิชำ (Course Description) 

GEMWL101 ทักษะภำษำองักฤษเตรียมควำมพร้อมส ำหรับบณัฑิตศกึษำ   3(2-3-5) 
Preparatory English Skill for Graduates 
รหัสรำยวิชำเดิม (Course code of last version) : ไม่ม ี(None) 
วิชำบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่ม ี(None) 
ศึกษาและปฏิบัติทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการถามตอบ ทักษะการน าเสนอ ค าและวลี 
โครงสร้างของประโยคพ้ืนฐาน ย่อหน้า โครงสร้างของบทความ ทักษะการอ่าน การอ่านอย่างมี 
วิจารณญาณ ทักษะการเขียนเบ้ืองต้น การเรียบเรียงความคิดและการเขียนเพื่อการเตรียมความ 
พร้อมส าหรับบัณฑิตด้านงานวิชาการและวิจัย โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ 
การเรียนรู้สถานการณ์ท างานในห้องปฏิบัติการ โรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน การประชุม และการ 
สัมมนา   
หมายเหตุ  1) รายวิชานี้ ต้องจัดให้มีจ านวนชั่วโมงและเนื้อหาที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 2) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) หรือ 

U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study and practice of listening skill, speaking skill, questioning and answer skills,  
oral presentation skill, word and phrase, basic sentence, paragraph, article structure, 
reading skill; critical reading, basic writing; coherence and writing process 
for graduates’ preparation of academic and research operations via classroom  
instruction and learning situations of laboratory, workshop, work site, meeting,  
and seminar 
Remark  1) This course is also lectured by foreigner teacher or staff of at least 65 

percent. 
 2) The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
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GEMWL102 ทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับบณัฑิตศึกษำ  3(3-0-6) 
เพื่อกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
Graduate English Studies Skill for Academic Presentation 
รหัสรำยวิชำเดิม (Course code of last version) : ไม่ม ี(None) 
วิชำบังคับก่อน (Prerequisite) : GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมส าหรับ

บัณฑิตศึกษา หรือ มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ OOPT ไม่ต่ ากว่า 61 
คะแนนแต่ต่ ากว่า 81 คะแนน หรือเทียบเท่า  (GEMWL101 Preparatory 
English Skill for Graduates, or the OOPT English standard examination 
results not less than 61 points, but less than 81 points, or 
equivalent) 

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม  
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการฟัง-พูด ทักษะการน าเสนอ การอธิบายขั้นตอน การอธิบาย
กราฟ การสรุป การถามตอบ โครงสร้างของบทความ ประโยคประสม ประโยคซ้อน  
ทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียนสรุปความ และภาษาอังกฤษส าหรับการเดินทาง 
ไปประชุมทางวิชาการต่างประเทศ 
หมายเหตุ  1) รายวิชานี้ ต้องจัดให้มีจ านวนชั่วโมงและเนื้อหาที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) หรือ 

U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study of English for international conference presentation, listening-speaking skills,  
presentation skill, procedure description, graphing, conclusion, questioning,  
structure of article, compound sentence, complex sentence,  comprehension 
reading skill, conclusion writing skill, and English for traveling to the  
international conference in foreign country  
Remark  1) This course is also lectured by foreigner teacher or staff of at least  

50 percent. 
 2) The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
 
 
 
 
 

GEMWL103 ทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับบณัฑิตศึกษำ  3(3-0-6) 
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เพื่อกำรเขียนทำงวิชำกำรและวิทยำนพินธ ์
Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings 
รหัสรำยวิชำเดิม (Course code of last version) : ไม่ม ี(None) 
วิชำบังคับก่อน (Prerequisite) :  GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

เพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือ มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
OOPT ไม่ต่ ากว่า 81 คะแนน หรือเทียบเท่า (GEMWL102 Graduate English 
Studies Skill for Academic Presentation, or the OOPT English 
standard examination results not less than 81 points, or equivalent) 

ศึ กษา เกี่ ย วกับทั กษะภาษาอั งกฤษส าหรับการ เขี ยนทางวิ ชาการและวิทยานิพนธ์   
ทักษะการฟังและการพูด ทักษะการอ่านขั้นสูง การอ่านบทความทางวิชาการและวิจัย ทักษะการ
น า เ สนอผลง านวิ จั ย  โ ค ร งส ร้ า ง ขอ งบทความและวิ ทย านิ พนธ์  ทั กษะกา ร เ ขี ยน 
ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ ทักษะการเขียนส าหรั บ ความส าคัญและที่มา วรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลและอภิปราย ทักษะการสรุป ส านวนที่ใช้ในงานเขียน
ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ และจรรยาบรรณในการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ 
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) หรือ  

U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study of English for international journal and thesis writings, listening and speaking 
skills, advanced reading skill, academic and research article readings, presentation 
skill, structure of article and thesis, academic and thesis writing skills, background 
and problem statement skill, literature review skill, research methodology skill, 
results and discussions skills, conclusion skill, and idioms for academic and thesis 
writing, and ethics in academic and thesis writings 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for satisfactory 

or U for unsatisfactory. 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
----------------------------------------- 

5.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร 

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๑. สาระส าคัญ 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานตามพันธกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระท าอัน
ทุจริต อันจะก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีทั่วองค์กร  

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมหารือหาประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมิน
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เรียงอันดับค่าความเสี่ยง และได้เลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงสูง
มากและเกิดผลกระทบสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

๓. มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ อ่ืน ๆ 

----------------------------------------- 
๖.๑ ก ำหนดกำรจัดกำรประชุม ครั้งที่ ๒/256๕ 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : นำงณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑. สาระส าคัญ 

ฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งก ำหนดกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่  
๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่ำนระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ MS Teams (คณะกรรมกำร
บริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ) และหำกหน่วยงำนใดประสงค์จะเสนอวำระต่อที่ประชุม  สำมำรถ
จัดส่งแบบเสนอวำระกำรประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนระบบแบบสอบถำมออนไลน์ 
(Google Form) https://forms.gle/fPSBCDkA5r14kyUT9 ภำยในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565  

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ เพ่ือโปรดทรำบ 

๓. มติที่ประชุม 
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