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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 83 (2/2559) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

_____________________________________________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชนิตา   โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. นางอุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จนัทร์เจริญสุข  รองคณบดีด้านวิชาการ 
5. นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
6. นางสาวอัศรา  โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
7. ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
8. นายดิลก   ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  
9. น.ส.มธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
3. ดร.กัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสฐสุดา ปรีชานนท์  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
2. ดร.วรวิทย ์  เลาหะเมทนี  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวสุพรรษา  ตาค ามูล   นักวิชาการศึกษา 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เริ่มด าเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 สรุ ปผลการตรวจประ เมิน การตรวจประ เมินคุณภาพการศึ กษา ระดับหลั กสู ตร                 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

1.1.2 การขอก าหนดผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหาร 
1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการ 

1.3.1 การจัดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  9 มทร. ครั้งที่ 4 
1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 82 (1/2559) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  
4.1 เกณฑ์การขอเบิกค่าสอนเกินภาระ 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ครั้งที่ 2 ราย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ 
5.2 การก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
5.3 การพิจารณารายชื่อผู้ขอเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
5.4 การพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา พิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาในการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา และพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

เรื่องท่ี 1 สรุปผลการตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ ประจ าปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีผลคะแนน
ส่วนมากไม่ผ่าน เนื่องจากขณะนั้นรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย              
แต่ขณะนี้ได้ผ่านการรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2558  

ดังนั้นทางคณะฯ จึงได้ขอเสนอต่อประธานกรรมการผู้ตรวจแต่ละหลักสูตร ในการทบทวนพิจารณาเกี่ยวกับรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกครั้ง ซึ่งได้รับการปรับผลคะแนนให้ผ่านในบางหลักสูตร ท าให้คะแนนที่ได้รับจากการปรับปรุงแล้ว 
คือ 2.60 อยู่ในระดับพอใช้ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องท่ี 2 การขอก าหนดผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CEO) ได้แจ้งว่าการขอก าหนด

ผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) พบว่าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ส่วนมากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อันเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น ผลงานวิจัยไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI จึงเห็นว่าคณะฯ ควรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะคอยให้
ความช่วยเหลือ ตรวจทานเอกสารต่าง ๆ ก่อนน าเสนอเพ่ือขอก าหนดฯ จะได้สร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้เสนอให้มีทีมงานพ่ีเลี้ยง คือผู้ที่ได้ผ่านและได้รับการ
แต่งตั้งการท าผลงานทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากจะเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ   
ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด และควรมีการก าหนดเป้าหมายของบุคลากรตามก าหนดระยะเวลาเพ่ือขอท าผลงานทางวิชาการอย่าง
ชัดเจน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข (รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ (ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ) ได้ขอเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส าหรับ
การประเมินผลฯ โดยขอให้เลือกผู้มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องทางด้านสังคมศาสตร์ตรงกับศาสตร์ของมทร .ล้านนา              
ในการนี้คณบดีฯ ได้รับเรื่องไว้โดยจะไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา ต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
-ไม่มี- 
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1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข) 

เรื่องท่ี 1 การจัดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  9 มทร. ครั้งที่ 4 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประชุมร่วมกัน 
เห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ ในการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 3 เมื่อปี 
พ.ศ. 2558 และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2559  

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่าง ๆ จะหมุนเวียนกัน ร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยก าหนดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
7  กิจกรรม  คือ   

  กิจกรรมที่ 1  การประกวดการเขียนแผนธุรกิจ  
กิจกรรมที่ 2  การตอบค าถามด้านบริหารธุรกิจและประกวดสื่อ  
กิจกรรมที่ 3  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา   
กิจกรรมที่ 4  การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา  
กิจกรรมที่ 5  การประกวดผลงานสหกิจศึกษา   
   5.1 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา 

5.2 Moving From Local Concept to Profit in AEC น าแนวคิดท้องถิ่น สร้างก าไรใน AEC 
กิจกรรมที่ 6  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (The Best Practice) ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา   
กิจกรรมที่ 7  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (The Best Practice) ในการจัดการการเรียนการสอน 

  สู่ความเป็นเลิศ         

วัตถุประสงค์ 
1) เ พ่ือ เป็น เวที ให้นักศึกษา คณะบริหารธุ รกิ จ  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี  ทั้ ง  9  แห่ ง  ได้แสดงศักยภาพ 

ทางด้านวิชาการ 
2) เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ   
3) เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
4) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการฯ    
1) เว็บไซต์ http://bala.rmutl.ac.th/basc/ 
2) www.facebook.com/basc4th 

 
 

http://bala.rmutl.ac.th/basc/
http://www.facebook.com/basc4th
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ก าหนดการ 
วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 
 
08.30 – 09.00 น. 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  ณ  บริเวณด้านข้างห้องราชพฤกษ์ 1 
ลงทะเบียนผู้บริหาร และแขกผู้มเีกียรติ  ณ บริเวณด้านในห้องราชพฤกษ์ 2   
ห้องรับรองผู้บริหาร ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 

09.00 – 09.45 น. พิธีเปิดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งท่ี 4 
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  ณ ห้องราชพฤกษ์ 1   

09.45 – 10.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา โดย อธกิารบดี มทร.ล้านนา ณ บริเวณ
ลานจัดนิทรรศการ (โถงทางเดินเขา้งาน) 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง (ผู้บรหิาร และแขกผูม้ีเกียรติ ห้องรับรอง ราชพฤกษ์ 2) 
10.45 – 12.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมตามที่แตล่ะกลุ่มกจิกรรมก าหนด 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 19.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกวดและแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  การประกวดเขียนแผนธุรกิจ   
                 แยกห้องจัดท าแผนธุรกิจ (ห้องละ 3 กลุ่ม) ณ ห้องประชุมย่อยสารภี (B3)    
                 ห้องประชุมย่อยกระดังงา (B4)  ห้องประชุมย่อยอินทนิล (B5) 
กิจกรรมที่ 2  การตอบค าถามด้านบริหารธรุกิจและการประกวดสื่อ  
                  ณ  ห้องประชุมเอื้องหลวง (D7) 
กิจกรรมที่ 4  การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา 
                  ณ  ลานนิทรรศการ (โถงทางเดินเข้างาน) 
กิจกรรมที่ 5  การประกวดผลงานด้านบัณฑตินักปฏิบตั ิ
                  ณ  ห้องประชุมย่อยรสสุคนธ์ (B1)  และห้องประชุมย่อยเบญจมาศ (B2) 
กิจกรรมที่ 6  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา 
                  ณ  ห้องประชุมย่อยชวนชม (B10) 
กิจกรรมที่ 7  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของอาจารย ์
                 ณ  ห้องประชุมย่อยชงโค (B7) 
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วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 
08.30 – 09.00 น. รายงานตัวนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1  การประกวดเขียนแผนธุรกิจ 
                  ณ ห้องประชุมย่อยแคแสด (B9) 
กิจกรรมที่ 2   การตอบค าถามด้านบริหารธรุกิจและการประกวดสื่อ  
                  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี 1 
กิจกรรมที่ 4   การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศกึษา 
                  ณ  ลานนิทรรศการ (โถงทางเดินเข้างาน) 
กิจกรรมที่ 5   การประกวดผลงานด้านบัณฑตินักปฏิบตั ิ
                  ณ  ห้องประชุมย่อยรสสุคนธ์ (B1)  และห้องประชุมย่อยเบญจมาศ (B2) 
กิจกรรมที่ 6   การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา 
                  ณ  ห้องประชุมย่อยชวนชม (B10) 
กิจกรรมที่ 7   การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของอาจารย ์
                  ณ  ห้องประชุมย่อยชงโค (B7) 
ห้องรับรองผู้บริหาร บัวหลวง (B6) 

09.00 – 12.00 น. ประกวดการแข่งขันแต่ละกจิกรรม (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. ประกวดการแข่งขันแต่ละกจิกรรม (ต่อ) 
18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 9 มทร. 

ณ  บริเวณลานวัฒนธรรม (ทางเขา้โถงต้อนรับด้านหนา้ศูนย์ประชุมฯ) 

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
08.30 – 12.00 น. ประชุมกรรมการตัดสินแตล่ะกิจกรรม  ณ  ห้องรับรอง พยอม (A1) 

ประกาศผลการประกวดการแข่งขนัแต่ละกิจกรรม และพิธีมอบรางวัล ณ  ห้องประชุมลีลาวดี 1 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 งานด้านวิชาการ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อทราบและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) 
 -ไม่มี- 
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วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีผล

คะแนนการประเมินไม่ผ่านในส่วนขององค์ประกอบที่ 1 เนื่องจากคณะกรรมการได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ใหม่ของคณะกรรมการ จึงท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จึงขอให้ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ได้เตรียมการเพ่ือรับการตรวจประเมินเกณฑ์ใหม่  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสาระส าคัญในเรื่อง
การปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท และการบริหารหลักสูตร โดยขอให้มีการตรวจสอบและปฏิบัติ
ตามตามประกาศฯ ดังกล่าวให้มีความถูกต้องอย่างเคร่งครัด   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี (ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ) 

เรื่องท่ี 1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามท่ี มทร.ล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการ

ก าหนดพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า และคาดว่าจะท าให้ในปีต่อไปจะมีผู้ขอก าหนดการท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับ
โครงการของ  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ซึ่งเป็นการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่นอกเหนือจากส่วนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน โดยจะเป็นการสนับสนุนการท าข้อมูลที่ยังขาดในส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ขาดบทความวิจัย โดยจะเป็นพ่ีเลี้ยง
คอยให้ค าแนะน า  

เรื่องท่ี 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
เนื่องจากมีผู้สนใจเพ่ือจะเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอติดตามการเปิดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรดังกล่าว ว่าจะสามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษาใด ทั้งนี้คณบดีฯ ได้แจ้งว่าการด าเนินการด้าน
หลักสูตรเรียบร้อยแล้วโดยได้เสนอไปยัง สกอ. แต่ยังขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด 
จึงต้องส ารวจบุคลากรในแต่ละพ้ืนที่ว่าจะสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ได้หรือไม่ โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบ
กับจ านวนบุคลากรในพ้ืนที่นั้น ๆ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม (ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์) 
เรื่องท่ี 1 โครงสร้างการบริหารงาน ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสาขา และการเรียกชื่อสาขา สาขาวิชา 

แผนกวิชา ประธานหลักสูตร จะด าเนินการและปฏิบัติอย่างไร  คณบดีฯ ได้แจ้งว่าต าแหน่งหัวหน้าสาขาในแต่ละพ้ืนที่นั้นให้
หัวหน้าสาขาเดิมรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งใหม่ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดภาระงานของบุคลากรโดย
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์สกอ.ก าหนด และจะต้องพิจารณาจ านวนบุคลากรในแต่ละสาขาของพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย แต่ขณะนี้ทาง
มทร.ล้านนา ได้อยู่ระหว่างการหารือเพ่ือพิจารณาด าเนิน หากมีข้อมูลที่แน่ชัดจะได้แจ้งให้ทุกพ้ืนที่ได้รับทราบเพ่ือน าไปปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกันต่อไป ส่วนการเรียกชื่อสาขา สาขาวิชา แผนกวิชา ประธานหลักสูตร เบื้องต้นยังใช้ค าว่าสาขาวิชา ส าหรับ
หลักสูตรที่มีนักศึกษาในสังกัด ถ้าไม่มีนักศึกษาในสังกัดจะเรียกว่าแผนกวิชา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
เรื่องท่ี 1 ความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการไทย 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมโครงการน าร่องเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรและนักวิจัยด้าน วทน .ของ          
มทร.ล้านนา สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างทั่วถึง โดยด าเนินการบริหารจัดการกิจกรรม
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือน าไปสู่การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วทน.ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนรวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การจัดกิจกรรมให้นักวิจัยและสถานประกอบการพ้ืนที่        
ได้พบกัน การส ารวจและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ด าเนินงานและบริหารจัดการท าให้เกิดการจับคู่ระหว่างบุคลากร 
วทน.กับสถานประกอบการเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้วางแผนเพ่ือจะพัฒนาฐานข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการ จึงใคร่ 
ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้แต่ละพ้ืนที่ได้เสนอรายชื่อเพ่ือเป็นตัวแทนในการประสานงานเพ่ือร่วมกันด าเนินการ ทั้งนี้จะ
ได้เสนอเรื่องไปยังแต่ละเขตพ้ืนที่พ่ีด าเนินการต่อไป 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 82 (1/2559)  
คณะกรรมการประจ าประจ าคณะ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 82 (1/2559) และมีมติรับรอง

รายงานการประชุม 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องท่ี 1 เกณฑ์การขอเบิกค่าสอนเกินภาระ 
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่ 

มทร.ล้านนา ได้มีหลักเกณฑ์การขอเบิกค่าสอนเกินภาระ โดยผู้มีสิทธิ์เบิกค่าสอนเกินภาระการสอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนที่มี
ผลงานวิจัย กรณีเป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมผู้ได้รับค่าสอนเกินภาระการสอนต้องเป็นผู้วิจัยหลัก โดยมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 และ ผู้บริหารตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ (ไม่ต้องมีผลงานวิจัย)  

ปัจจุบันมีการใช้ทุนส่วนตัวในการท าผลงานวิจัย ซึ่งอยากทราบว่าสามารถน าไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกค่า
สอนเกินภาระได้หรือไม่ เบื้องต้นได้สอบถามไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล้วซึ่งได้รับค าตอบว่าขึ้นอยู่กับการ
บริหารงานของคณะว่าจะมีการก าหนดเกณฑ์เพ่ือรองรับหรือไม่ 

คณบดีฯ ได้แจ้งว่า มทร.ล้านนา อยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือร่วมกับสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงและ
ก าหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายสอนเกินภาระการสอน และเม่ือมีการก าหนดเรียบร้อยแล้วจะได้น ามาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ ราย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ 
รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง สาขาวิชาการตลาด มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการตลาด ตามหนังสือที่          
ศธ 0583.14/792 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยใช้ผล
การประเมินการสอนที่ได้ผ่านตามเกณฑ์พิจารณาแล้ว จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.สุชญา  วรามิตร  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
      เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รศ.อรชร  มณีสงฆ ์ อาจารย์ประจ า ภาควิชาการตลาด  

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. นางปรีดา    ตัญจนะ  หัวหน้าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
   มทร.ล้านนา ล าปาง 

      เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ผลการประเมินการสอนใกล้จะครบก าหนดในระยะเวลา 2 ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ื อโปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 2) รายดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายงานสรุปผลการประเมินผลการสอน ดังนี้ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการตลาด โดยใช้ผลการประเมินการสอนที่ได้ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา
แล้ว จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.สุชญา  วรามิตร  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
       เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รศ.อรชร  มณีสงฆ ์ อาจารย์ประจ า ภาควิชาการตลาด  
      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  เป็น   อนุกรรมการ 
3. นางปรีดา    ตัญจนะ  หัวหน้าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา ล าปาง 

       เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 2 การก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ด้วย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แจ้งมายังคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะต้องก าหนดสาขาวิชาในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งให้มีความสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาประเมิน ความช านาญ/ช านาญพิเศษ หรือ 
เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้น ๆ  

สาขาวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 

- การจัดการทั่วไป 
- การตลาด 
- การบัญชี 
- ระบบสารสนเทศ 
- บริหารทั่วไป 
- การเงิน 

2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
- มนุษยศาสตร์ 
- สังคมศาสตร์ 
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
- ภาษาและภาษาศาสตร์ 

หากคณะฯ ยังคงมีสาขาวิชาอ่ืนที่จะใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนอกเหนือจากข้างต้น ขอให้ส่งรายละเอียด
สาขาวิชามายังกองบริหารงานบุคคล ดังนั้น ทางคณะฯ จึงได้แจ้งไปยังทุกเขตพ้ืนที่เพ่ือท าการส ารวจ และได้รวบรวมเพ่ือขอ
เสนอต่อที่ประชุมฯ ดังต่อไปนี้ 
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เขตพื้นที ่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม่ 1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
3. กฎหมายธุรกิจ 

1. ภาษา ภาษาศาสตร์และการแปล 
2. พลศึกษาและนันทนาการ/วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3. การท่องเที่ยวและการบริการ 

เชียงราย - 1. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. สาขาพลศึกษาและนันทนาการ 
3. สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติให้ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องในการ
ก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยให้แต่ละพ้ืนที่เสนอข้อมูลมาอีกครั้งและสรุปน ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ          
(วาระสืบเนื่อง) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  

เรื่องท่ี 3 การพิจารณารายช่ือผู้ขอเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ 

(ฝังตัว) 

รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วยในปีงบประมาณ 2559              
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะได้จัดให้มีโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างให้บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ สามารถน าความรู้จากการเข้าฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการ น ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  วิชาชีพ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะฯ จึงได้ด าเนินการส ารวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และขอให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทุกรายต้องเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขการจ้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือหากมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มโดยยึด
หลักการพิจารณาให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและสาขา 

ทั้งนี ้ไดร้วบรวมข้อมูลแต่ละพ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
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รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ ประเภท สาขาวิชา/แผนก

วิชา 
สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึก

ประสบการณ์ 
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

1 น.ส.รังศิมา กันธิวาส เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญชี บ.พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จ ากัด จ.นนทบุร ี 

 การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน  

 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

109,462  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

2 น.ส.นฤมล คุ้มพงษ ์ เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญชี  มูลนิธิโครงการหลวง   ฝ่ายการเงินและบญัช ี  ก.พ. - ก.ค.59  
(6 เดือน)  

87,112  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

3 นางศุภลักษณ ์ จงชานสิทโธ เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญชี  ส านักงานรัชนีกรการบญัชี   ฝ่ายงานจัดท าบญัชี และฝ่าย
งานสอบบัญช ี 

 1 ก.พ. - 29 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

-  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

4 นางแคทรียา  พร้อมเพรียง เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการ  Southern Taiwan University 
of Science and Technology 
(ไต้หวัน)  

 1. Center of Academia 
and Industry 
Collaboration (CAIC) 
2. College of Business  

 28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 
59 

(120 วัน)  

142,500  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

5 น.ส.อาภาศร ี เทวตา เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการ  บ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) กทม.  

 ส านักงานใหญ ่  ก.พ. - ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

106,962  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

6 น.ส.ศิวพร   เจรียง
ประเสริฐ 

เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

 Southern Taiwan University 
of Science and Technology 
(ไต้หวัน)  

 1. Center of Academia 
and Industry 
Collaboration (CAIC) 
2. College of Business  

 28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 
59 

(120 วัน)  

142,500  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

7 นายธีรภพ แสงศร ี เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  Aware Corporation Limited 
กทม.  

 PHP Developer หรือ 
Android Developer หรือ 
iOS Developer  

 11 ม.ค. - 24 มิ.ย. 
59 

(168 วัน)  

     
106,090  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ ประเภท สาขาวิชา/แผนก
วิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

8 นายจตุพร ศิลพรชัย เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  Chocgo Channel (Thailand) 
Co., Ltd กทม.  

 Android Developer หรือ 
iOS Developer (ฝ่าย
ออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นรวมถึง 
Database)  

 11 ม.ค. - 24 มิ.ย. 
59  

(168 วัน)  

103,090  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

9 น.ส.สรุีนาฎ มะโนลา เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  Southern Taiwan University 
of Science and Technology 
(ไต้หวัน)  

 1. College of Business 
(Department of 
Management and 
Information Technology 
2. College of Business 
(Department of 
Information Management) 
3. Research Centers  

 28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 
59  

(120 วัน)  

137,800  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

10 น.ส.อนัญญา ปรัชญ์ธิ
ไพลิน 

เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

 บ.ฮอลิเดย์ วาเคชั่น จ ากัด   Tour operation   13 ก.พ. - 31 ก.ค. 
59  

(170 วัน)  

98,162  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

11 น.ส.กนกวรรณ คันธากร เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  Massey University(นิวซีแลนด์)   Institute of Education, 
Visiting scholar ผู้ร่วมวิจัย
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานประกอบการ (English 
for work Integrated 
Learing) โดยเน้นงานวิจัยด้าน 
WIL ที่บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 

 15 ก.พ. - 15 ส.ค. 
59(183 วัน)  

411,750  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ ประเภท สาขาวิชา/แผนก
วิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

12 น.ส.ปริศนา กุลนลา เชียงใหม ่ พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  Northern Michigan 
University (NMU)  
(สหรัฐอเมริกา)  

 English Language 
Institute (ELI)  

 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

     
494,200  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

13 น.ส.อรวรรณ เชื้อเมือง
พาน 

เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ การบัญชี  บ.Kuno & Co., Ltd โตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น  

 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 
สภาพแวดล้อม ระบบบัญชี
และระบบต้นทุน  

 1 ม.ิย. - 30 ก.ย. 59  
(4 เดือน)  

     
551,000  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

14 น.ส.อวยพร ต๊ะวัน เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ การตลาด  บ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
กทม.   

 ฝ่ายการตลาด   4 เดือน         
78,860  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

15 น.ส.ธิษณา ศรัทธารันต์
ธนา 

เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  Central Luzon State 
University (CLSU) 
(ฟิลิปปินส์)  

 Faculty of Education   1 ม.ิย. - 31 ก.ค. 59 
(2 เดือน)  

     
154,700  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

16 นายภีราวิชญ ์ ชัยมาลา เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ สังคมศาสตร ์  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงกรอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
(ส านักงาน กปร.) กทม.  

 ส านักศึกษาและขยายผลการ
พัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ 

 พ.ค. - ส.ค. 59  
(4 เดือน)  

       
81,096  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

17 น.ส.ณัฐนร ี ทองดีพันธ์ ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ การบัญชี  โรงสีข้าวโชคพนะการ จ.ล าปาง   ฝ่ายงานบัญช ีท าหน้าที่งาน
ระบบบัญชีของสถาน
ประกอบการ  

 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 
(4 เดือน)  

       
60,190  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

18 น.ส.เพียงกานต ์ นามวงศ ์ ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

 SaKoon Thai Restaurant, 
Virginia  

 Food & Beverage, carring, 
serving  

 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 59  
(4 เดือน)  

       
60,826  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

19 น.ส.ปรียารัตน ์ ฆะปัญญา ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล 

 บ.สยามโปรรโีลเคช่ัน จ ากัด 
กทม.  

 ฝ่ายต่างประเทศ น าเข้า-
ส่งออก และโลจิสติกส ์ฝ่าย
จัดซื้อต่างประเทศ   
 

 1 - 31 พ.ค. 59  
(1 เดือน)  

       
30,740  

 -  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ ประเภท สาขาวิชา/แผนก
วิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

20 นางนิตยา เอกบาง ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันออก  ภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
จ.เชียงใหม ่ 

 สาขาวิชาภาษาพม่า   1 - 31 ก.ค. 59  
(1 เดือน)  

21,740  -  

21 น.ส.อภิญญา กันธิยะ น่าน พนักงานในสถาบันฯ การตลาด  Sydney School of Business 
and Technology, Australia  

 Marking Department   ก.พ. - ก.ค. 59  
(6 เดือน)  

2,065,344  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

22 นางพัชราภรณ ์ หงษ์สิบสอง น่าน พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  โรงพยาบาลน่าน จ.นา่น   ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ   1 ม.ิย. - 29 ก.ค. 59  
(2 เดือน)  

15,640  -  

23 น.ส.มินตรา ไชยชนะ น่าน พนักงานในสถาบันฯ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล 

 พาลัน รีสอร์ท จ.น่าน   ฝ่ายต้อนรับ รับจองที่พัก และ
บริการห้องพัก  

 2 พ.ค. - มิ.ย. 59(2 
เดือน)  

41,400  -  

24 นายศักรินทร ์ ณ น่าน น่าน พนักงานในสถาบันฯ สังคมศาสตร ์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
จ.เชียงใหม ่ 

 นักวิชาการ ศูนย์ภูมิภาคด้าน
สังคมศาสตร์ และ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และศูนย์ศึกษา
ชาติพันธืและการพัฒนา 
(CESD)  

 พ.ค. - มิ.ย. 59 
(2 เดือน)  

20,400  -  

25 นางน้ าฝน คงสกุล ตาก พนักงานในสถาบันฯ การบัญชี  บ.ผาแดงอินดสัทรี จ ากัด 
(มหาชน) จ. ตาก  

 แผนกการบัญชีและการเงิน   1 ม.ิย. - 31 ก.ค. 59 
(2 เดือน)  

14,000  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

26 นายณัฐวุฒิ ปั้นรูป ตาก พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ กทม.  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ  

 15 ก.พ. - 15 ก.ค. 
59  

(6 เดือน)  

67,700  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

27 น.ส.กนกพร บัวทรัพย์ ตาก พนักงานในสถาบันฯ การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

 โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จ.
นนทบุรี  
 
 

 โรงแรม   1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

95,716  บรรจุ 1 
ต.ค. 58  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ ประเภท สาขาวิชา/แผนก
วิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ์ 

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

28 นายมรกต ทองพรหม พิษณุโลก พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก  

 ฝ่ายวิจัย ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 1 ม.ิย. - 31 ส.ค. 59  
(3 เดือน)  

       
38,800  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

29 น.ส.ธีร์วรา ขะบูรณ ์ พิษณุโลก พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก  

 ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

 2 พ.ค. - 29 ก.ค. 59  
(65 วัน)  

       
20,800  

 บรรจุ 1 
ต.ค. 58  

รวม             
  
5,358,580    

           มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น (ชื่อสถานประกอบการ และ ฝ่ายงานที่ เข้าฝึกประสบการณ์) โดยให้ผู้
ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ทุกรายทบทวนการขออนุมัติ ดังนี้ 

1. การใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ หรือ การฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ และค านึงถึงมาตรการประหยัดเป็นส าคัญ  
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้ก าหนดระยะเวลาการเข้าฝึกประสบการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาทดลองงาน (4 เดือน) 
3. กรณีรายที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ (ต่างประเทศ) ให้ศึกษารายละเอียดของสถานประกอบการให้ชัดเจนว่าต้องมีผลการวัดทักษะภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่ และให้จัดท า

ประมาณการ (ภายในประเทศ) ส ารองไว้เป็นล าดับที่ 2 
4. ให้ผู้ขอเข้าร่วมโครงการตามรายชื่อทุกราย กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ได้ท าการปรับใหม่อีกครั้ง โดยให้ระบุผลผลิต (Output), ผลลัพธ์ (Outcome), 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นตามล าดับแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุน โดยยึดหลักการพิจารณาให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและสาขา      
อย่างชัดเจน  
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เรื่องที่ 4 การพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา พิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาในการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา และพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา           
ระดับหลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2558 ณ ศาลา     
ราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ              
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง บธ.3-202 อาคาร
บริหารธุรกิจ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณาข้อเสนอดังนี้ 
1. พิจารณาผลการตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูต ร และระดับคณะ            

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (6 พื้นที่) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ล าดับ รายช่ือหลักสูตร ผลประเมิน(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนนประเมิน 

1 การจัดการ ไม่ผ่าน 1.63 
2 การตลาด   ไม่ผ่าน 1.00 
3 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่าน 1.52 
4 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 1.73 
5 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผ่าน 1.57 
6 การบัญชี ไม่ผ่าน 1.54 
7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 0.39 
8 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ไม่ผ่าน 1.57 

 
หมายเหตุ : ผลการประเมิน ระดับหลักสูตร กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์และยังไม่ได้มาตรฐาน  
 แต่มีผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 ดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือหลักสูตร 
ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ในปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 2- 6 
2 3 4 5 6 คะแนนเฉลี่ยรวม 

1 การจัดการ 3.75 1.00 2.24 0.75 1.00 1.63 
2 การตลาด 1.79 1.00 1.13 0.5 1.00 1.00 
3 การบัญชี 4.09 1.00 1.63 0.75 1.00 1.54 
4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 3.56 1.33 1.77 0.75 1.00 1.57 
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ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
ชื่อ
หน่วยงาน 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

ประเภท
สถาบัน □ กลุ่ม ก  วิทยาลยัชุมชน 

 

□ กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  

  

 
■ กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 

     

 

      □ ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

  

 

      ■ ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 
 

  

 

□ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยัขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบั ป.เอก 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลด าเนินการ ผลคะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

หมายเหต ุตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 

1.1 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 5.21 

0.65 คะแนน 0.65   
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 

1.2 
จ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 33.5 

8.68 ร้อยละ 1.08 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดนับรวมลาศึกษาต่อ 386.0 

1.3 
จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

63.00 
16.32 ร้อยละ 1.36 

  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดนับรวมลาศึกษาต่อ 386.0 

1.4 
ค่า FTES 7,340.84 

-16.58 ร้อยละ 1.70 
  ค่า FTES ตามเกณฑ ์ 352.0 

1.5 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 3 ข้อ 1,2,3,6 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ข้อ 3 ข้อ 1,2,3 

2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 5 

ข้อ 1,2,3,4,5,6 

2.2 

เงินสนับสนุนงานวิจัย 41,840,122 

118,863.98 
บาท/
คน 

5.00 ร้อยละ 23.77 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

352.0 

2.3 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการของอาจารย์ 30.8 

7.98 ร้อยละ 1.00 
  อาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริงนับรวมผู้ลาศึกษาต่อ  386.0 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 2 ข้อ 2 ข้อ 3,6 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 3 ข้อ 1,2,3,6 

5.1 การบริหารของคณะ 5 ข้อ 4 ข้อ 1,3,4,6,7 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 ข้อ 3 ข้อ 1,2,3,4 

ประกันคุณตัวบง่ชี ้ระดบัคณะ 13 ตัวบ่งชี ้ 2.60 
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2. พิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนปรับปรงุพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ล าดับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

1 ควรบริหารจัดการให้ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ควรเสนอรายชื่อกรรมการประจ าหลักสูตรให้
ทันรอบปีการศึกษา และมีการเสนอไปยัง 
สกอ. 

  คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 
2. ประธาน
หลักสูตร 

 

2 ควรก าหนดเป้าหมายอาจารย์คุณวุฒิปริญญา
เอก และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและ
ท าแผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งด าเนินการตาม
แผนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

คณะควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการและภาระงาน 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ตลอดถึงการศึกษาต่อ
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

  คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านบริหาร 
 

 

3 ควรบริหารจัดการให้สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะควรการบริหารจัดการให้สัดส่วน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวน
อาจารย์  โดยเชื่อมโยงกับแผนอัตราก าลัง 
ภาระงานสอนของอาจารย์ และเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิต 

  คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 

 

4 ควรเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิ เศษและแหล่งงานที่
นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน 

1. เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษและแหล่งงานที่
นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้งา่ยและเป็น
ปัจจุบนั 

  คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

2. มีการประเมินช่องทางการการให้บริการ 

5 ควรประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษา การให้
ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการกิจการพิเศษและ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานและ
น าผลประเมินไปปรับปรุงการให้บริการตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

1. ด าเนินงานประเมินความส าเร็จการบริการ
ให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการกิจการพิเศษ 
2. น าผลการประเมินเข้าทีป่ระชุมคณะฯ เพื่อ
น าเสนอต่อฝา่ยที่เกี่ยวข้อง และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพฒันาการให้บริการ
ตามความคาดหวังของนักศึกษาต่อไป 

  คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 

 

6 ควรมีการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาให้ทั่วถึง โดย
อาจสอดแทรกในรายวิชาในหลักสูตร 

จัดท าโครงการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาให้
ทั่วถึง โดยอาจสอดแทรกในรายวิชาใน
หลักสูตร 

  คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 
2.ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานประกัน
ฯ 

 

7 ควรให้ความรู้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
วัตถุประสงค์ โครงการ  และประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผน หรือการจัดโครงการ/กิจกรรม คร้ังต่อไป 

ให้ความรู้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ถึงความส าคัญของ
วัตถุประสงค์โครงการ และประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม  

  คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 
2. งานกิจกรรม
การนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ล าดับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

 -       

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

1  ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชน เพื่อน ามา
จัดท าแผนการบริการวิชาการให้ตรงกับความ
ต้องการ 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนนิงานส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
2. จัดท าแผนการบริการวิชาการให้ตรง
กับความต้องการ 

  คณบด ี ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานวจิัย 

 

2 ควรมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานประชมุจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิาร
วิชาการโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน 

  คณบด ี ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานวจิัยฯ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับ ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

1 ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

ให้ผู้ รับผิดชอบด า เนินงานประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  คณบด ี รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 

 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

ล าดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

1 ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยมี
การเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์  แล้ วน า เสนอต่อผู้ บ ริหาร
มหาวิทยาลัย 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของคณะอย่างเป็นระบบ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกพื้นที่ และมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย และ
แบ่งความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสถาบัน  รวมทั้ ง สอดคล้ องกั บ
เอกลักษณ์คณะ 
2. ควรมีการถ่ายทอดแผนของคณะสู่ผู้
ปฏิบัติทุกหน่วยงานในคณะ และทุก
พื้นที่  

  คณบด ี รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

3. คณะด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิัติราชการ ตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ 
4. คณะด าเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน อย่างน้อยปลีะ 2 
คร้ัง หรือ ทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบผล
การบรรลุเป้าหมายน าเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 

2 ควรมี ก า รวิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ลท า งกา ร เ งิ นที่ ที่
ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนนิงานจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินโดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน ตน้ทุนต่อหน่วยของ
ทุกหลักสูตร 
2. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนนิการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนนุ 
 

  คณบด ี รองคณบดี
ด้านบริหาร 

 

3 ควรก าหนดผู้รับผิดชอบและคณะท างานเพื่อ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ประเด็นความเสี่ยงที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกัน
อย่างเป็นระบบในคณะ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงของคณะ และ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

  คณบด ี รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

4 ควรก าหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการจัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ตามประเด็นความรู้
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนนิงานด้าน
การจัดการความรู้ โดยการมีสว่นร่วมกับ
ทุกพื้นที ่
2. ให้ผู้รับผิดชอบค้นหาแนวปฏบิัติที่ดี
จากความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ประเด็น
ด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัย 
และจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ 
3. การเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อกัษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

 
 

 คณบด ี รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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3. พิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ร่าง) เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบง่ชี้ สกอ. 

ระดับหลักสตูร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายหลักสูตร ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

การบัญช ี การจัดการ การตลาด สารสนเทศ อังกฤษธุรกิจ IBM ท่องเที่ยว อังกฤษสื่อสารสากล     

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตรี) ร้อยละ 100 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ตรี) 
  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (ตรี) 

  
  

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 3.51 คะแนน รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
การได้งานท าหรือผลงานวิจยัของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  

ร้อยละ 70 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 1. มีระบบ มีกลไก การรับนกัศึกษา 4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินการในข้อ 1 และ 
 - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

              

    

  

3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 
 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายหลักสูตร ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

การบัญช ี การจัดการ การตลาด สารสนเทศ อังกฤษธุรกิจ IBM ท่องเที่ยว อังกฤษสื่อสารสากล     

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

  
4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 
 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดจนเป็นรูปธรรม 

              
  

    

  

5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 
 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

              

  

    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

1. มีระบบ มีกลไก การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินการในข้อ 1 และ 
 - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

              

    
  3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 

 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

              

      
  4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 

 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดจนเป็นรูปธรรม 
              

      
  5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 

 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

              

      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1. มีการรายงานผลการด าเนินงานในเรื่อง การคง
อยู่/การส าเร็จการศึกษา/ ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

  2. มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายหลักสูตร ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

การบัญช ี การจัดการ การตลาด สารสนเทศ อังกฤษธุรกิจ IBM ท่องเที่ยว อังกฤษสื่อสารสากล     

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

  3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 
 - มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเร่ือง 

              
      

  4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 
 - มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

              
      

  5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 
 - มีการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม  เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายวา่เปน็ผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

              

      
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

1. มีระบบ มีกลไก การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

หัวหน้า
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินการในข้อ 1 และ 
 - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

              

    

  

3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 
 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

              

      

  
4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 
 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดจนเป็นรูปธรรม 

              
      

  
 
 
 
 

5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 
 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายหลักสูตร ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

การบัญช ี การจัดการ การตลาด สารสนเทศ อังกฤษธุรกิจ IBM ท่องเที่ยว อังกฤษสื่อสารสากล     

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารย ์ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคุีณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 2.50 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 1.50   

  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ร้อยละ 50     

  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- - - - - - - -     

ตัวบ่งชี้ที ่4.3  
ผลที่เกิดกับอาจารย ์

1. มีการรายงานผลการด าเนินงานในเรื่อง การคง
อยู่ของอาจารย์/ความพึงพอใจ 
 ของอาจารย ์

4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

  

2. มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

              

      

  
3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 
 - มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเร่ือง 

              
      

  
4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 
 - มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

              
      

  

5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 
 - มีการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
 
 
 
 

              

  

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายหลักสูตร ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. มีระบบ มีกลไก ในเรื่องการก าหนดสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินการในข้อ 1 และ 
 - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

                  

  

3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 
 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

                  

  

4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 
 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดจนเป็นรูปธรรม 

              

      

  

5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 
 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

              

      
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1. มีระบบ มีกลไก ในเรื่องการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินการในข้อ 1 และ 
 - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

              

      

  

3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 
 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายหลักสูตร ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 
 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดจนเป็นรูปธรรม 

              

      

  

5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 
 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

              

      
ตัวบ่งชี้ที ่5.3  

การประเมินผู้เรียน 
1. มีระบบ มีกลไก ในเรื่องการประเมินผู้เรียน 4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ/หัวหนา้
สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินการในข้อ 1 และ 
 - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

                  

  3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 
 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

                    

  4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 
 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดจนเป็นรูปธรรม 

                    

  5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 
 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

                    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
 
 
 

ร้อยละผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้การด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 90 

รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายหลักสูตร ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1. มีระบบ มีกลไก ในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ/หัวหนา้

สาขา 

ประธาน
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินการในข้อ 1 และ 
 - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

              

    
  3. มีการด าเนินการในข้อ 2 และ 

 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

              

      
  4. มีการด าเนินการในข้อ 3 และ 

 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดจนเป็นรูปธรรม 
              

      
  5. มีการด าเนินการในข้อ 4 และ 

 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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(ร่าง) เป้าหมายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
องค์ประกอบ/            

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจประเมิน
ปี 2557 

เป้าหมาย  
ปี2558 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสตูรที่คณะรับผิดชอบ  
 

รอการพิจารณา              
ผลประเมิน (เพิ่มเติม)  

จากกรรมการ 

3.51 คะแนน รองคณบดีด้านวิชาการฯ งานด้านวิชาการฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

1.20 คะแนน 2.00 คะแนน รองคณบดีด้านวิชาการฯ งานด้านบริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

1.36 คะแนน 2.00 คะแนน รองคณบดีด้านบริหาร งานด้านบริหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  
จ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ค่าความแตกตา่งระหว่างจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสงูกว่าและต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 
คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้  
- ค่าความแตกตา่งทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนด

เป็นคะแนน 5  
- ค่าความแตกตา่งทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็น

คะแนน 0  
- ค่าความแตกตา่งทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ10.01 และไม่

เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรดังนี้เพื่อเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ 

 
 
 
 

1.70 คะแนน 2.51 คะแนน รองคณบดีด้านวิชาการฯ งานด้านวิชาการฯ 
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องค์ประกอบ/            
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการตรวจประเมิน

ปี 2557 
เป้าหมาย  
ปี2558 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
การบริการนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษาในคณะ  4 ข้อ 
3 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

รองคณบดีด้านวิชาการฯ งานด้านวิชาการฯ 
2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
  

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา     
4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5  
    

 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บรกิารและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
กิจกรรมนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี 

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นกัศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

3 ข้อ 
3 คะแนน 

5 ข้อ  
4 คะแนน 

รองคณบดีด้านวิชาการฯ งานด้านวิชาการฯ 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ใหค้รบถ้วน 
ประกอบดว้ย 

 -   คุณธรรม จริยธรรม 
 -   ความรู ้
 -   ทักษะทางปัญญา 
 -   ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
 -   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

 สารสนเทศ 

    

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา      
4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
    

5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา      
6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบ/            
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการตรวจประเมิน

ปี 2557 
เป้าหมาย  
ปี2558 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ระบบและกลไกการ 
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจยัฯ งานด้านวิจยัฯ 

2.  สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
 -  ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจัยหรือการผลิต

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มศีาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting Professor) 

    

3.  จัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
    

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวจิัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยอ่ง
อาจารย์และนกัวิจยัที่มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    

6.  มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

118,863.98 บาท 
23.77=5 คะแนน 

25,000 บาท 
5 คะแนน 

 

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจยัฯ งานด้านวิจยัฯ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3  
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั  

ร้อยละผลรวมถว่งน้ าหนักผลงานวิชาการของอาจารย์ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ร้อยละ 20 = 5 คะแนน 

ร้อยละ 7.98 
1 คะแนน 

2.51 คะแนน ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจยัฯ งานด้านบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 
การบริการวิชาการแก่
สังคม  

1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีทีส่อดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2 ข้อ 
2 คะแนน 

5 ข้อ 
 4 คะแนน 

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจยัฯ งานด้านบริการวิชาการ 

 2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชนจ์ากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

    

 3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า     
 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพือ่พิจารณา 
    

 5.  น าผลการประเมินตามขอ้ 4 มาปรับปรงุแผนหรือพัฒนาการใหบ้ริการวิชาการสังคม     
 6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับสถาบัน     
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4 ข้อ 
3 คะแนน 

6 ข้อ 
 5 คะแนน 

รองคณบดีด้านวิชาการฯ งานกิจกรรมนักศึกษา 

2.  จัดท าแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

   

 3.  ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    

 5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
 6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน      
 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นทีย่อมรับ     
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ในระดับชาติ  
 
 

องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ ตามพันธกจิ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

6 ข้อ 
4 คะแนน 

7 ข้อ 
5 คะแนน 

รองคณบดีด้านบริหาร งานด้านบริหาร, 
งานด้านยุทธศาสตร์ฯ 

2.  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินทีป่ระกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละ
หลักสูตร สัดสวนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อยา่งต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุมค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

    

3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจัจัยภายนอก หรือปจัจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สงผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

    

 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธบิายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

    

 5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

    

 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

    

 7.  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นสว่นหนึ่งของการบรหิารงานคณะตามปกติ ทีป่ระกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

  ผู้ช่วยคณบดีด้านงานประกัน
คุณภาพฯ 

งานประกันคุณภาพฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   
ระบบก ากับการประกัน 
คุณภาพหลักสูตร 

1.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนนิการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

รองคณบดีด้านวิชาการฯ,
ผู้ช่วยคณบดีด้านงาน

ประกันคุณภาพฯ 

งานด้านวิชาการฯ, 
งานประกันคุณภาพฯ 

2.  มีคณะกรรมการก ากบั ติดตามการด าเนนิงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในขอ้ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 

    

4.  มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

    

5.  น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสตูรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

    

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมต ิดังนี้ 

1. รับทราบผลการตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. เสนอให้คณะฯ ควรมีการจัดประชุมระดับหลักสูตรเพ่ือแจ้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษา และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 และ พิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  และจึงน าข้อสรุปมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
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ปิดประชุมเวลา  14.45 น. 
 
 
 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                เลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     


