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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 84 (3/2559) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

_____________________________________________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหาร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
6. อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
7. ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
8. ดร.กัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
9. อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
10. อาจารย์ดิลก   ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม   
1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  

(ติดราชการ) 
3. ดร.วรวิทย์    เลาหะเมทนี  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา (ติดราชการ) 
4. อาจารย์สุทัศน์  กุณา   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)  

(ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ยุรธร  จีนา   หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เริ่มด าเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การด าเนินกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหาร 

1.2.1 การเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการ 
1.3.1 รายงานผลการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 4 
1.3.2 รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร 
1.3.3 แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2558 
1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

1.4.1 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ (EDP) 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
   3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 83 (2/2559) 
  3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์กรณีเร่งด่วน  

วันที่ 21 มกราคม 2559 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ชุดใหม่)       
ของ นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว 

วาระท่ี  4  เรื่องสบืเนื่อง  
   4.1 การก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 ประเภทวิชาการ  

(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) 

วารที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การพิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และการพิจารณา ค่าเป้าหมาย

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

เรื่องท่ี 1 การด าเนินกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม

ต่าง ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ           
9 มทร. ครัง้ที่ 4 และการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “สร้างฐานความรู้ สู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมต่าง ๆ ขอให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบได้
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องที่ 1 การเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ แทนรองคณบดีด้านบริหาร          
(อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั้งที่ 
1/2559 มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา 

ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาการขอเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและ
ประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) ประจ าปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้นจ านวน 28 ราย และเสนอให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับการอนุมัติแล้ว ดังนี้ 

1. หนังสือที่ ศธ 0583.02/104 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 จ านวน 19 ราย เป็นเงิน 1,435,398 บาท 
2. หนังสือที่ ศธ 0583.02/107 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 จ านวน 4 ราย เป็นเงิน 212,232 บาท 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก 5 ราย (ทั้งนี้ การเสนอขออนุมัติในแต่ละครั้ง มทร.ล้านนา ได้มีการพิจารณา

และแจ้งให้คณะฯ น าเอกสารกลับไปแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลและงบประมาณหลายครั้ง จึงท าให้การอนุมัติเกิดความล่าช้า         
ตามไปด้วย) 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีจัดประชุมวาระพิเศษ (โครงการฝังตัว) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2559 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
ของบุคลากร  และมีมติเห็นชอบมอบฝ่ายวินัยและนิติการ จัดท า (ร่าง) ประกาศ ตามที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข และ
มอบหมายกองบริหารงานบุคคลน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาต่อไป  

และหากเมื่อมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
ของบุคลากร เรียบร้อยแล้วทางคณะฯ จะได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป  
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รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสรา้งมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วชิาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/
แผนกวิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ

1 น.ส.รังศิมา กันธิวาส เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  บ.พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท 
จ ากัด จ.นนทบุร ี 

 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน  

 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

86,662  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

2 น.ส.นฤมล คุ้มพงษ์ เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่   ฝ่ายการเงินและบัญช ี  1 ก.พ. - 31 ก.ค.59  
(6 เดือน)  

59,072  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

3 นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  ส านักงานรัชนีกรการบัญชี จ.เชียงใหม่   ฝ่ายงานจัดท าบัญชี และฝ่าย
งานสอบบัญช ี 

 1 ก.พ. - 29 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

44,700  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

4 นางแคทรียา  พร้อมเพรียง เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการ  Center of Academia and Industry 
Collaboration (CAIC) 
(ไต้หวัน)  

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

 28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 59 
(120 วัน)  

127,232  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

5 น.ส.อาภาศร ี เทวตา เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการ  ศูนย์กระจายสินค้า RCD ล าพูน บ.ซีพี 
ออลล ์จ ากัด (มหาชน)  

 ศูนย์กระจายสินค้า RCD ล าพูน   15 ก.พ. - 30  มิ.ย. 59 
  

71,395.20  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

6 น.ส.ศิวพร   เจรียงประเสริฐ เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

 Center of Academia and Industry 
Collaboration (CAIC) 
(ไต้หวัน)  

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

 28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 59 
(120 วัน)  

127,232  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

7 น.ส.สุรีนาฎ มะโนลา เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  Southern Taiwan University of 
Science and Technology 
(ไต้หวัน)  

 1. Center of Academia and 
Industry Collaboration (CAIC) 
2. College of Business 
(Department of Management 
and Information Technology 
3. College of Business 
4. Research Centers  
 

 28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 59  
(120 วัน)  

137,573  บรรจุ 1 ต.ค. 58  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/
แผนกวิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ

8 น.ส.อนัญญา ปรัชญ์ธิไพลิน เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

 บ.พันทิพย ์(1970) จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี   Tour operation and Sell   13 ก.พ. - 31 ก.ค. 59  
(170 วัน)  

99,924  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

9 น.ส.กนกวรรณ คันธากร เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  มหาวิทยาลยั Massey University 
(นิวซีแลนด์)  

 Institute of Education, Visiting 
scholar ผู้ร่วมวิจยัด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
(English for work Integrated 
Learing) โดยเน้นงานวิจยัด้าน WIL 
ที่บูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  

 15 ก.พ. - 15 มิ.ย. 59 
(4 เดือน 122 วัน)  

299,500  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

10 น.ส.ปริศนา กุลนลา เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฝ่ายวิชาการ   1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59      
(6 เดือน)  

-  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

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

 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 59 
(4 เดือน)  

59,940  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

12 นายภีราวิชญ ์ ชัยมาลา เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ สังคมศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงกรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ(ส านักงาน กปร.) กทม.  

 ส านักศึกษาและขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าร ิ 

 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 59  
(4 เดือน)  

48,960  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

13 น.ส.อภิญญา กันธิยะ น่าน พนักงานในสถาบันฯ การตลาด  สวนสัตว์เชียงใหม ่  ฝ่ายการตลาด   1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59  
(6 เดือน)  

97,138  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

14 นางน้ าฝน คงสกุล ตาก พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  1. ส านักงานสรรพากรพื้นที่ตาก   แผนกการบัญชีและการเงิน   1 เม.ย. - 31 พ.ค. 59 
(2 เดือน)  

15,300  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

             2. บ.ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)  
จ. ตาก  

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

14,000  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

15 นายณัฐวุฒ ิ ปั้นรูป ตาก พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  
 

 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 59  
(3 เดือน)  

52,090  บรรจุ 1 ต.ค. 58  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/
แผนกวิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ

16 นางนิตยา เอกบาง ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่  

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

20,240  -  

17 นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง น่าน พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   1 มิ.ย. - 29 ก.ค. 59  
(2 เดือน)  

5,000  -  

18 น.ส.มินตรา ไชยชนะ น่าน พนักงานในสถาบันฯ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล 

 พาลัน รีสอร์ท จ.น่าน   ฝ่ายต้อนรับ รับจองที่พกั และบริการ
ห้องพัก  

 23 พ.ค. - 31 ก.ค. 59 
  

48,540  -  

19 นายศักรินทร ์ ณ น่าน น่าน พนักงานในสถาบันฯ สังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่  

 นักวิชาการ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และ
การพัฒนา  

 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59 
(2 เดือน)  

20,900  -  

รวม             1,435,398   
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รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสรา้งมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วชิาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/แผนก

วิชา สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์ ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ

1 นายจตุพร ศิลพรชัย เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  Chocgo Channel (Thailand) Co., 
Ltd กทม.  

 Android Developer หรือ iOS 
Developer (ฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นรวมถึง 
Database)  

 1 ก.พ. - 29 ก.ค. 59  
(153 วัน)  

89,590  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

2 น.ส.ณัฐนรี ทองดีพันธ ์ ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  โรงสีข้าวโชคพนะการ จ.ล าปาง   ฝ่ายงานบัญชแีละการเงิน   1 เม.ย. - 31 ก.ค. 59 
(4 เดือน)  

23,502  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

3 น.ส.กนกพร บัวทรัพย ์ ตาก พนักงานในสถาบันฯ การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 

 โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์              
จ.นนทบุร ี 

 ฝ่ายงานต่าง ๆ ของโรงแรม   1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

88,180  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

4 นายมรกต ทองพรหม พิษณุโลก พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  หจก.พษิณุโลก ทีเคเค จ.พิษณุโลก   Programmer, PHP Developer, E-
Commerce  

 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 59  
(4 เดือน)  

10,960  บรรจุ 1 ต.ค. 58  

รวม             212,232   
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จึงท าให้ยังไม่มีผู้ ใดเข้าไปรับการฝึกประสบการณ์ฯ (ฝังตัว) โดยรอให้ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพของบุคลากรเรียบร้อยแล้ว จึงจะ
ด าเนินการไปฝังตัว ซึ่งทางมทร.ล้านนา จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาประกาศฯ อีกครั้งในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559  

ในการนี้ คณบดีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ขณะนี้บางรายที่มีความจ าเป็นก็สามารถไปฝังตัวได้เป็นกรณี
ไป ซึ่งจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขระยะเวลาการฝังตัวที่เป็นนโยบายของมทร.ล้านนา ส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาบรรจุวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทีอ่ยู่ระหว่างการทดลองงาน ได้แก่ 1) ต้องผ่านทักษะด้านภาษา 
อังกฤษ 500 ขึ้นไป 2) ต้องผ่านเกณฑ์ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ICT 3) ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ (การฝังตัว) ตั้งแต ่4-6 เดือน  โดยให้หัวหน้าหลักสูตรวิเคราะห์ความขาดแคลนสมรรถนะด้านใดก็ให้ไป
ฝังตัวในด้านนั้น  

ขณะนี้ มทร.ล้านนา อยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศฯ เพ่ือให้รองรับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังให้รายที่ได้เข้าไปฝังตัวก่อนหน้านี้ 
หรืออาจจะให้คณะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณทดแทนหากไม่สามารถมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้  ส าหรับบางรายที่
ระยะเวลาการอนุมัติล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ขอฝังตัว ทางคณะฯ ได้ท าการแจ้งสถานประกอบการเพ่ือขอเลื่อน
ระยะเวลาออกไป แต่ทั้งนี้ทุกรายจะต้องได้รับการฝังตัวเพ่ือน าความรู้มาใช้และพัฒนาในการสอน และจะไม่มี
ผลกระทบต่อการประเมินการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ  
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1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข) 
เรื่องที่ 1 รายงานผลการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  9 มทร.       

ครั้งที่ 4 
ตามที่ ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เป็น

เจ้าภาพ ในการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  9 มทร. ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานั้น 

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางงานวิชาการและกิจการนักศึกษา         
ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ          
9 มทร. ครั้งที่ 4 ดังนี้  
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ส าหรับการจัดโครงการฯ ครั้งที่ 5  มทร.อีสาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 2 รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร 
ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐาน TQF ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วันอังคารที่  26 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุม บธ.3-202 

คณะกรรมการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะ
ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560   ทั้งนี้ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้อง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
สรุปได้ดังนี้ 

1. การก าหนดหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์มีการจัดการเรยีนการสอนแบ่งออกเป็น 3 สาขาดังน้ี 
1. สาขาการบญัชี  ประกอบด้วย  หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (บช.บ)  สาขาวิชาบัญช ี

2. สาขาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 

2.1  หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1 เฉพาะ) 

2.2  หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

2.3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แบ่งเป็น  6 กลุ่มวิชาเอก  ได้แก ่

 กลุ่มวิชาเอกการตลาด 

 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการธรุกิจ 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการส านักงาน 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการ Logistic 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการธรุกิจบริการระบบขนส่งทางราง 

3.  สาขาศิลปศาสตร์  ประกอบด้วย 

3.1  หลักสูตรศลิปศาสตร์บณัฑติ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (มคอ. 1 เฉพาะ) 

3.2  หลักสูตรศลิปศาสตร์บณัฑติ  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

2. การแบ่งหลักสูตร  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 3 ข้อ 5 ) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการ

สื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่

ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่นและสากล  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีหลักสูตรที่จัดอยู่ในแบบ ข้อ 5.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

หัวข้อ 5.2.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ 

สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์

สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
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หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มี

ความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ร่วมกันพิจารณาแล้วสรุปว่า เพื่อให้แต่ละหลักสูตร และในแต่ละพื้นที่ ที่น าหลักสูตรไปใช้ในการเรียน

การสอน ไม่ต้องประสบปัญหาด้านจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 7 ข้อ 

10)  จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตร แบบหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งถ้าหากหลักสูตรนี้ ต้องการรับนักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ต้องจัดท าเป็นหลักสูตรเทียบโอน  “สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอน

หน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัด

มาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 6 ข้อ 9.3)   ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการปรับปรุง

หลักสูตร  ดังนี้  

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)  สาขาวิชาบัญชี  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ (เนื่องจากมีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ก ากับ)  

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงหลักสูตรเป็นแบบ หลักสูตรวิชาการ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ  ปรับปรุงหลักสูตรเป็นแบบ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ กรณีที่จะรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปวส. ต้องเป็นหลักสูตรเทียบโอน 

4. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ  และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสากล  ปรับปรุงหลักสูตรเป็นแบบ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

3. จ านวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์  
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 7 ข้อ 10)   
 คณะกรรมการวิชาการ คณะฯ  ได้มีมติร่วมกันให้ทุกหลักสูตร และทุกพื้นที่ ที่จะน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ต้องให้ความส าคัญในการทบทวน  พิจารณาความพร้อม ของจ านวน คุณวุฒิ และคุณบัติของอาจารย์  ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 
ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 7 ข้อ 10   

ข้อ 10.2  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ    
  ข้อ 10.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
  ข้อ 10.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
  ข้อ 10.2.3  อาจารย์ผู้สอน รวมถงึอาจารย์พิเศษ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการวิชาการ  คณะฯ  ได้มอบหมายให้แต่ละหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และมีเป้าหมายในการ

พัฒนาบุคลากร ทางด้านการท าผลงานทางวิชาการ  การท าวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตาม

ความต้องการของหลักสูตร  และคณะฯ  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ และ

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
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ในกรณีที่การบริหารจัดการหลักสูตร  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อาจารย์พิเศษ  (“ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้น

คุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่

น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น”)  ทั้งนี้

เมื่อพิจารณาแล้ว  จะท าให้ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนเพิ่มมากขึ้น  ที่ประชุมจึงขอให้แต่ละหลักสูตรท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือ

น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ไปพร้อม ๆ กับการพิจารณาหลักสูตรที่จะต้องมีความพร้อมในการประกาศใช้ในปีการศึกษา 

2560  ต่อไป 

4.  คณะกรรมการวิชาการ  มอบให้งานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  จัดท าโครงการ เพื่อเชิญหัวหน้าหลักสูตรในแต่ละพื้นที่ และ

คณะกลาง  ได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร  และพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญทตรี พ.ศ. 2558  และ  เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19  กุมภาพันธ์  2529  ณ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่   

  งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
                                                      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ทั้งนี้ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา จะได้จัดโครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1) 
ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้เลื่อนก าหนดจัดออกไปจาก
เดิมที่ก าหนดจัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และได้เลื่อนมาเป็นวันที่ 4 มีนาคม 2559 เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติ 
โดยจะได้เชิญผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกเขตพ้ืนที่เข้าร่วมกันพิจารณา  
 คณบดีฯ ได้แจ้งเสนอข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร             
คือ 1) หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management) เป็นการพัฒนาจาก
หลักสูตรการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) เพ่ือให้หลักสูตรการตลาดมีความครอบคลุมและมีความทันสมัยมากขึ้น        
2) โครงการจัดท าหลักสูตรธุรกิจการบิน เป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการแนะน าและรับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการที่เปิดท าการผลิตบัณฑิตด้านนี้          
ว่าปัจจุบันการผลิตบัณฑิตยังมีไม่เพียงพอ ส่วนมากผู้ที่ให้ความสนใจในการศึกษาหลักสูตรนี้มาจากเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  
จึงเสนอให้มีการเปิดหลักสูตรธุรกิจการบิน โดยมทร.ล้านนา อยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

 เรื่องท่ี 3 แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2558 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน            
ปีการศึกษา 2557 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
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แผนปรับปรุงพัฒนาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
(ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557)  

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ล าดับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

1 ควรบริหารจัดการให้ทุกหลักสูตรได้
มาตรฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ควรเสนอรายชื่อกรรมการประจ า
หลักสูตรให้ทันรอบปีการศึกษา และ
มีการเสนอไปยัง สกอ. 

ในปีการศึกษา 2558 ทางคณะฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในแต่ละพื้นที่โดย
รวบรวมจัดส่งให้ สสว.ด าเนินการ
รวบรวมน าเสนอเข้าสภาวิชาการ 

ได้มีการด าเนนิการ
ตามข้อเสนอแนะ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

คณบด ี 1.รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 
2. ประธาน
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2558 

2 ควรก าหนดเป้าหมายอาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก และอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทา ง วิ ช ากา รและท า แผนพัฒน า
บุคลากรรวมทั้งด าเนินการตามแผนให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

คณะควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
และภาระงาน โดยเฉพาะการส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ตลอดถึ ง กา รศึ กษาต่ อ ในระดั บ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

-  คณบด ี 1.รองคณบดีด้าน
บริหาร 
 

 

3 ควรบริหารจัดการให้สัดส่วนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คณะควรการบริหารจัดการให้สัดส่วน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวน
อาจารย์  โดยเชื่อมโยงกับแผน
อัตราก าลัง ภาระงานสอนของ
อาจารย์ และเปา้หมายการผลิต
บัณฑิต 

คณะฯ ควรมี การประสานงาน
ร่ วมกับ  สสว . เพื่ อ ให้ ได้ ข้อมูลที่
ถูกต้องและประชุมกรรมการวิชาการ
เพื่อวางแผนอัตราก าลังและภาระ
งานสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

ได้มีการด าเนนิการ
ตามข้อเสนอแนะ 
ให้มีความถูกต้อง
เพิ่มข้ึน 

คณบด ี 1.รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 
 

ปีการศึกษา 
2558 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

4 ควรเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
และแหล่งงานที่นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน 

1. เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
และแหล่งงานทีน่ักศึกษาสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเปน็ปัจจบุัน 
2. มีการประเมินช่องทางการการ
ให้บริการ 

คณะฯ ได้วางแผนในการจัดท าหน้า
เว็บไซต์โดยระบุสถานที่และเบอร์
โทรติดต่อ พร้อมทั้งมีป้ายแนะน า
บุคลากรและสถานที่ในการให้บริการ
นักศึกษาเพื่อให้เข้าถึงผู้รับผิดชอบ
งานต่างๆได้ง่ายขึ้น  

มีการพัฒนา Web 
site ให้เป็นช่องทาง
ให้ข้อมูลที่เข้าถึงได้
ง่ายและเป็น
ปัจจุบนั  

คณบด ี 1.รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

ปีการศึกษา 
2558 

5 ค ว ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา การให้ข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการกิจการพิเศษและกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานและ
น า ผ ล ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ให้บริการตามความคาดหวั งของ
นักศึกษา 

1. ด าเนินงานประเมินความส าเร็จ
การบริการให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการกิจการพิเศษ 
2. น าผลการประเมินเข้าทีป่ระชุม
คณะฯ เพื่อน าเสนอต่อฝา่ยที่
เก่ียวข้อง และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพฒันาการให้บริการตาม
ความคาดหวังของนักศึกษาต่อไป 

คณะฯ ได้หารือแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จการบริการให้ค าปรึกษา 
การให้ข้อมูลในหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจการพิเศษ โดยจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจเพื่อน ามาวิเคราะห์
ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ด าเนินงาน และน าผลการประเมิน
เข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ 
เพื่อน าเสนอปัญหาและวางแผนการ
พัฒนาในการให้บริการนักศึกษา 
 
 
 
 

มีผลการประเมิน
การให้บริการของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
แล ะเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนนุ 

 

คณบด ี 1.รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 

ปีการศึกษา 
2558 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
KPI ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

6 ควรมีการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ให้ทั่วถึง โดยอาจสอดแทรกในรายวิชา
ในหลักสูตร 

จัดท าโครงการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาให้ทั่วถึง โดยอาจสอดแทรก
ในรายวิชาในหลักสูตร 

คณะฯ ได้ประชุมร่วมกับหลักสูตร
เพื่อชี้แจงการให้ความรู้และทักษะ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับนักศึกษาโดยการสอดแทรก
ค ว า ม รู้ ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา เข้าในวิชาที่ท าการสอน 
และประสานงานกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาโดยวางแผนการด าเนินการ
จัดโครงการให้สอดแทรกไปกับการ
ปฐม นิ เ ทศ นั ก ศึ ก ษ า ใหม่  แ ล ะ
สอดคล้องในกิจกรรม Bala Camp 

มีการจัดท ากิจกรรม
ในโครงการที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณบด ี 1.รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 
2.ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานประกันฯ 

ปีการศึกษา 
2558 

7 ควรให้ความรู้ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  ถึ ง
ความส าคัญของวัตถุประสงค์โครงการ 
และประเมินผลความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 
หรือการจัดโครงการ/กิจกรรม ครั้ง
ต่อไป 

ให้ความรู้ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ถึง
ความส าคัญของวัตถุประสงค์
โครงการ และประเมนิผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม  
 
 

จัดอบรมให้ความรู้ในการประเมินผล
โครงการที่สอดคล้องกับการก าหนด
วัตถุประสงค์โครงการ และจัดท า
ตั ว อ ย่ า ง ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ใ ห้ กั บ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เข้าใจและจัดท า
ให้ถูกต้อง และสอดคล้องในกิจกรรม 
Bala Camp 

มีการจัดท ากิจกรรม
ในโครงการที่ให้
ความรู้ในการจัดท า
โครงการที่ถูกต้อง 

คณบด ี 1.รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ 
2. งานกิจกรรม
การนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2558 
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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  

จัดอบรมให้ความรู้ใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการที่สอดคล้อง
กั บ ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์โครงการ 
และจัดท าตัวอย่างใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ /กิ จกรรม 
ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ 
เพื่อให้เข้าใจและจัดท า
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
สอดคล้องในกิจกรรม 
Bala Camp 

มีการจัดท ากิจกรรม
ในโครงการที่ให้

ความรู้ในการจัดท า
โครงการที่ถูกต้อง 

คณบด ี 1.รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ 
2. งาน
กิจกรรมการ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2558 
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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 และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์ แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของคณะอย่างเป็นระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกพื้นที่ และมีการก าหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมาย และแบ่งความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสมโดยมีการ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบนั 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์คณะ 
2. ควรมีการถ่ายทอดแผนของคณะสู่ผู้
ปฏิบัติทุกหน่วยงานในคณะ และทุกพื้นที่ 
3. คณะด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิัติราชการ ตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ 
4. คณะด าเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง 
หรือ ทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบผลการ
บรรลุเป้าหมายน าเสนอต่อผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยั 
 
 

  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 

2 ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ ที่
ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนนิงานจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน ตน้ทนุต่อหน่วยของทุก
หลักสูตร 
2. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนนิการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนนุ 

  คณบด ี รองคณบดี
ด้านบริหาร 

 

3 ควรก าหนดผู้ รับผิดชอบและคณะท างานเพื่ อ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ประเด็นความเสี่ยงที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกัน
อย่างเป็นระบบในคณะ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
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 างานด้าน
การจัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ตามประเด็นความรู้อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนนิงานด้านการ
จัดการความรู้ โดยการมีสว่นร่วมกับทุก
พื้นที ่
2. ให้ผู้รับผิดชอบค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีจาก
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ประเดน็ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
3. การเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อกัษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

 
 

 คณบด ี รองคณบดี
ด้านบริหาร 

 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) 
 เรื่องท่ี 1 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ (EDP) 
 ตามนโยบายของมทร.ล้านนา ที่ประสงค์จะให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ TIEC 500+ และได้มอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพ              
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร (EDP) ขึ้น  ซึ่งทางฝ่ายฯ ได้จัดท าแผนฯ โดยใช้พ้ืนฐานจากแผนเดิมที่
คณาจารย์ผู้สอนภาษาเคยร่วมกันจัดท าไว้เมื่อประมาณปี 2554 และเพ่ิมเติมรายละเอียดให้เป็นปัจจุบัน ลงสู่การปฏิบัติ
มากขึ้น และสอดคล้องกับเกณฑ์ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น าแผนดังกล่าวเข้าน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ของมทร.ล้านนาเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายฯ 
จึงขอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 
 
กิจกรรมที่ 1 การเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ภาษา และประชุมกับอาจารย์ผู้สอนภาษาแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

 มทร.ล้านนา เชียงราย วันที่ 21 ธ.ค. 2558 

 มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 23 ธ.ค. 2558 

 มทร.ล้านนา พิษณุโลก วันที่ 29 ธ.ค. 2558 

 มทร.ล้านนา ตาก วันที่ 5 ม.ค. 2559 

 มทร.ล้านนา ล าปาง วันที่ 6 ม.ค. 2559 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ วันที่ 18 ม.ค. 2559 



36 
 

  โดยได้ชี้แจงกับคณาจารย์ผู้สอนภาษาแต่ละพ้ืนที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ การพัฒนา
รายวิชา GE ภารกิจตาม TOR ของอาจารย์ชาวต่างชาติ และบทบาทของศูนย์ภาษา ตามแผนการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรจากการตรวจเยี่ยมพบว่า โดยภาพรวม ศูนย์ภาษาแต่ละแห่งได้ด าเนินกิจกรรม
ดังนี้ 

 การอบรมพนักงานบรรจุใหม่ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 การอบรมโปรแกรม Rosetta Stone ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

 การจัดท า English Clinic เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

 การจัดสอบ Mock TOEIC ให้กับนักศึกษา 

 การจัดอบรม TOEIC Preparation ให้กับนักศึกษา 

 กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น แข่งทักษะภาษาภายใน กิจกรรมติวสอบภาษาอังกฤษให้บุคลากรที่จะไปสอบเรียนต่อ
หรือสอบบรรจุเข้าท างาน ฯลฯ 

ภาพรวมของปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความต้องการของอาจารย์ผู้สอนภาษาสรุปได้ดังนี้ 

 จ านวนห้องปฏิบัติการ หลายแห่งไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา เนื่องจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาเดิมเริ่ม
เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้เต็มท่ี อาจารย์ผู้สอนต้องหิ้วอุปกรณ์ (เช่น เครื่องขยายแบบพกพา) ไปใช้ใน
ห้องเรียนเอง บางแห่งก็เอาห้องปฏิบัติการภาษาไปใช้สอนวิชาอ่ืน ๆ ไม่ได้จัดให้กับวิชาภาษา 

 จ านวนอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีนักศึกษามาก เช่น เชียงใหม่ 
ล าปาง ตาก นอกจากนั้น อาจารย์ที่มีอยู่ยังลาออกไปท างานที่อ่ืน ท าให้ต้องหาอาจารย์ผู้สอนใหม่ระหว่าง
ภาคเรียน การเรียนการสอนจึงไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งกระบวนการรับยังใช้เวลานาน และไม่ค่อยมีผู้สนใจสมัคร
เป็นอาจารย์อัตราจ้าง อาจารย์ประจ าที่มีอยู่ก็มีภาระงานมาก ทั้งงานสอน งานวิจัย และงานสนับสนุน       
อ่ืน ๆ 

 สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติต่อนักศึกษามีน้อยเกินไป มีเพียงแห่งละ 1 คน ไม่จูงใจผู้ที่จะมาศึกษาต่อ 

 การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษา ควรมีการส่งไปพัฒนาเพิ่มเติมในต่างประเทศ 

 การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ภาษาควรกระท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องงบประมาณและก าลังคน 
เพ่ือที่ศูนย์ภาษาจะได้วางแผนด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การร่วมมือของนักศึกษามีน้อย ศูนย์ภาษาทุกพ้ืนที่มีการจัดการอบรม สอบวัดความสามารถ และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ให้กับนักศึกษามาตลอด แต่ส่วนใหญ่ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยาก
ขอให้แต่ละหลักสูตร ช่วยผลักดันให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการมีทักษะทางภาษาทั้งไทยและ
ต่างประเทศ ให้มากขึ้น 

 ความไม่ชัดเจนว่าการด าเนินงานของศูนย์ภาษาขึ้นตรงกับหน่วยงานใด เช่น การส่งข้อมูล มีการขอจาก
หลายหน่วยงาน ท าให้สับสนว่าจะต้องรายงานกับฝ่ายใดแน่ 

 ปัญหาการใช้งานโปรแกรม Tell Me More และโปรแกรมRosetta Stone เนื่องจากอายุของสิทธิ์การใช้
งานเดิมหมดลง และมหาวิทยาลัยฯได้ซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่แล้ว แต่ไม่มีผู้ดูแลระบบหลัก และจ านวนสิทธิ์
การใช้งานไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท่ีมีอยู่ 
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กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับนโยบายในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร (EDP) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการประชุมร่วมกับ
รองอธิการบดีทุกพื้นที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดีทุกคณะ และศูนย์ภาษา/อาจารย์ผู้สอนภาษาทุกพ้ืนที่ เพ่ือ
ชี้แจงนโยบาย แผนการด าเนินงาน และกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมถึงงบประมาณที่จัดสรรให้กับแผนฯ เพ่ือขอความ
ร่วมมือทุกคณะ ทุกพ้ืนที่ ในการก ากับดูแลให้นักศึกษาทุกหลักสูตรมาเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงานตามแผน EDP จ านวน 5,000,000 
บาท และทางฝ่ายฯ ได้เสนอโครงการต่าง ๆ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ดังนี้ 

กิจกรรมหลกั เป้าหมาย โครงการ 

1. พัฒนาความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาของนักศึกษา
และบุคลากร  

1.นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสามารถ
ทางภาษาตามระดับที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
(CEFR – B2 หรือ TOEIC 500) 
2. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพและบุคลากรสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน การ
น าเสนอ และการติดต่องานท่ัวไป  

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร**  

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาทีม่ี
ศักยภาพสูง (นศ.ที่มีคะแนนสอบ Mock TOEIC ในระดับ 350-
400+)**  

โครงการจดัสอบวัดระดับความสามารถของนักศึกษา (Mock 
TOEIC)**  

โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  

โครงการเตรยีมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา
และบุคลากร  

โครงการจดัหาอาจารย์ชาวต่างประเทศส าหรับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  

2. พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารยผ์ู้สอนภาษา  

อาจารย์ผู้สอนภาษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษา เทคนิคการสอน 
และการวัดและประเมินผลแนวใหม่  

โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและการประเมินผลแบบ 
Performance-based ให้กับอาจารย์ผูส้อนภาษา  

โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศร่วมกับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  

โครงการเสรมิสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฝังตัว) ในสถาบันสอน
ภาษาในประเทศหรือต่างประเทศ  

3. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษา
ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป  

1. ก าหนดระดบัความสามารถทางภาษา
เบื้องต้นของนักศึกษาใหม่และปรบัให้อยู่ใน
ระดับทีส่อดคล้องกับแผน  

โครงการสอบวัดระดับและปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหม่  

2. พัฒนาเนื้อหารายวิชาและผลการเรยีนรู้ให้
สอดคล้องกับระดับความสามารถที่ต้องการ  

โครงการพัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปเชิงบูรณาการตามกระบวน
ทัศน์ใหม ่ 

3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อสอบวัดความก้าวหน้า
ทางภาษาของผู้เรียน  

 
 

โครงการพัฒนาข้อสอบวดัระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมหลกั เป้าหมาย โครงการ 
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กิจกรรมหลกั เป้าหมาย โครงการ 

4. การพฒันาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้ 

มหาวิทยาลยัฯ มสีิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศครบถ้วน เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานของนักศึกษาและ
บุคลากร  

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏบิัติการภาษา  

โครงการจดัหาสื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ  
 
 

5. การพัฒนาความ
เข้มแข็งของศูนย์
ภาษา  

ศูนย์ภาษามีความเข้มแข็งและมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  

โครงการเสรมิศักยภาพการด าเนินงานและการบริหารจัดการศูนย์
ภาษา  

6. การก ากับติดตาม
และประเมินผล  

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
รับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวนผลการ
ด าเนินงานและแก้ไขปรบัปรุงแผนการพัฒนา
สมรรถนะฯ  

โครงการติดตามประเมินผลการพฒันาการเรยีนการสอนภาษา**  

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษ  

** โครงการที่ไดร้ับงบประมาณแลว้ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

 ตามท่ีคณะฯ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านสาขาการบัญชี และ
เห็นว่าก าลังจะส าเร็จการศึกษา จึงขอเสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนพัฒนาให้มี
การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบัญชี ในระดับปริญญาโท ในอนาคต 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
1. การยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548”         

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  และ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553” ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553  โดยให้ใช้ประกาศใหม่ คือ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   จึงขอเสนอแนะให้คณะ ได้มีการ
พิจารณาตามประกาศดังกล่าว เพ่ือเป็นการรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น  ของ
สาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

2. งานการประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอให้คณะมีการทบทวนและน าข้อแนะน าจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ไปปรับปรุงให้มีความถูกต้อง และขอให้เตรียมการเพ่ือรับการตรวจประเมินเกณฑ์ใหม่  ซึ่งมีสาระส าคัญใน
เรื่องการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท และการบริหารหลักสูตร  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี 
เรื่องที่ 1 มทร.ล้านนาตาก และ มทร.ล้านนาล าปาง ได้น านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส.เข้าร่วม

การแข่งทักษะวิชาชีพทางบัญชี สู่ความเป็นเลิศครั้งที่  2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา                 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนา ตาก เข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2559 (Thailand Accounting 
Challenge 2016) เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร
สภาวิชาชีพบัญชี ถนนอโศกมนตรี 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี (ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ) 
เรื่องที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ้ืนที่เชียงราย ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม

ประกวดแผนธุรกิจของ Honda โดยเดินทางไปเข้าร่วมที่กรุงเทพฯ ผลการประกวดได้เข้ารอบ 2 ทีม และผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม (ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์) 
เรื่องที่ 1 การพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ขอให้ทางคณะได้

แจ้งถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาการขอไปฝังตัวและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงสิ่งที่จะได้รับหลังจากการ
ไปฝังตัวให้ทางพ้ืนที่ได้รับทราบด้วย เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานที่จะมีการรวมสาขาศิลปศาสตร์เข้ากับสาขาบริหารธุรกิจ จะเป็นไปใน
ทิศทางใด ขอให้คณะได้แจ้งให้พ้ืนที่ได้รับทราบด้วย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องท่ี 3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขณะนี้ได้ชะลอการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 แต่ยังมีนักศึกษาที่ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษา 2 ชั้นปี โดยทางมทร.ล้านนา เชียงรายเสนอให้มี
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน  

รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข) ได้แจ้งว่าได้อยู่ระหว่างการพิจารณา
หารือในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือจะได้น าไปด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล (ตัวแทนคณาจารย์ประจ า) 
เรื่องที่ 1 การสื่อสารภายในองค์กรไม่มีความชัดเจนหรือใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ท าให้

ภาพลักษณ์ของคณะไม่ดี ควรสื่อสารให้ถูกช่องทาง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรที่มี
ประสบการณ์การท างานเข้ามามีบทบาทในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ขอให้มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนซึ่งจะได้น าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี (ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา) 
รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข) ได้แจ้งต่อที่ประชุมแทนผู้ช่วยคณบดี

ด้านพัฒนานักศึกษา (ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) เนื่องจากติดราชการ ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะได้น าไปปฏิบัติ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุม
เพ่ือทราบ ดังนี้ 

                                                                                             
ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศลิปศำสตร์                    

ที ่...../๒๕๕9                                           
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำและสหกิจศึกษำ 

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

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำและสหกิจศึกษำของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย บรรลุตำมพันธกิจ และวัตถุประสงค์ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำน กำรพัฒนำนักศึกษำ         
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  ดังรำยละเอียดที่แนบท้ำยนี้ 

       สั่ง  ณ  วันที่  ......มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
 
 

 
                                                            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิตำ  โชติเสถียรกลุ) 
                                                              คณบดีคณะบรหิำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ 
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คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา 

มีหน้าท่ี   
1.  ประชุมเพื่อปรึกษำหำรือในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของฝำ่ยพัฒนำนักศึกษำและสหกิจศึกษำ 
2.  พิจำรณำและอนุมัติแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีด้ำนพัฒนำนักศกึษำและสหกิจศึกษำ 
3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงกำร WiL และสหกิจศึกษำของแต่ละสำขำ 
4.  ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเครือข่ำยสถำนศึกษำท่ีเปน็ตัวป้อน และเครือข่ำยสถำน 
     ประกอบกำรส ำหรับสหกิจศึกษำ 
5.  เข้ำร่วมกำรแนะน ำหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ แกส่ถำนศึกษำท่ีเป็นเป้ำหมำย 
6.  ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำรของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
7.  ประสำนงำนและด ำเนินงำนดำ้นพัฒนำนักศึกษำของคณะบริหำรธุรกิจและศลิปศำสตร์ 
8.  ด ำเนินกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำรับทุนกำรศึกษำของคณะบริหำรธุรกิจและศลิปศำสตร ์

คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑.   หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี 
๒.   หัวหน้ำสำขำบริหำรธรุกิจ 
๓.   หัวหน้ำสำขำศลิปศำสตร ์
๔.   หัวหน้ำหลักสูตรกำรบญัชี 
๕.   หัวหน้ำหลักสูตรกำรจดักำร 
๖.   หัวหน้ำหลักสูตรกำรตลำด 
๗.   หัวหน้ำหลักสูตรระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์
๘.   หัวหน้ำหลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ 
๙.   หัวหน้ำหลักสูตรกำรจดักำรธรุกิจระหว่ำงประเทศ 
10. หัวหนำ้หลักสูตรกำรท่องเที่ยวและโรงแรม 
11. หัวหนำ้หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 
๑2. อำจำรย์ชรญัญำ สุวรรณเสรรีักษ ์
๑3. อำจำรย์เบญญำภำ กันทะวงศ์วำร 
๑4. อำจำรย์ธีรภพ แสงศร ี
๑5. อำจำรย์บุผำ ระวิโรจน ์
๑6. อำจำรย์ศิวพร เจรียงประเสริฐ 
๑7. อำจำรย์อนัญญำ ปรัชญ์ธิไพลิน 
18. อำจำรย์สรุัตน ์ ยำสิทธ์ิ 
19. ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ 
  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 2 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับโควตา ปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาสู่ความร่วมมือในการผลิตตัวป้อน  
 งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดสรรจ านวนนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็นแต่ละสถานศึกษา

ทั้งสิ้น 41 สถานศึกษา รวม 214 โควตา โดยมีแผนการพัฒนาที่จะไปให้การแนะแนวเชิงรุก ณ สถานศึกษาที่ได้รับโควตา 
และจะขยายการแนะแนวไปยังสถานศึกษารอบนอก เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้ามาสมัครเรียน
เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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จ านวนนักศึกษาได้ที่ได้รับโควตา ปีการศึกษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล าดับ สถานศึกษา จ านวนที่รับภาคปกติ จ านวนที่รับภาคสมทบ รวม 

1 บ้านกาดวิทยาคม 3 1 4 

2 รังษีวิทยา 8 1 9 

3 แม่อายวิทยาคม 3 0 3 

4 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1 1 2 

5 สันป่าตองวิทยาคม 9 2 11 

6 พร้าววิทยาคม 6 1 7 

7 ฝางชินูปถัมภ ์ 5 1 6 

8 ไชยปราการ 4 1 5 

9 สารภีพิทยาคม 1 1 2 

10 จักรค าคณาทร 4 1 5 

11 ธีรกานต์บ้านโฮ่ง 2 0 2 

12 ส่วนบุญโญปภมัถ์ 4 0 4 

13 วชิรวิทย ์ 1 0 1 

14 สันก าแพง 3 0 3 

15 แม่แตงวิทยาคม 1 0 1 

16 วัฒโนทัยพายัพ 4 1 5 

17 วารีเชียงใหม ่ 2 0 2 

18 บุญวาทย์วิทยาลยั 2 0 2 

19 ยุพราชวิทยาลัย 2 1 3 

20 ดาราวิทยาลัย 2 1 3 

21 นวมินทราชูทิศ พายัพ 2 1 3 

22 พณิชยการลานนา เชียงใหม ่ 12 3 15 

23 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม ่ 13 5 18 

24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 8 3 11 

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษา แพร ่ 2 0 2 

26 ล าปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี 4 0 4 

27 โปลิเทคนิคลานนา 4 2 6 
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ล าดับ สถานศึกษา จ านวนที่รับภาคปกติ จ านวนที่รับภาคสมทบ รวม 

28 วิทยาลัยเทคนิค น่าน 2 0 2 

29 วิทยาลัยเทคนิค พะเยา 2 0 2 

30 พายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 7 1 8 

31 วิทยาลัยการอาชีพ ฝาง 2 0 2 

32 เทคนิคล าพูน 3 2 5 

33 จอมทอง 12 0 12 

34 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 12 0 12 

35 หางดงรัฐราฏร์อุปถัมภ ์ 8 0 8 

36 ฮอดพิทยาคม 4 0 4 

37 สองแคววิทยาคม 4 0 4 

38 สันติสุข 4 0 4 

39 ดอยเต่าวิทยาคม 4 0 4 

40 แม่แจ่มวิทยาคม 4 0 4 

41 อมก๋อยวิทยาคม 4 0 4 

 
รวมท้ังหมด 184 30 214 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 3.1 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 83 (2/2559) 

คณะกรรมการประจ าประจ าคณะ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 83 (2/2559) และมีมติรับรอง
รายงานการประชุม 

 3.2 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ กรณีเร่งด่วน  วันที่ 
21 มกราคม 2559 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ชุดใหม่) ของ นางสาวกัญฐณา  
ดิษฐ์แก้ว 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมทางไปรษณีย์  กรณีเร่งด่วน เรื่องการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ครั้งที่ 2 ราย นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว และมีมติรับรองรายงานการ
ประชุม 
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วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องท่ี 1 การก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ตามท่ี คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 83 (2/2559) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และมีมติที่
ประชุมให้ร่วมกันทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องในการก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้
เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสรุปข้อมูลเพ่ือน ามาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระสืบเนื่อง) ในการประชุมครั้งถัดไป  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้แจ้งให้ทุกพ้ืนที่ได้เสนอการก าหนดสาขาวิชาในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งคณะฯ ได้สรุปข้อมูลโดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งนี้ และจะได้น ามติที่ประชุมเสนอต่อกองบริหาร
บริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

เขตพ้ืนที่ สาขาการบัญช ี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม่ 1. สาขาวิชาการเงิน 
2. สาขาวิชาการบัญชี 

 

1. สาขาวิชาการจัดการ 
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. สาขาวิชาธุรกิจออนไลน์ 
7. สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและ

แอนนิเมชั่น 
9. บริหารทั่วไป 
10. กฎหมายธุรกิจ 

1. มนุษยศาสตร์ 
2. สังคมศาสตร์ 
3. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
4. ภาษา ภาษาศาสตร์และการแปล 
5. วรรณกรรม 
6. คติชนวิทยา 
7. พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ นั น ท น า ก า ร /

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
8. การท่องเที่ยวและการบริการ/การ

โรงแรม 
9. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เชียงราย   1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

2. พลศึกษาและนันทนาการ 
3. สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ล าปาง   1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้มีการก าหนดสาขาวิชาในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

เขตพ้ืนที่ สาขาการบัญช ี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม ่ 1. สาขาวิชาการเงิน 
2. สาขาวิชาการบัญชี 

 

1. สาขาวิชาการจัดการ 
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
5. เศรษฐศาสตร์ 
6. บริหารธุรกิจ 
7. กฎหมายธุรกิจ 

1. มนุษยศาสตร์ 
2. สังคมศาสตร์ 
3. ภาษา ภาษาศาสตร์และการแปล 
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5. การท่องเที่ยวและการบริการ 
6. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เชียงราย   1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

2. พลศึกษาและนันทนาการ 
3. สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ล าปาง   1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1 การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 ประเภทวิชาการ 

(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) 
รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วยงานพัฒนาบุคคล        

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ส ารวจรายชื่อผู้ประสงค์ขอศึกษาต่อ ประจ า          
ภาคเรียนที่ 1/2559 ประเภทวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้ส ารวจ
รายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 ประเภทวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)  
ไปยังคณะฯ แต่ละพ้ืนที่  และได้ท าการสรุปรายชื่อเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในครั้งนี้         
จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
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รายชื่อบุคลากรที่ขอลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจ าปภีาคการศึกษา 1/2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา อาย ุ อาย ุ หลักสูตร/สาขา ระดับ มหาวิทยาลัย ล าดับของ ม. หัวข้องาน ผลภาษา 
งบประมาณ พื้นที่ 

        
(ป)ี 

ราชการ (ปี) ที่จะศึกษา   ที่จะศึกษา (Ranking) วิจัย  
อังกฤษ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อภาคปกต ิ(ในเวลราชการ) 
       

  
 

  
1 นายนพณัฐ  วรรณภีร์ 

(หลักสูตรระบบสารสนเทศฯ) 
พนง.ม. วท.ม.(วิศวกรรม

ซอฟต์แวร)์ 
30 1 ปี 6 เดือน ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

ป.เอก ม.แม่โจ ้   การพาณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์ 

  750,000 เชียงใหม่ 

2 นายอนาวิน  สุวรรณะ 
(หลักสูตรการท่องเท่ียวฯ) 

พนง.ม. วท.ม.การวางแผน
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

31 1 ปี 7 เดือน อุทยาน นันทนาการ
และการท่องเท่ียว 

ป.เอก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาอันดับที ่
39 (QS) 
มหาวิทยาลัยฯ
400 (QS) 

การพัฒนาชุมชนฐานราก
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติฯ 

TOEFL 
404 

344,440 เชียงใหม่ 

3 นางสาววภิาดา  ญาณสาร  
(กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์) 

พนง.ม. วท.ม.(จิตวิทยาการ
ปรึกษา) 

33 8 ปี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรศึกษา) 

ป.เอก ม.มหิดล ล าดับที่ 44 
ของ เอซัย (QS 
University 
Rankings:Asia 
2015) 

การวิจยัและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการแบบมีสว่นร่วม
ของภาคีหุ้นส่วน ในการ
เสริมสร้างศักยภาพการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง
อย่างสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืน :  การวิเคราะห์
เชิงพหุกรณีศึกษา 

IELTS 5.5 840,300 เชียงใหม่ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา อาย ุ อาย ุ หลักสูตร/สาขา ระดับ มหาวิทยาลัย ล าดับของ ม. หัวข้องาน ผลภาษา 
งบประมาณ พื้นที่ 

        
(ป)ี 

ราชการ (ปี) ที่จะศึกษา   ที่จะศึกษา (Ranking) วิจัย  
อังกฤษ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อภาคปกต ิ(ในเวลาราชการ) 
       

  
 

  
4 นางชนนพร  ยะใจมั่น  

(หลักสูตรการบัญชี) 
พนง.ม.  - บัญชีมหาบัณฑิต  

- บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

37 1 ปี 6 เดือน 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (วิชาเลือก 
การบัญชี) 

ป.เอก 1.ม.แม่โจ้   

ความสัมพันธ์ระหวา่ง
ความเป็นมืออาชพีของ

ผู้ท าบัญชีกับการน าเสนอ
งบการเงินรูปแบบใหม่
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

  908,400 เชียงราย 

            2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (วิชาเลือก 
การบัญชี) 

ป.เอก 2.ม.เชียงใหม่     968,400 เชียงราย 

            3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (วิชาเลือก 
การบัญชี) 

ป.เอก 3.มทร.ธัญบุรี     988,600 เชียงราย 

5 นายสุทธพิงษ์  พิสิฐเสนา
กุล(หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารฯ) 

พนง.ม. ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 35 1 ปี 7 เดือน 1.ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาต ิ

ป.เอก 1.ม.จุฬาลงกรณ์ อันดับ 1 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
และการสอน
ภาษาอังกฤษ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

716,400 พิษณุโลก 

          2.ภาษาอังกฤษศึกษา   2.ม.ธรรมศาสตร์ อันดับ 3 807,200 

          3.การสอนภาษาอังกฤษ   3.ม.ธรรมศาสตร์ อันดับ 3 887,040 

            4.หลักสูตรและการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.ม.ศิลปากร อันดับ 12 548,400 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา อาย ุ อาย ุ หลักสูตร/สาขา ระดับ มหาวิทยาลัย ล าดับของ ม. หัวข้องาน ผลภาษา 
งบประมาณ พื้นที่ 

        
(ป)ี 

ราชการ (ปี) ที่จะศึกษา   ที่จะศึกษา (Ranking) วิจัย  
อังกฤษ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มที่ 2  รายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ 
      

  
  

  
6 นางศศิพัชร์  สันกลกิจ  

(หลักสูตรการบัญชี) 
พนง.ม. บช.ม 40 3 ปี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(การบัญชี) 
ป.เอก ม.ธุรกิจบัณฑิต t 12 การบูรณาการรายการ

พัฒนาอยา่งยั่งยืนในงบ
การเงิน:กรณีศึกษา 
ประเทศไทย 
Integrating 
Substainability 
Reports Into 
Financial Statements 
: Incase Thailand 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

   1,206,800  เชียงใหม่ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ        
ภาคการศึกษา 1/2559 จ านวน 6 รายข้างต้น และได้ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. รายที่ 1 นายนพณัฐ  วรรณภีร์   
เสนอให้หาสถานศึกษาอ่ืนที่จะไปศึกษาต่อ ให้มีคุณวุฒิตรงกับที่หลักสูตรต้องการ  

2. รายที่ 2 นายอนาวิน  สุวรรณะ  
เสนอให้เลือกสาขาที่จะศึกษาต่อ โดยเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร ซึ่งยังขาดแคลน เช่น 
Hospitality 

3. รายที่ 3 นางสาววิภาดา ญาณสาร  
เสนอให้ชะลอการขอลาศึกษาต่อไปพลางก่อน โดยให้บุคลากรที่ไปศึกษาต่อรายก่อนต้องกลับมา
รายงานตัวปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และภาระงานสอน 

4. รายที่ 4 นางชนนพร ยะใจมั่น  
เสนอให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย คือ เห็นชอบให้เรียนสายตรง หรือศึกษาต่อต่างประเทศ 

5. รายที่ 5 นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล  
ต้องให้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ก่อน 

6. รายที่ 6 นางศศิพัชร์  สันกลกิจ   
เห็นชอบการขอลาศึกษาต่อเนื่องจากเป็นสาขาที่ตรงกับคุณวุฒิ แต่ไม่สามารถขอรับทุนได้ เพราะ
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนและเป็นภาคนอกเวลาราชการ ควรให้ใช้ทุนส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549  
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
เรื่องที่ 1 การพิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และการพิจารณา      

ค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (อาจารย์ยุรธร  จีนา) ได้แจ้งต่อที่

ประชุมฯ เพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ส าหรับผู้ยังไม่มีประสบการณ์ตรวจประเมินโดยได้
เลือกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นคณะแบบอย่างในการทดลองประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร
ของคณะ สรุปผลการด าเนินงานของคณะ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม 
 2. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในการด าเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่าย BALA Camp ณ รอยัล แม่ปิง รีสอร์ด อ.เชียงดาว          
จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ ตามหลัก PDCA และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการง านประกันคุณภาพการศึกษา          
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีหน้าที่ด าเนินงานและก ากับรับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเพ่ือน าไปด าเนินการแล้ว 
 4. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร               
คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาราชมงคล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3         
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

4.1. พิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 

4.2 พิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตรคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 

แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1 ควรบริหำรจัดกำรให้ทกุหลักสูตร
ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

ควรเสนอรำยชื่อกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตรให้ทันรอบปีกำรศึกษำ และมี
กำรเสนอไปยัง สกอ. 

ในปีกำรศึกษำ 2558 
ทำงคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของอำจำรย์
ประจ ำหลกัสูตรในแต่ละ
พื้นที่โดยรวบรวมจัดส่งให ้
สสว.ด ำเนินกำรรวบรวม
น ำเสนอเข้ำสภำวิชำกำร 

ได้มีกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ธ.ค. 58 - เม.ย.
59 

1.รองคณบดี 
ด้ำนวิชำกำรฯ 

2. ประธำนหลักสูตร 

    
2 ควรก ำหนดเป้ำหมำยอำจำรย์

คุณวุฒิปริญญำเอก และอำจำรย์ที่
มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรและท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรรวมทั้ง
ด ำเนินกำรตำมแผนให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว ้

คณะควรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และภำระงำนโดยเฉพำะกำรส่งเสริม
ให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ตลอดถึงกำรศึกษำต่อในระดับ
กำรศึกษำที่สูงขึ้น 

-   

ต.ค. 58 - ก.พ.59 รองคณบดี 
ด้ำนบริหำร 

    

3 ควรบริหำรจัดกำรให้สัดสว่น
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

คณะควรกำรบริหำรจัดกำรให้สัดส่วน
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวน
อำจำรย ์ โดยเช่ือมโยงกับแผน
อัตรำก ำลัง ภำระงำนสอนของ
อำจำรย์ และเป้ำหมำยกำรผลิต
บัณฑิต 

คณะฯ ควรมีกำร
ประสำนงำนร่วมกับ สสว.
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และประชุมกรรมกำร
วิชำกำรเพื่อวำงแผน
อัตรำก ำลังและภำระงำน
สอนให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
 

ได้มีกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะให้มีควำม
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

ม.ค. - ก.ค.59 รองคณบดี 
ด้ำนวิชำกำรฯ 
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ที่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

4 ควรเพิ่มช่องทำงในกำรให้ข้อมูล
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำรกจิกรรม
พิเศษและแหล่งงำนที่นักศึกษำ
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและเป็น
ปัจจุบัน 

1. เพิ่มช่องทำงในกำรให้ข้อมูล
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำรกจิกรรมพิเศษ
และแหล่งงำนที่นักศึกษำสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำยและเป็นปัจจุบัน 
2. มีกำรประเมินช่องทำงกำรกำร
ให้บริกำร 

คณะฯ ได้วำงแผนในกำร
จัดท ำหน้ำเวบ็ไซต์โดย
ระบุสถำนที่และเบอรโ์ทร
ติดต่อ พร้อมทั้งมีป้ำย
แนะน ำบุคลำกรและ
สถำนที่ในกำรให้บริกำร
นักศึกษำเพื่อให้เขำ้ถึง
ผู้รับผิดชอบงำนต่ำงๆได้
ง่ำยขึ้น  

มีกำรพัฒนำ Web site ให้
เป็นช่องทำงให้ข้อมูลที่เข้ำถึง
ได้ง่ำยและเป็นปัจจุบัน  

ม.ค. - ก.ค.59 รองคณบดี 
ด้ำนวิชำกำรฯ 

    

5 ควรประเมินกำรจัดบริกำรให้
ค ำปรึกษำ กำรให้ขอ้มูลหน่วยงำน
ที่ให้บริกำรกิจกำรพิเศษและ
กิจกรรมเตรียมควำมพรอ้มเพื่อ
กำรท ำงำนและน ำผลประเมินไป
ปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมควำม
คำดหวังของนักศึกษำ 

1. ด ำเนินงำนประเมินควำมส ำเร็จ
กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ กำรให้ข้อมูล
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำรกจิกำรพิเศษ 
2. น ำผลกำรประเมินเข้ำทีป่ระชุม
คณะฯ เพื่อน ำเสนอต่อฝ่ำยที่
เกี่ยวขอ้ง และน ำข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรตำม
ควำมคำดหวังของนักศึกษำต่อไป 

คณะฯ ได้หำรือแนว
ทำงกำรประเมิน
ควำมส ำเร็จกำรบรกิำรให้
ค ำปรึกษำ กำรให้ขอ้มูล
ในหน่วยงำนที่ให้บรกิำร
กิจกำรพิเศษ โดยจัดท ำ
แบบประเมินควำมพึง
พอใจเพื่อน ำมำวิเครำะห์
ปัญหำและอุปสรรคใน
กำรด ำเนินงำน และน ำผล
กำรประเมินเข้ำที่ประชุม
กรรมกำรวิชำกำรคณะฯ 
เพือ่น ำเสนอปัญหำและ
วำงแผนกำรพัฒนำในกำร
ให้บริกำรนักศึกษำ 
 
 
 

มีผลกำรประเมินกำร
ให้บริกำรของอำจำรย์ที่
ปรึกษำแล ะเจ้ำหน้ำที่สำย
สนับสนุน 

ม.ค. - ก.ค.59 รองคณบดี 
ด้ำนวิชำกำรฯ 
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ที่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

6 ควรมีกำรให้ควำมรู้และทักษะกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่
นักศึกษำให้ทัว่ถึง โดยอำจ
สอดแทรกในรำยวิชำในหลักสูตร 

จัดท ำโครงกำรให้ควำมรู้และทักษะ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่
นักศึกษำให้ทัว่ถึง โดยอำจสอดแทรก
ในรำยวิชำในหลกัสูตร 

คณะฯ ประชุมร่วมกับ
หลักสูตรเพื่อชี้แจงกำรให้
ควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
ประกันคุณภำพใหก้ับ
นักศึกษำโดยกำร
สอดแทรกควำมรู้ด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เข้ำในวิชำที่ท ำกำรสอน 
และประสำนงำนกบัฝ่ำย
กิจกำรนกัศึกษำโดยวำง
แผนกำรด ำเนินกำรจัด
โครงกำรให้สอดแทรกไป
กับกำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม ่และ
สอดคล้องในกิจกรรม 
Bala Camp 

มีกำรจัดท ำกิจกรรมใน
โครงกำรที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ม.ค. - ก.ค.59 1.รองคณบดีด้ำน
วิชำกำรฯ 

2.หัวหน้ำงำนประกันฯ 

    

7 ควรให้ควำมรู้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 
ถึงควำมส ำคัญของวัตถุประสงค์
โครงกำร และประเมินผล
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร/กิจกรรม เพื่อน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกำร
จัดโครงกำร/กิจกรรม ครั้งต่อไป 

ให้ควำมรู้ผู้รับผดิชอบโครงกำร/
กิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ ถึง
ควำมส ำคัญของวัตถปุระสงค์โครงกำร 
และประเมินผลควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม  

จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำร
ประเมินผลโครงกำรที่
สอดคล้องกับกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์และจัดท ำ
ตัวอยำ่งในกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
ให้กับผู้รับผิดชอบ เพื่อให้
เข้ำใจและจัดท ำให้ถูกต้อง
และสอดคล้องในกิจกรรม 
Bala Camp 

มีกำรจัดท ำกิจกรรมใน
โครงกำรที่ให้ควำมรู้ในกำร
จัดท ำโครงกำรที่ถูกต้อง 

ม.ค. - ก.ค.59 1.รองคณบดี 
ด้ำนวิชำกำรฯ 

2.งำนกิจกรรมนักศึกษำ 
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ที่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
- -               

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1 ควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ชุมชน เพื่อน ำมำจัดท ำแผนกำร
บริกำรวิชำกำรให้ตรงกับควำม
ต้องกำร 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนส ำรวจ
ควำมต้องกำรของชุมชน 
2. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรให้
ตรงกับควำมต้องกำร 

-ส ำรวจควำมต้องกำรของ
ชุมชน 
-แผนแผนกำรบริกำร
วิชำกำร 

-ควำมต้องกำรของชุมชน 
-แผนแผนกำรบริกำร
วิชำกำร 

ม.ค. - มี.ค.59 ผู้ช่วยคณบดี 
ด้ำนงำนวิจยั 

    

2 ควรมีกำรจัดท ำแผนกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร 

 ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนประชุม
จัดท ำแผนกำรใช้ประโยชนจ์ำกกำร
บริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 

ประชุมจัดท ำแผนกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำรโดยมีสว่นร่วมกับ
ชุมชน 

แผนกำรใช้ประโยชน์จำก
กำรบริกำรวิชำกำร 

ก.พ. - ส.ค.59 ผู้ช่วยคณบดี 
ด้ำนงำนวิจยั 

    

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 ควรมีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำม
ตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อน ำ
ผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมในครั้งต่อไป 

ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนประเมิน
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำร
ประเมินผลโครงกำรที่
สอดคล้องกับกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์โครงกำร 
และจัดท ำตัวอยำ่งในกำร
ประเมินผลควำมส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร/กิจกรรม ให้กับ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เข้ำใจ
และจัดท ำให้ถกูต้องและ
สอดคล้องในกิจกรรม 
Bala Camp 
 
 
 

มีกำรจัดท ำกิจกรรมใน
โครงกำรที่ให้ควำมรู้ในกำร
จัดท ำโครงกำรที่ถูกต้อง 

ม.ค. - ส.ค.59 1.รองคณบดี 
ด้ำนวิชำกำรฯ 

2. งำนกิจกรรมกำร
นักศึกษำ 
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ที่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1 ควรมีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์อยำ่ง

เป็นระบบ โดยมีกำรเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสถำบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติ
รำชกำรเพื่อให้บรรลุผลตำมตัว
บ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกล
ยุทธ ์แล้วน ำเสนอตอ่ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธข์องคณะอย่ำงเป็นระบบ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกพื้นที่และมี
กำรก ำหนดตัวบ่งชี้และค่ำเปำ้หมำย 
และแบ่งควำมรับผิดชอบตำมควำม
เหมำะสมโดยมกีำรเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสถำบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์คณะ 
2. ควรมีกำรถ่ำยทอดแผนของคณะสู่
ผู้ปฏิบัติทุกหนว่ยงำนในคณะ และทุก
พื้นที่  
3. คณะด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติรำชกำร
ตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกล
ยุทธ ์
4. คณะด ำเนินกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผน อยำ่งน้อยปีละ 2 
ครั้ง หรือ ทุกไตรมำส เพื่อให้ทรำบผล
กำรบรรลุเป้ำหมำยน ำเสนอต่อ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลยั 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรจัดท ำแผนปฏบิัติ
รำชกำร  
ประจ ำป ี2559 

-ได้แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ี2559ตำมกลยุทธ์
และเป้ำหมำย 
-มีกำรถำ่ยทอดแผนปฏิบัติ
รำชกำร แก่หนว่ยงำนใน
สังกัดทุกพื้นที่ 

ธ.ค.58, มี.ค.59, 
มิ.ย.59,ก.ย.59 

รองคณบดี 
ด้ำนบริหำร 
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ที่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
2 ควรมีกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำง

กำรเงินที่ที่ประกอบด้วย ต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพือ่พัฒนำ
นักศึกษำ อำจำรย ์บุคลำกร กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร
บริหำรหลักสูตร 

1. ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินโดยมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน ต้นทุนต่อ
หน่วยของทุกหลักสูตร 
2. ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน 

-จัดท ำประมำณกำร 
-จัดประชุมสรุปผลกำร
วิเครำะห์พิจำรณำ
ปรับปรุง แก้ไข 

-แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
-แผนพัฒนำบุคลำกรทั้งสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

ต.ค. - พ.ย.58 รองคณบดี 
ด้ำนบริหำร 

    

3 ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบและ
คณะท ำงำนเพื่อด ำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงตำม
ประเด็นควำมเส่ียงที่ได้ผ่ำนกำร
วิเครำะห์ร่วมกันอยำ่งเป็นระบบ
ในคณะ 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
2. ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน
วิเครำะห์ประเด็นควำมเส่ียงของคณะ
และด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง 

-แต่งต้ังกรรมกำรควำม
เส่ียง ผู้รับผิดชอบ ควำม
เส่ียงในแต่ละด้ำน 
-ท ำกำรวิเครำะห์ควำม
เส่ียงระดับหลักสูตร มอบ
ให้สำขำเป็นผู้รวบรวม 
-วิเครำะห์ควำมเส่ียงใน
ภำพรวมคณะ 
-วำงแผนกำรด ำเนินงำน
เพื่อลดควำมเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 

-ค ำสั่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรควำมเส่ียง 
-แผนควำมเส่ียง 

ธ.ค.58, มี.ค.59, 
มิ.ย.59,ก.ย.59 

รองคณบดี 
ด้ำนบริหำร 
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ที่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 
ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
4 ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบและ

แต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี
จำกควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ตำม
ประเด็นควำมรู้อย่ำงน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย โดย
จัดเก็บอยำ่งเป็นระบบ เผยแพร่
เป็นลำยลักษณ์อกัษรและน ำมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้โดยกำรมีส่วน
ร่วมกับทุกพื้นที ่
2. ให้ผู้รับผิดชอบค้นหำแนวปฏบิัติที่
ดีจำกควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล 
ประเด็นด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำน
กำรวิจยัและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 
3. กำรเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร
และน ำมำปรับใช้ในกำรปฏบิัติงำน
จริง 

โครงกำรค้นหำแนวปฏิบัติ
ที่ดีจำกควำมรู้ที่มีในตัว
บุคคลทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรงด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัย 

-แนวปฏิบัติที่ดีอย่ำงน้อย  
2 เร่ือง 
-มีกำรเผยแพร่เป็นลำย
ลักษณ์อักษรและน ำมำปรับ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

พ.ค. - มิ.ย.59 รองคณบดี 
ด้ำนบริหำร 

    

 
** ปีการศึกษา 2558 17 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2559 
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4.2 พิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตร          
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

(i) นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) เกณฑ์ สกอ. 
(ii) คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

ค่าเป้าหมาย 

สา
ขา

กา
รบ

ญั
ช ี

สา
ขา

บร
ิหา

รธ
ุรก

ิจ 

สา
ขา

ศิล
ปศ

าส
ตร

 ์

ระดับหลักสูตร (๖ องค์ประกอบ ๑๔ KPI)     
๑. การก ากับมาตรฐาน     

๑.๑  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูรที่ก ำหนดโดยสกอ.  
- ป.ตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
- ป.โท เกณฑ์ 12 ข้อ 

   

๒. บัณฑิต     
๒.๑ คุณภำพบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ                     คะแนนเฉลีย่  

4 คะแนน    

๒.๒ กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  - ป.ตรี บัณฑติมีงำนท ำ 
  ร้อยละ 70 
- ป.โท ผลรวมเฉลีย่ถ่วง 
  น้ ำหนักผลงำนตีพิมพ ์
  ร้อยละ 50 

   

๓. นักศึกษา     
๓.๑ กำรรับนักศึกษำ  4.00 คะแนน    
๓.๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  4.00 คะแนน    
๓.๓ ผลที่เกดิกับนักศึกษำ  4.00 คะแนน    
๔. อาจารย์     
๔.๑ กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  4.00 คะแนน    
๔.๒ คุณภำพอำจำรย์  4.00 คะแนน    
๔.๓ ผลที่เกดิกับอำจำรย์  4 ข้อ    
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
๕.๑ สำระของรำยวิชำในหลักสตูร  4 ข้อ    
๕.๒ กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  4 ข้อ    
๕.๓ กำรประเมินผู้เรยีน  4 ข้อ    
๕.๔ ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษำ แห่งชำติ  ร้อยละ 80    
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
๖.๑ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  4 ข้อ    

* มีส่วนร่วมสนับสนุน
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(iii) นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) เกณฑ์ สกอ. 
(iv) คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

ค่าเป้าหมาย 

สา
ขา

กา
รบ

ญั
ช ี

สา
ขา

บร
ิหา

รธ
ุรก

ิจ 

สา
ขา

ศิล
ปศ

าส
ตร

 ์

ระดับคณะ (๕ องค์ประกอบ ๑๓ KPI)      
๑. การผลิตบัณฑิต     
๑.๑   ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสตูรโดยรวม  คะแนนเฉลีย่ 

ทุกหลักสูตร  
3 คะแนน 

   

๑.๒   อำจำรย์ประจ ำคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญำเอก  ร้อยละ 16    
๑.๓   อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ร้อยละ 30    
๑.๔   **จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ      
๑.๕   กำรบริกำรนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี 5 ข้อ    
๑.๖   กิจกรรมนักศึกษำระดับปรญิญำตรี  5 ข้อ    
๒. การวิจัย     
๒.๑   ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์                 6 ข้อ    
๒.๒   เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์ - สำยวิทยฯ = 60,000  

- สำยสังคม = 25,000     

๒.๓   ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  3.00 คะแนน    
๓. การบริการวิชาการ     
๓.๑   กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  6 ข้อ    
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
๔.๑   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  6 ข้อ    
๕. การบริหารจัดการ     
๕.๑   กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ                 
 กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ  

7 ข้อ 
   

  ๕.๑.๑ กำรพัฒนำแผน     
  ๕.๑.๒ กำรเงิน     
  ๕.๑.๓ กำรบริหำรควำมเสี่ยง     
  ๕.๑.๔ หลักธรรมำภิบำล     
  ๕.๑.๕ กำรจัดกำรควำมรู ้     
  ๕.๑.๖ กำรพัฒนำบุคลำกร     
  ๕.๑.๗ กำรประกันคณุภำพภำยใน     
๕.๒  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร (สกอ.๕.๒) 5 ข้อ    

* มีส่วนร่วมสนับสนุน   
** KPI เฉพำะระดับคณะ 
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(v) นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) เกณฑ์ สกอ. 
(vi) คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

ค่าเป้าหมาย 
 

สา
ขา

กา
รบ

ญั
ช ี

สา
ขา
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ิหา
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ขา
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ปศ

าส
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 ์

ระดับสถาบัน (๕ องค์ประกอบ ๑๓ KPI)     
๑. การผลิตบัณฑิต     
๑.๑   ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสตูรโดยรวม  คะแนนเฉลีย่ 

ทุกหลักสูตร  
3 คะแนน 

   

๑.๒   อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิปริญญำเอก  ร้อยละ 16    
๑.๓   อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ร้อยละ 30    
๑.๔   กำรบริกำรนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี 5 ข้อ    
๑.๕   กิจกรรมนักศึกษำระดับปรญิญำตรี  5 ข้อ    
๒. การวิจัย     
๒.๑   ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์  6 ข้อ    
๒.๒   เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์ - สำยวิทยฯ = 60,000  

- สำยสังคม = 25,000  
   

๒.๓   ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  3.00 คะแนน    
๓. การบริการวิชาการ     
๓.๑   กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  6 ข้อ    
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
๔.๑   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  6 ข้อ    
๕. การบริหารจัดการ     
๕.๑   กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่ม
สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน  

7 ข้อ 
   

  ๕.๑.๑ กำรพัฒนำแผน     
  ๕.๑.๒ กำรเงิน     
  ๕.๑.๓ กำรบริหำรควำมเสี่ยง     
  ๕.๑.๔ หลักธรรมำภิบำล     
  ๕.๑.๕ กำรจัดกำรควำมรู ้     
  ๕.๑.๖ กำรพัฒนำบุคลำกร     
  ๕.๑.๗ กำรประกันคณุภำพภำยใน     
๕.๒  ****  ผลกำรบริหำรงำนของคณะ  4 คะแนน    
๕.๓  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ  5 ข้อ    

* มีส่วนร่วมสนับสนุน   
***KPI เฉพำะระดับมหำวิทยำลัย  
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(vii) นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) เกณฑ์ ก.พ.ร.** 
(viii) คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

ค่าเป้าหมาย 
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 ์

การประเมินประสิทธิผลและคุณภาพ     
1.  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมพันธกิจหลัก ๓ คะแนน    
 1.๑  กำรผลิตบณัฑิต      
 1.๒  กำรวิจัย      
 1.๓  กำรบริกำรวิชำกำร      
 1.๔  กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม      
 1.5 กำรบริหำรจัดกำร     
การประเมินประสิทธิภาพ     
2.  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  ตำมกรมบัญชีกลำง    
3. กำรประหยัดพลังงำน ๓ คะแนน    
4. กำรประหยัดน้ ำ ๓ คะแนน    
การพัฒนาสถาบัน     
5.  ระดับคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ๓ คะแนน    

* พิจำรณำวิธีด ำเนินงำนจำกคู่มือ กพร.ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

 

..................................... 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิตำ  โชติเสถียรกุล) 
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศลิปศำสตร์ 

 

..................................... 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิศรำ  จันทรเ์จริญสุข)                              
รองคณบดดี้ำนวิชำกำร 

 

..................................... 

(นำงอุษำมำศ  รัตนวงศ์)                              
รองคณบดดี้ำนบริหำร 

..................................... 

(นำงสำวสุรีย์พร  ใหญ่สง่ำ)                              
รองคณบดดี้ำนวิเทศสมัพันธ์ 

..................................... 
(ดร.วรวิทย์  เลำหะเมทนี)                              

หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี 

..................................... 
(นำยอนวัช  จิตต์ปรำรพ)                              
หัวหน้ำสำขำบริหำรธรุกิจ 

 
 

..................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิส์ำยันต์  ใยสำมเสน)                              

หัวหน้ำสำขำศลิปศำสตร ์

 

 

 

 

 



62 
 

(i) นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) เกณฑ์ 
สกอ. 

(ii) คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
ค่าเป้าหมาย 
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ระดับหลักสูตร (๖ องค์ประกอบ ๑๔ 
KPI) 

    
  

 
  

๑. การก ากับมาตรฐาน          
๑.๑  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย
สกอ.  

- ป.ตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
- ป.โท เกณฑ์ 12 ข้อ 

        

๒. บัณฑิต          
๒.๑ คุณภำพบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ                      

คะแนนเฉลีย่  
4 คะแนน         

๒.๒ กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

- ป.ตรี บัณฑติมีงำนท ำ 
  ร้อยละ 70 
- ป.โท ผลรวมเฉลีย่ถ่วง 
  น้ ำหนักผลงำนตีพิมพ ์
  ร้อยละ 50 

        

๓. นักศึกษา          
๓.๑ กำรรับนักศึกษำ  4.00 คะแนน         
๓.๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  4.00 คะแนน         
๓.๓ ผลที่เกดิกับนักศึกษำ  4.00 คะแนน         
๔. อาจารย์          
๔.๑ กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  4.00 คะแนน         
๔.๒ คุณภำพอำจำรย์  4.00 คะแนน         
๔.๓ ผลที่เกดิกับอำจำรย์  4 ข้อ         
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

         

๕.๑ สำระของรำยวิชำในหลักสตูร  4 ข้อ         
๕.๒ กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  

4 ข้อ         

๕.๓ กำรประเมินผู้เรยีน  4 ข้อ         
๕.๔ ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

ร้อยละ 80         

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          
๖.๑ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  4 ข้อ         

* มีส่วนร่วมสนับสนุน
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..................................... 
(นำยสวัสดิ์  หำกิน)                              

หัวหน้ำหลักสูตรกำรบญัช ี
 

..................................... 
(ดร.ลัดดำ  ปินตำ)                              

หัวหน้ำหลักสูตรกำรจัดกำร 
 

..................................... 
(นำงสำวศิริรักษ์  ยำวิรำช)                              
หัวหน้ำหลักสูตรกำรตลำด 

.................................... 
(นำยธีรภพ  แสงศรี)                              

หัวหน้ำหลักสูตรระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 

..................................... 
(นำงสำวสุภำวดี  วรุณกุล)                              
หัวหน้ำหลักสูตรกำรจัดกำร 

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

 
 
 

..................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพร หัสสรังสี)                              

หัวหน้ำหลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ 

..................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัลยำรัตน์  เศวตนันท์)                              

หัวหน้ำหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรสำกล 

..................................... 
(นำยอนำวิน  สุวรรณะ)                              

หัวหน้ำหลักสูตรกำรทอ่งเที่ยว 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2557 และ (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

โดยมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยมอบหมายให้ งานประกัน
คุณภาพการศึกษาน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงเพื่อพัฒนางานด้านประกันฯ  ในปีการศึกษา 2558 และ
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ได้น าไปด าเนินการ 

2. เห็นชอบ (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยมอบหมายให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา เสนอข้อมูลค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ฯ ให้ผู้บริหารระดับคณะ สาขา และระดับหลักสูตร ได้ลงนามแล้วให้
น าไปถ่ายทอดยังหลักสูตรทุกเขตพ้ืนที ่
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ปิดประชุมเวลา  14.45 น. 
 
 
 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                เลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     


