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สารจากคณบดี 
   ในรอบปีที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์  ได้ด า เนิ นกิจกรรมพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษา มาตรฐานการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา คณาจารย์ด้านภาษา ทักษะชีวิต  ทักษะ
อาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี      
และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ รวมถึง
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     
เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ มีทักษะในการน าไปใช้ในการ
ปฏิบั ติ งาน  รวมถึ งสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบ  Work 
Integrated Learning (Wil) ในการฝึกประสบการณ์
ทางวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ตลอดจนการ
จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในด้านต่างๆให้กับนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ และ
มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 การส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและ
มหาวิทยาลัย อาทิเช่น สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย การประกวด Mister and Miss ITCE 2016 ในโครงการ IT Career exhibition 2016 
ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ประเภท การพัฒนาระบบบนเว็บ และประเภท Animation และ CAI นักศึกษาหลักสูตร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก คว้า 7 รางวัลโล่เกียรติยศเงิน, 3 รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง และ 11 รางวัลเกียรติยศ
เหรียญเงิน จากโครงการ Young Professional Retailer & Maintenance Engineering ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 
จ ากัด รวมถึงรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ด้านภารกิจงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท างานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา การจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การมอบรางวัลแก่นักวิจัย และ
การบูรณาการการท างานวิจัยและการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงการส่งเสริมการ
เผยแพร่ น าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา อาทิ อาจารย์สุรีนาฎ มะโนลา  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ อาจารย์ทศพร ไชยประคอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี นายธนันธร ค ามี        
และ นายพีรวิทย์ ไหวยะ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  ได้รับการคัดเลือกจาก ส านักงาน



คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้น าเสนอและประกวดผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ เรื่อง Electronic Commerce 
for (Tapanee Teenjok Lanna) Bansantisook, Doi Tao District, Chiang Mai Province. ใ น ง า น  27 th 
International Invention, Innovation & Technology Exhibition 2016, at Kuala Lumpur, Malaysia.  
รวมถึงการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, 
Accounting, Risk Management and Management Science 2016 (iFAIRS 2016) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่าง 5 สถาบันการศึกษา National Pingtung University of Sci. & Tech.TAIWAN, National Pingtung 
University TAWAN, National Kaohsiung First University of Sci. & Tech. TAIWAN, Shu-Te University 
TAIWAN และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อีกทั้งการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน
และชุมชน คณะฯ ได้ด าเนินโครงการในชุมชนบ้านแม่สายป่าเมี่ยง  ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาขยายผลการผลิตกาแฟอินทรีย์ 
และหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมกับมีการพัฒนาหมู่บ้านให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอ าเภอพร้าว รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงานในภาครัฐ
อ่ืนๆ ในการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต่างๆ 

ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
หน่วยงานแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารองค์กรที่ดี เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการและสายสนับสนุน อาทิเช่น การอบรมการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ ให้แก่
บุคลากรทางสายวิชาการ โดยมีระดับการน าหลักการ CDIO-based Education มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ การประยุกต์ใช้
เฉพาะรายวิชา ไปจนกระท่ังใช้ทั้งหลักสูตรซึ่งพบว่าการจัดการศึกษาแบบ CDIO เป็นกรอบแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่าง
ยิ่ง ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิต เป็นต้น 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จะ เกิด
ประโยชน์ และเป็นข้อมูลต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอน, การวิจัย , การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่ตั้ง  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ ได้แก่ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) 
    199 หมู่ 21 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
  599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
    41/1  ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
4. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
    59  หมู่ 13  ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000 
5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
    52 หมู่ 7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
    200  หมู่ 17  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  52000 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ ดังนี้           
พ.ศ. 2500      ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา    

พณิชยการ 
พ.ศ. 2507      ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)                     

แผนกวิชาการเลขานุการ 
พ.ศ. 2510        ด าเนินการเปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2518        ด าเนินการเปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2534        ด าเนินการเปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2543       ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   

สาขาวิชาการบัญชี              
                        - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
                        - สาขาวิชาการตลาด             
                        - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
                        - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                         - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      
พ.ศ. 2549       คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 

“คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 
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          เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ       
มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
          ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ ตาก 
เชียงราย ล าปาง น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มีรองอธิการบดีพ้ืนที ่และหัวหน้าสาขาเป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 หลักสูตร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของทุกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก 
และพลศึกษาและนันทนาการ 

1.2 สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 
เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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1.3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

ปณิธาน บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์    
ก้าวทันเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  ขับเคลื่อนพลังประชาคม          
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็น    

                       ผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน    

    ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพ่ิมศักยภาพ และความก้าวหน้าในสาย      

วิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการ      

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม    

สนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

1.4   อัตลักษณ์ (Identity)  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยเีพ่ือพัฒนา 
  เอกลักษณ์ (Uniqueness)  ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพื่อชุมชน 

1.5   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความ

เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ 
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สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะใน
การท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มีจิต
อาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 

1.6 นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการปฏิรูปการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และการตอบสนองต่อพันธกิจของ                
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิ ชาการ          
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยได้ก าหนดนโยบายงบประมาณและ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. บูรณาการการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินงานครอบคลุมทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหาร 
และหน่วยงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการ
พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงินและจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย 

4. บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานทุกพันธกิจของหน่วยงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณ  จ านวน 190,179,316 บาท 

เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย  

 

 

 

นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาจึงก าหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่ส าคัญในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนาก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

     1.1 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
  -     พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วม เช่น STEM Science &  Technology 
  -     พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
  -     บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมอัีตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ

สาขา 
 1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
  -     ทุ กหลั กสู ตรต้ องบริห ารจั ดการให้ เป้ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ 
  -     พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถาน

ประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, WiL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
  -     พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

1.3 ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  -     พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
  -     สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) ร่วมกับ

สถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
  -     สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษาต่อ

ในระดับสูง เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

  -     พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา    
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

  -     จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา ส าหรับนักศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
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  -     สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบ

บูรณาการร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL)   
  -     พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
2.1 เปลี่ยนการกระตุ้นเป็นเพ่ิมการสนับสนุนการผลิต  และพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์      

และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
2.2 กระตุ้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลง journal ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และปรากฏใน

ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 
2.3 สนับสนุนทุนในการฝังตัวเพ่ือหาโจทย์วิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้ งในระดับชุมชน สังคม           

และระดับประเทศ เพ่ิมมากข้ึน 
2.4 กระตุ้นให้นักวิจัยหาโจทย์วิจัยและทุนสนับสนุนจากภายนอก 
2.5 เพ่ิมมาตรการให้ผู้สอนทุกคนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

3. แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ Modular system 
3.2 พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพื่อสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างเรียน 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการบริหารจัดการสร้างสรรค์

แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม ก ากับ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลัก      
ในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

4.1 การมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพ่ือด าเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
4.2 การสื่อสารองค์กรที่ดี เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
4.3 การกระจายอ านาจ ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริการจัดการด้านงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

คณะ และพ้ืนที่ 
4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5 การประกันคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก 
4.6 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การบริหารและสิ่งสนับสนุนหน่วยงาน 
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2.1  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(อธิการบดี) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

(คณบดี) 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประจ า 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
รองคณบดี 

 ด้านบริหาร 

 ด้านวิชาการและกจิการ
นักศึกษา 

 ด้านวิเทศสัมพันธ ์

 

ผู้ช่วยคณบด ี
 ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

ด้านพัฒนานักศึกษา 

ด้านบัณฑิตศึกษา 

 ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 

 

ส านักงานสาขา (ส่วนกลาง) ส านักงานคณบดี ศูนย์ COE คณะ ส านักงานรองอธิการ (พ้ืนที)่ 

ศูนย์ภาษา 

ศูนย์บริการวิชาชีพบัญช ี

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(จอมทอง) 

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานบริหาร 

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

งานวิเทศสัมพันธ ์

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนานกัศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษจอมทอง 

เลขานุการ
คณบดี 

งานบัณฑิตศึกษา 
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2.2  โครงสร้างการบริหารงาน และคณะกรรมการบริหารคณะ 

       รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

 
 
 

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

และศิลปศาสตร์ 

 

  

ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข 
รองคณบดีด้านวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

  
 

นางอุษามาศ  รัตนวงศ์ 
รองคณบดีด้านบริหาร 

  

นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า
รองคณบดี 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  

ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท ์  
ผู้ช่วยคณบดีงานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 
 
 

ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม 
ผู้ช่วยคณบดี 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

  

ผศ.ดร.รัฐนันท์  พงษ์วิริทธิ์ธร
ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
 
 

นายสุทัศน์   กุณา     
ผู้ช่วยคณบดี 

ศูนย์การจัดการศึกษา 
(จอมทอง) 
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นายอนวัช   จิตต์ปรารพ 
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

  

ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทน ี
หัวหน้าสาขาการบัญชี 

  

ผศ.ศักดิ์สายันต์   ใยสามเสน 
หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

  

นายยุรธร     จีนา 
หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  

นายชัชวิน  วรปรีชา 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

 

  

นายเทวา พรหมนุชานนท์
หัวหน้างานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  

นายธีรภพ    แสงศรี  
หัวหน้างานอาคารและ
สถานที่ (บัญชี,บริหาร) 

  

นายดิลก ประสานวรกิจกุล 
หัวหน้างานอาคารและ
สถานที่ (ศิลปศาสตร์ ) 

 
 
 
นางสาวรังสิมา กันธิวาส
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
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รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธ์ุ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
 
 

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี
อุตสาหะวิณิชกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  
 
 

ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล
คณบดี 

 

  
 
 

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข 
รองคณบดี 

 

  
 
 
นางอุษามาศ รัตนวงศ์ 

รองคณบดี 
 

  
 
 

นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า 
รองคณบดี 

 

  
 
 

ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
ตัวแทนหัวหน้าสาขา 

การบัญชี 
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ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี
ตัวแทนหัวหน้าสาขา

บริหารธุรกิจ 
 
 
 

 

 
 
 

น.ส.อัศรา โรจนพิบลูธรรม
ตัวแทนหัวหน้าสาขา

ศิลปศาสตร์ 
 

  
 
 

นายดิลก ประสานวรกิจกลุ 
ตัวแทนคณาจารย์ 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 Annual Report 2016 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  

 
2.3  ข้อมูลงบประมาณ   

 ปีงบประมาณ 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน      
จ านวน 79,660,600 บาท  งบประมาณเงินรายได้จ านวน 110,518,716 บาท และงบรายได้อ่ืนๆ 
จ านวน 387,000 บาท 

1. งบประมาณจ าแนกตามแหล่งที่มา 

แหล่งเงิน พ.ศ. 2559 

จ านวน ร้อยละ 
งบแผ่นดิน 79,660,600 41.80 
งบรายได้ 110,518,716 57.99 
งบรายได้อ่ืนๆ 387,000 0.20 

รวมทั้งสิ้น 190,566,316 100.00 
 

 

2. งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
งบบุคลากร 32,428,200 60.29 10,738,400 9.68 
งบด าเนินงาน 5,759,700 10.71 59,389,208 53.55 
งบลงทุน 15,600,000 29.00 2,000,000 1.80 
งบรายจ่ายอื่น - - 4,576,800 4.13 
อ่ืนๆ (สาธารณูปโภค/สะสม) - - 33,814,308 30.49 
น าส่งมทร. - - 387,000 0.35 

รวมทั้งสิ้น 53,787,900 100.00 110,905,716 100.00 
 
 

งบแผ่นดิน
41.80%

งบรายได้
57.99%

งบรายได้อื่นๆ
0.20%

แสดงงบประมาณแยกตามประเภทแหล่งงบ
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2.4  ข้อมูลบุคลากร 
 1. จ านวนอาจารย์ประจ า 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 387 คน ปฏิบัติงานจริงจ านวน  353 คน ลาศึกษา
ต่อจ านวน 34 คน  
ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

พื้นที ่ ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
เชียงใหม ่ 12 126 2 140 - 1 25 114 140 
เชียงราย 6 48 1 55 - 1  - 54 55 
ตาก 7 49 6 62 - - 14 48 62 
น่าน 3 36 1 40 - 2 9 29 40 
พิษณุโลก 1 29 5 35 - - 7 28 35 
ล าปาง 6 42 7 55 - - 4 51 55 

รวม 35 330 22 386 - 4 59 324 387 
               ข้อมูลจากงานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 

 

ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ าแนกตามเขตพ้ืนที่ตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   

  
ล าดับที่ 

 
พื้นที่ 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ทั้งหม
ด 

ปฏิบัติง
านจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

อ ผ
ศ. 

รศ
. 

ศ
. 

อ ผศ. รศ
. 

ศ
. 

อ ผ
ศ. 

รศ
. 

ศ
. 

อ ผศ. รศ
. 

ศ
. 

1 เชียงใหม่ 2 - - - 101 25 - - 11 - 1 - 114 25 1 - 140 135 5 
2 เชียงราย 1  -  -  

- 
48 -  -  - 5 - 1 - 54 - 1 - 55 44 11 

3 ตาก 6 - - - 38 11 - - 4 3 - - 48 14 - - 62 55 7 
4 น่าน 1 - - - 25 9 2 - 3 - - - 29 9 2 - 40 37 3 
5 พิษณุโลก 4 1 - - 23 6 - - 1 - - - 28 7 - - 35 32 3 
6 ล าปาง 9 - - - 39 3 - - 4 1 - - 51 4 - - 55 50 5 

รวม 22 1 - - 274 54 2 - 28 4 2 - 323 59 4 - 386 
 

352 
 

34 
 รวมทั้งหมด 23 330 34 387 

ข้อมูลจากงานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 

 2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามเขตพื้นที ่ในปี 2559 จ านวน 51 คน โดยแยกตามประเภทและพื้นท่ีดังนี้ 

          ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามพื้นที่ 

พื้นที ่ พ.พันธกิจ/ 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

พ.ราชการ พ.สถาบัน 
อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

1. เชียงใหม ่ 31 - 8 - 39 
2. เชียงราย - - 1  - 1 
3. ตาก 3 - 2 - 5 
4. น่าน 2 - - - 2 
5. พิษณุโลก - - 1 - 1 
6. ล าปาง 3 - - - 3 

รวม 39 - 12 - 51 
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2.5 อาคารสถานที่ 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. อาคารบริหารธุรกิจ 1 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง 8   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง 3   ห้อง 
3. ห้องบรรยาย 90 ที่นั่ง 4   ห้อง 
4. ห้องพักอาจารย์ 6   ห้อง 
5. ห้องน้ า 16 ห้อง 
6. ห้องส านักงาน 1  ห้อง 

2. อาคารบริหารธุรกิจ 2 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง 7   ห้อง 
3. ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง 2   ห้อง 
4. ห้องพักอาจารย์ 2   ห้อง 
5. ห้องน้ า 2   ห้อง 
6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1   ห้อง 
7. ห้องส านักงาน 2   ห้อง 
8.  ห้องเรียนชุดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1   ห้อง 
9. ห้องปฏิบัติการ International Standard                                                           1   ห้อง 

 

3. อาคารบริหารธุรกิจ 3 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง 6   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 90 ที่นั่ง 6   ห้อง 
3. ห้องพักอาจารย์ 6   ห้อง 
4. ห้องน้ า 24 ห้อง 
5. หอ้งส านักงาน 8  ห้อง 
6. ห้องเรียนชุดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 4  ห้อง 

 

 

 



 

 

17 Annual Report 2016 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  

 
2.6 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 

1. การให้บริการอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อเทคโนโลยี 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ  จ านวน  100   เครื่อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ                    จ านวน  350   เครื่อง 
3. เครื่องฉาย              จ านวน    30  เครื่อง  
4. เครื่องโปรเจคเตอร์             จ านวน    50  เครื่อง 

ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน  

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             จ านวน   4   ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จ านวน   1    ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการ Smart classroom            จ านวน   2  ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการ International Standard          จ านวน   1  ห้อง 
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ส่วนท่ี 3  

ผลการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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3.1 สถิติผู้สมัคร ปีการศึกษา 2559 

 

  

 

 

 

สรุปจ ำนวนนักศึกษำใหม ่คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2559 (ตำก) 

ล ำดับ พื้นที่ รหัส หลักสูตร ภำค แผน 
จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน ประกำศ รวม 

Qt รับตรง รอบ2 รอบ3 เปิดเทอม 
1 ตำก 231 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป(4ปี) ปกติ 30 17 20     37 
2 ตำก 232 บธ.บ.กำรตลำด  (4ปี) ปกติ 60 10 11 2 20 43 
3 ตำก 233 บช.บ.กำรบัญชี (4ปี)  ปกติ 60 31 44     75 
4 ตำก 236 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรสำกล (4ปี)   ปกติ 30 13 24     37 
5 ตำก 237 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์(4ปี)  ปกติ 30 3 20 2 2 27 
6 ตำก 238 ศศ.บ.กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม (4ปี) ปกติ 30 13 5 1 6 25 
7 ตำก 631 บธ.บ.กำรตลำด  เทียบโอน   ปกติ 30 1 0     1 
8 ตำก 632 บช.บ.กำรบัญช ี เทียบโอน  ปกติ 60 24 21     45 
9 ตำก 635 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 0 1   7 8 
10 ตำก 636 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์เทียบโอน ปกติ 30 8 13 4 7 32 
11 ตำก 637 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 0 4   6 10 
12 ตำก 638 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน  ปกติ 30 13 21     34 
13 ตำก 639 บธ.บ.กำรตลำด  เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 0 0     0 
     480 133 184 9  374 

สรุปจ ำนวนนักศึกษำใหม ่คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2559 (เชียงรำย) 

ล ำดับ พื้นที่ รหัส หลักสูตร ภำค แผน 
จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน รวม 

Qt รับตรง รอบ2 เปิดเทอม 
1 เชียงรำย 250 บธ.บ.(กำรจัดกำร,กำรตลำด,ระบบสำรสนเทศ), บช.บ.กำรบัญช ี(4ปี) ปกติ 210 45 16 6 67 
2 เชียงรำย 651 บธ.บ.กำรตลำด  เทียบโอน   ปกติ 30 10 9   19 
3 เชียงรำย 653 บช.บ.กำรบัญช ี เทียบโอน  ปกติ 60 70 9   79 
4 เชียงรำย 655 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน  ปกติ 60 19 3   22 
5 เชียงรำย 656 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์เทียบโอน ปกติ 30 16 7   23 
     390 160 44 6 210 
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สรุปจ ำนวนนักศึกษำใหม ่คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2559 (น่ำน) 

ล ำดับ พื้นที่ รหัส หลักสูตร ภำค แผน 
จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน รวม 

Qt รับตรง รอบ2 เปิดเทอม 
1 น่ำน 271 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป(4ปี) ปกติ 60 12 6   18 
2 น่ำน 272 บธ.บ.กำรตลำด  (4ปี) ปกติ 60 3 5   8 
3 น่ำน 273 บช.บ.กำรบัญชี (4ปี)  ปกติ 60 9 11   20 
4 น่ำน 274 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์(4ปี)  ปกติ 30 3 4   7 
5 น่ำน 275 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรสำกล (4ปี)   ปกติ 30 4 5   9 
6 น่ำน 673 บช.บ.กำรบัญช ี เทียบโอน  ปกติ 30 1 11 1 13 
7 น่ำน 674 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน  ปกติ 30 0 3   3 
8 น่ำน 676 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์เทียบโอน ปกติ 30 1 1   2 
9 น่ำน 677 บธ.บ.กำรตลำด  เทียบโอน   ปกติ 30 0 1   1 
     360 33 47 1 81 

 

สรุปจ ำนวนนักศึกษำใหม ่คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2559 (พิษณุโลก) 

ล ำดับ พื้นที่ รหัส หลักสูตร ภำค แผน 
จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน รวม 

Qt รับตรง รอบ2 เปิดเทอม 
1 พิษณุโลก 281 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป(4ปี) ปกติ 30 8 6   14 
2 พิษณุโลก 282 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรสำกล (4ปี)   ปกติ 30 3 1   4 
3 พิษณุโลก 681 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน  ปกติ 30 9 1   10 
4 พิษณุโลก 682 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์เทียบโอน ปกติ 60 31 1   32 
5 พิษณุโลก 882 ปวส.กำรจัดกำร ปกติ 30 4 1   5 
6 พิษณุโลก 883 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ 30 6 5   11 
     210 61 15 0 76 
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สรุปจ ำนวนนักศึกษำใหม ่คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2559  (ล ำปำง) 

ล ำดับ พื้นที่ รหัส หลักสูตร ภำค แผน 
จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน รวม 

Qt รับตรง รอบ2 เปิดเทอม 
1 ล ำปำง 261 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป(4ปี) ปกติ 60 4 5 4 13 
2 ล ำปำง 262 บธ.บ.กำรตลำด  (4ปี) ปกติ 30 6 1 3 10 
3 ล ำปำง 263 บช.บ.กำรบัญชี (4ปี)  ปกติ 60 9 20 15 44 
4 ล ำปำง 264 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์(4ปี)  ปกติ 30 3 2 4 9 
5 ล ำปำง 267 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรสำกล (4ปี)   ปกติ 30 4 1 4 9 
6 ล ำปำง 268 ศศ.บ.กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม (4ปี) ปกติ 30 7 8 7 22 
7 ล ำปำง 297 บธ.บ.กำรตลำด - กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก(4ปี) ภำคพิเศษ *โครงกำรร่วมบ.ซีพี

ออลฯ 
พิเศษ 60 0 0   0 

8 ล ำปำง 661 บธ.บ.กำรตลำด  เทียบโอน   ปกติ 60 12 14 16 42 
9 ล ำปำง 662 บช.บ.กำรบัญช ี เทียบโอน  ปกติ 60 19 65   84 
10 ล ำปำง 663 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน  ปกติ 60 23 30 18 71 
11 ล ำปำง 664 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 0 0 4 4 
12 ล ำปำง 665 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์เทียบโอน ปกติ 30 15 8 10 33 
13 ล ำปำง 666 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 0 0   0 
14 ล ำปำง 669 บช.บ.กำรบัญช ี เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 0 5 6 11 
15 ล ำปำง 863 ปวส.กำรจัดกำร ปกติ 30 13 20 1 34 
16 ล ำปำง 864 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ 30 5 4 1 10 
17 ล ำปำง 890 ปวส.กำรตลำด ปกติ 30 6 7 10 23 
18 ล ำปำง 965 ปวส.กำรบัญช ี ปกติ 30 9 11 3 23 
     720 135 201 106 442 
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สรุปจ ำนวนนกัศกึษำใหม ่คณะบริหำรธรุกจิและศิลปศำสตร ์ปีกำรศกึษำ 2559 

ล ำดับ พื้นที ่ รหัส หลักสูตร ภำค แผน 
จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน จ่ำยเงิน ประกำศ รวม 

Qt รับตรง รอบ2 รอบ3 เปิดเทอม 
1 เชียงใหม่ 201 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป(4ปี) ปกต ิ 60 35 36 5   76 
2 เชียงใหม่ 203 บธ.บ.กำรตลำด  (4ปี) ปกต ิ 60 45 20 8   73 
3 เชียงใหม่ 204 บธ.บ.กำรตลำด (4ปี)  ภำคพิเศษ พิเศษ 30 3 30 5   38 
4 เชียงใหม่ 205 บช.บ.กำรบัญช ี(4ปี)  ปกต ิ 60 45 31 4   80 
5 เชียงใหม่ 207 Internationl Business Management (4ปี) ปกต ิ 60 17 41 8   66 
6 เชียงใหม่ 208 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ (4ปี)  ปกต ิ 60 43 23 1   67 
7 เชียงใหม่ 209 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ (4ปี) ภำคพิเศษ พิเศษ 30 1 22 13   36 
8 เชียงใหม่ 210 บธ.บ.ภำษำอังกฤษธุรกิจ (4ปี)   ปกต ิ 60 36 30 4   70 
9 เชียงใหม่ 213 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่สำรสำกล (4ปี)   ปกต ิ 30 20 11 4   35 
10 เชียงใหม่ 214 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่สำรสำกล (4ปี)  ภำคพิเศษ พิเศษ 30 0 28 10 2 40 
11 เชียงใหม่ 219 บธ.บ.กำรตลำด - กำรจัดกำรธรุกจิค้ำปลีก (4ปี)  ปกต ิ 30 10 23 11   44 
12 เชียงใหม่ 220 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม (4ปี) ปกต ิ 30 1 20 6   27 
13 เชียงใหม่ 221 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป(4ปี) ปกต ิ 30 2 10 7 12 31 
14 เชียงใหม่ 223 บช.บ.กำรบัญช ี(4ปี)  ปกต ิ 30 5 16 15   36 
15 เชียงใหม่ 225 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ (4ปี)  ปกต ิ 30 2 7 1 7 17 
16 เชียงใหม่ 298 บธ.บ.กำรตลำด - กำรจัดกำรธรุกจิค้ำปลีก(4ปี) ภำคพิเศษ *โครงกำรร่วมบ.ซีพีออลฯ พิเศษ 100 7 21 2 15 45 
17 เชียงใหม่ 299 บธ.บ.กำรตลำด - กำรจัดกำรธรุกจิค้ำปลีก(4ปี) ภำคพิเศษ *โครงกำรร่วมบ.เซ็นทรัลฯ พิเศษ 30 7 6 6   19 
18 เชียงใหม่ 601 บธ.บ.กำรตลำด  เทียบโอน   ปกต ิ 30 23 13 2   38 

19 เชียงใหม่ 602 บธ.บ.กำรตลำด  เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 3 11 7 6 27 

20 เชียงใหม่ 603 บช.บ.กำรบัญช ี เทียบโอน  ปกต ิ 60 40 29 2   71 

21 เชียงใหม่ 604 บช.บ.กำรบัญช ี เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 5 25 8   38 

22 เชียงใหม่ 606 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน  ปกต ิ 30 25 18     43 

23 เชียงใหม่ 607 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรทั่วไป เทียบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 2 18 13   33 

24 เชียงใหม่ 608 บธ.บ.กำรจัดกำร - กำรจัดกำรส ำนักงำน เทยีบโอน ปกต ิ 30 24 9 6   39 

25 เชียงใหม่ 610 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ เทยีบโอน ปกต ิ 30 21 12 2   35 

26 เชียงใหม่ 611 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ เทยีบโอน ภำคพิเศษ พิเศษ 30 1 3 5   9 

27 เชียงใหม่ 612 บธ.บ.ภำษำอังกฤษธุรกิจ เทียบโอน ปกต ิ 30 12 21 1   34 

      1,090 435 534 156  1,167 
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3.2 จ านวนนักศึกษาปีการศกึษา 2558 

หลักสูตร เชียงใหม ่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก รวม 
ปวส. การบัญช ี 111 58 20 55 - - 244 
ปวส. การจดัการ 34 91 18 108 - 65 316 
ปวส. การตลาด 62 123 - 37 - - 222 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ - 108 - 55 - 47 210 
บช.บ. การบัญช ี 996 375 278 344 233 - 2,226 
บธ.บ. การจัดการ 842 216 203 295 237 178 1,971 
บธ.บ. การตลาด 787 123 113 137 65 - 1,225 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ 646 247 144 177 151 111 1,476 
บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 503 - - - - - 503 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 230 - - - - - 230 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 158 126 - 53 68 50 455 
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 422 75 38 93 - - 628 
เรียนรวม บธ.บ. (การจัดการ/การตลาด/
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์ 

- - 117 - - - 117 

 

3.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น  2,252  คน      
โดยแบ่งเป็น หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)/เทียบโอน จ านวน 1,012 คน และระดับปริญญาตรี (4 - 5 ปี) 
จ านวน 1,240 คน  โดยจ าแนกตามหลักสูตร ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2558  ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)/เทียบโอน 

หลักสูตร เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่ ล าปาง รวม 
บธ.บ.การจัดการ 50 27 3 35 102 80 297 
บธ.บ.การตลาด 16 4 4 0 51 49 124 
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0 0 0 50 0 50 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ 21 56 2 60 32 58 229 
บช.บ.การบัญชี 78 46 24 0 128 36 312 

รวมท้ังสิ้น 165 133 33 95 363 223 1,012 

ปีการศึกษา 2558  ปริญญาตรี (4 – 5 ปี) 

หลักสูตร เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่ ล าปาง รวม 
บธ.บ.การจัดการ 28 30 58 27 141 46 330 
บธ.บ.การตลาด 14 29 17 0 104 6 170 
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0 0 0 96 0 96 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ 43 18 29 0 70 28 188 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 0 0 0 0 49 0 49 
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ศศ.บ.การท่องเที่ยว  < 54 0 0 0 0 3 1 4 
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 55 > 8 6 0 0 71 18 103 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 0 27 12 15 0 7 61 
บช.บ.การบัญชี 53 > 34 60 27 0 82 36 239 

รวมท้ังสิ้น 127 163 143 42 616 142 1,240 
ข้อมูลจาก  https://datacenter.rmutl.ac.th/    วันที่ 23 มกราคม 2560 

3.4 ภาวการณ์มีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใชับัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
หมายเหตุ ปกีารศกึษา 2558 อยู่ระหว่างการประมวลผล 

 

https://datacenter.rmutl.ac.th/%20%20%20%20วันที่
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3.5  หลักสูตรการเรียนการสอน 
ล ำดับที ่ พื้นที ่ หลักสตูรที่เปดิสอน รำยชื่อหลักสูตร 

1 เชียงใหม ่ กำรบัญชี บช.บ.กำรบัญชี 
  กำรจัดกำร บธ.บ.กำรจัดกำร 
  กำรตลำด บธ.บ.กำรตลำด 
  ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์   
  กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

  ภำษำอังกฤษธุรกิจ บธ.บ.ภำษำอังกฤษธุรกิจ 
  กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 
2 เชียงรำย กำรบัญชี บช.บ.กำรบัญชี 

  กำรจัดกำร บธ.บ.กำรจัดกำร 
  กำรตลำด บธ.บ.กำรตลำด 

  ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์   
3 ตำก กำรบัญชี บช.บ.กำรบัญชี 
  กำรจัดกำร บธ.บ.กำรจัดกำร 

  กำรตลำด บธ.บ.กำรตลำด 
  ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์   

  กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 
  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 

4 น่ำน กำรบัญชี บช.บ.กำรบัญชี 
  กำรจัดกำร บธ.บ.กำรจัดกำร 

  กำรตลำด บธ.บ.กำรตลำด 
  ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์   
  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 
5 พิษณุโลก ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์   
  กำรจัดกำร บธ.บ.กำรจัดกำร 

  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 
6 ล ำปำง กำรบัญชี บช.บ.กำรบัญชี 

  กำรจัดกำร บธ.บ.กำรจัดกำร 
  กำรตลำด บธ.บ.กำรตลำด 
  ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์   
  กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

รวมจ ำนวนหลักสตูรที่เปดิสอน 8 หลักสูตร 
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1 ผลงานด้านวิชาการ 

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติ
ภาคสนามในรายวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคสนาม คือ นายจิระเดช บุญมาก 
(ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) นายวรพงศ์ ผกูภู่ (หัวหน้าฝ่ายวิจัย 
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน) และ นายพงษ์ศักดิ์ วนาลัยนิเวศน์ (ผู้จัดการศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง) โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น าโดย อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ (หัวหน้าหลักสูตร
การการท่องเที่ยวและการโรงแรม) อาจารย์สุภาภรณ ์ศุภพลกิจ และอาจารย์อ าพร 
กันทา เป็นอาจารย์ผู้เป็นรับผิดชอบโครงการฯ   ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
และชุมชนบ้านแม่กลางหลวง 

 

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ประชุมเตรียมพร้อมรับ กีฬาบัญชีสัมพันธ์ 7 สถาบัน 
ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2559 คณะกรรมการนักศึกษาและอาจารย์ สาขาบัญชี                    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา 
และอาจารย์สาขาบัญชี จาก 6 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือ
การจัดการแข่งขันกีฬาบัญชีสัมพันธ์ 7 สถาบัน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2559 ณ ห้อง
ประชุม อาคาร บธ.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อช้ีแจง 
รายละเอียดการจัดการแข่งขันและการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยการ
แข่งขันดังกล่าวมีก าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ณ สนาม
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดให้มีการแข่งขัน 7 ชนิด
กีฬา พร้อมท้ังการประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรดมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 
7 แห่งประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยพายัพ 
2. มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ 
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
5. มหาวิทยาลัยฟอร์อีสเทอร์น 
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
จั ด ก า ร เ รี ย นกา รสอนออก เ ป็ น  3  แขน ง ไ ด้ แ ก่               
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ แขนงวิชาการตรวจสอบ
ภายใน และแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร โดยเริ่มรับ
สมัครตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมีนักศึกษา
จ านวน 23 คน 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด าเนินโครงการการติดตาม
และประเมินศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่, ล าปาง, 
เชียงราย, ตาก, น่าน, พิษณุโลก) ประชุมสัญจร ณ พ้ืนที่ต่าง ๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนในพ้ืนที่ ติดตามประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษา ส ารวจสภาพปัจจุบันของ
การเรียนการสอนภาษาในแต่ละพ้ืนที่ การด าเนินงานของศูนย์
ภาษาแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการเรียนการสอนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศของมทร.ล้านนา ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนานักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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การพัฒนาสมรรถนะภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ภำษำ ในกำรด ำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำน
ก ำ ร พัฒ นำ สม ร รถ นะทำ งก ำ ร ใ ช้ ภ ำษ ำ ไทย แล ะ
ภำษำต่ำงประเทศ  ให้กับนักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และจัดหำ/
พัฒนำสื่อกำรฝึกอบรม สื่อส ำหรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ศูนย์ภำษำจ ำเป็นต้องใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร เ พ่ือพัฒนำสมรรถนะ
ทำงกำรใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ให้กับนักศึกษำ
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ 

 

 
 

การส่งเสริมประสบการณ์ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูง (ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่, ล าปาง, 
เชียงราย, ตาก, น่าน, พิษณุโลก) เพื่อพัฒนำนักศึกษำที่มี
สมรรถนะทำงภำษำอังกฤษในระดับ Intermediate จนถึง
ระดับ Higher Intermediate ให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษให้สูงถึงระดับที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด และ
ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตร TOEIC Preparation ให้กับ
นักศึกษำที่มีศักยภำพสูงทำงด้ำนภำษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ
ชั้ นปีที่  3 -4 และจัดสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ 
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การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เห็นความส าคัญ
ของการมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และ
บุคลากรในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน                
ในตลาดแรงงานสากล 

การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2559  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา  
มทร.ล้านนา ทุกพ้ืนที่เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมให้นักศึกษามี
การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พ้ืนที่ได้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และมีสัมพันธ์อันดี
ต่อกันมากยิ่ งขึ้น  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานสูงขึ้น  และบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา 
สามารถใช้ทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้พัฒนาตนเองและประเทศ ให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศอ่ืนๆได้อย่างเท่าเทียม 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีจิต
อาสา มีการคิดเชิงระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการค้นคว้าวิจัย  มีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานสูงขึ้น และการรู้จัก
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อันเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ฯ และทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางความสามารถ
ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ พัฒนา
เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
Performance-based ให้กับอาจารย์ผู้สอน
ภาษา (แผนกวิชาภาษาตะวันตกและตะวันออก 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่, ล าปาง, เชียงราย, ตาก, 
น่าน, พิษณุโลก) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐาน 4 วิชาของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 6 พ้ืนที่ ให้มี
เนื้อหารายวิชาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมี
การประเมินทักษะทางภาษาจากสมรรถนะที่
แสดงออก (performance-based) 

 

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษา
และบุคลากร (ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่, ล าปาง, 
เชียงราย, ตาก, น่าน, พิษณุโลก) เพื่อใหน้ักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรของมทร.ล้านนา ได้ด าเนินกิจกรรมที่กระตุ้น
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา และมีการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน   
ก า ร น า เ ส น อ ง า น  แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
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 โครงการ การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของศูนย์ภาษา เพ่ือให้ศูนย์ภาษาของมทร.ล้านนา ทุกพ้ืนที่ ได้รับ
ประสบการณ์จากการดูงานสถาบันภาษาชั้นน าของประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันภาษา AUA และสถาบันภาษา British Council เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ    
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการน าผลจากการไปศึกษาดูงานมาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ภาษาแต่ละพ้ืนที่ ให้มี
ศักยภาพสูง เพ่ือประโยชน์ต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

 

การประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (แผนกวิชาภาษาตะวันตก 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่, ล าปาง, เชียงราย, ตาก, น่าน
, พิษณุโลก) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพทางภาษา
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมต่อการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงคณาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ จากผู้ที่ เข้ารับการอบรมจาก
มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ เพ่ือน ามา
พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2 ผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวัน
พฤหัสบดีที่  8 กันยายน 2559 ด้วยระลึกถึ ง
พระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ ให้กับลูกศิษย์  ณ โรงอาหารกลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ   โรงแรมเชียงใหม่ภูค า โดยผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานใน
โครงการ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพร้อมมอบโล่และ
ประกาศนียบัตรแก่นายกสโมสรนักศึกษาและคณะ จากนั้น   
พระอาจารย์ดนัย นนฺทธมฺมิโก บรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์” โดยในปีการศึกษา 
2558 มีผู้ส าเร็จจากศึกษาทั้งสิ้น 1,132 คน (สาขาการบัญชี 
297 คน, สาขาการจัดการทั่วไป 313 คน, สาขาการตลาด 
191 คน, สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 156 คน, สาขาสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 127 คนและสาขา International Business 
Management 50 คน โดยนักศึกษาผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรี
จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2560 ต่อไป 
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โครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕9 “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” ครั้งที่ 8  ด าเนินการจัดโครงการโดย 
สโมสรนักศึกษา ซึ่งแบ่งฐานกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 12 ฐาน ตั้งแต่ ฐาน A -ฐาน L  โดยรายละเอียดของแต่ละฐานกิจกรรม        
จะเป็นลักษณะการแนะน าหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมสันทนาการ เน้นการรับน้องอย่างสุภาพ สร้างสรรค์และปราศจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด เพื่อแนะน านักศึกษาใหม่ในการปรับตัว เรื่องการเรียนและการชีวิตในระดับอุดมศึกษาให้
แนะน าโดยนักศึกษารุ่นพ่ีตัวอย่าง ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส าหรับในช่วง
ค่ าจะเป็นพิธีกล่าวค าสัตยาบันสายสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา ในการมอบตัวเป็นนักศึกษาท่ีดีและจะไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  

เปิดโลกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ส าหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
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การจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

พื้นที่ งบภายใน งบภายนอก รวมจ านวนเงินวิจัย 
1.เชียงใหม่ 2,023,700 3,878,932 5,902,632 
2.เชียงราย 210,000 50,000 260,000 
3.ตาก 325,600 - 325,600 
4.น่าน 400,000 - 400,000 
5.พิษณุโลก 155,000 - 155,000 
6.ล าปาง 50,000 100,000 150,000 

รวม 3,164,300 4,028,932 7,193,232 

โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก จ านวน 31 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

ล า
ดับ 

พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัย ทุนวิจัยที่
ได้รับ 

1 เชียงใหม ่ ผศ.ดวงพร   อ่อนหวาน การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงโดยใช้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นเครื่องมือในเขตบรกิารศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

สกว. 

2 เชียงใหม ่ นายประทีป   พืชทองหลาง ปราสาทศพนกหสัดลีิงค์ในล้านนา สกว. 
3 เชียงใหม ่ ผศ.กัลยารัตน ์ เศวตนันท ์ การเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนและความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากลโดยใช้กลวิธีการจดัการเรียนรูภ้าษาแบบ 
PLEARN 

มทร.ล้านนา 

4 เชียงใหม ่ นายเทวา  พรหมนุชานนท์ ระบบการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ล้านนาเทรด 

มทร.ล้านนา 

5 เชียงใหม ่ นางเพราพิลาส  ประสิทธ์ิบรุี
รักษ ์

รายงานของผู้สอบบญัชีเกี่ยวกับปญัหาการด าเนินงานต่อเนื่อง 

ปัจจัยด้านปญัหาทางการเงิน และกลไกการก ากับดูแลกิจการ 

กรณีบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มทร.ล้านนา 

6 เชียงใหม ่ นายชูเกียรต ิ ศิริวงศ ์ แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรอินทรยี ์อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

มทร.ล้านนา 

7 เชียงใหม ่ นางสาวพิริยมาศ  ศิริชัย ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสเ์คลื่อนที่รูปแบบ m-learnning ของนักศึกษาสาขา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

มทร.ล้านนา 

3 ผลงานด้านงานวิจัย 
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ล า
ดับ 

พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัย ทุนวิจัยที่
ได้รับ 

8 เชียงใหม ่ เกิดศิร ิ ชมภูกาวิน การใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมทักษะการพดู
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการบ้านดอนหลวง อ าเภอป่า
ซาง จังหวัดล าพูน 

มทร.ล้านนา 

9 เชียงใหม ่ นางสาวเบญญาภา 

กันทะวงศ์วาร 

การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิกในเขต  

ภาคเหนือตอนบน เพื่อการส่งออก 

มทร.ล้านนา 

10 เชียงใหม ่ นางสาวจิตรา  ปั้นรูป แนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
น่าน 

มทร.ล้านนา 

11 เชียงใหม ่ ดร.สภุรพรรณ  คนเฉียบ การใช้วิธีสะท้อนคิดด้วยตนเองของอาสาสมัครเพื่อนคู่หู
นักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนากลกยุทธ์การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบทวัฒนธรรมนานาชาติ 

มทร.ล้านนา 

12 เชียงใหม ่ นางสาวกฤษยา  มะแอ การศึกษาความส าเร็จของการบรหิารจัดการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจผ้า ต าบลแม่แรง อ าเภอปา่ซาง จังหวัดล าพูน 

มทร.ล้านนา 

13 เชียงใหม ่ นางสาวรังสิมา  กันธิวาส การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภณัฑ์ไม้สัก กรณศีึกษา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บ้านโรงวัว ต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

14 เชียงใหม่ นางสาวกนกวรรณ คันธากร ความต้องการอบรม ด้านการสอนแบบ การเรียนรู้บรูณาการ
เนื้อหาและภาษา เพื่อน ามาปฏิบัต ิของอาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

15 เชียงใหม ่ นางสุภาวด ี วรุณกูล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรม จากสื่อออนไลน์ 
ของนักท่องเที่ยว ในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

16 เชียงใหม ่ นางสาวเก็จวล ี ศรีจันทร ์ แนวทางการพัฒนาแผนการตลาดส าหรับผลติภณัฑ์เซรา
มิกตามความต้องการของผู้บริโภคต่อกลุ่มผู้ประกอบการเซรา
มิกภาคเหนือตอนบน 

มทร.ล้านนา 

17 เชียงใหม ่ นางสาวปริศนา  กุลนลา การประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นท่ีท างานแบบ CDIO เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษแบบน าตนเองของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี ณ ศูณยภ์าษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

18 เชียงใหม ่ ผศ.ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธร การศึกษาแนวทาง ปัญหาอุปสรรคและตัวช้ีวัดตามเกณฑเ์พื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ กรณีศึกษา ศูนย์ความเป็นเลศิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

มทร.ล้านนา 

19 เชียงใหม ่ นายอนาวิน  สุวรรณะ การวิจัยแบบมสี่วนร่วมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในพ้ืนที่ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

20 เชียงใหม ่ ผศ. วิไลรัตน ์  แสงศร ี การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง ต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

21 เชียงใหม ่ ผศ.หฤทัย  อาษากิจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางการเงิน ส าหรับการ
เสนอขอสินเช่ือสถาบันการเงินห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ล้านนาเทรด 

มทร.ล้านนา 

22 เชียงใหม ่ นางสาวสุภาภรณ ์ ศุภพลกิจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขตเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 
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ล า
ดับ 

พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัย ทุนวิจัยที่
ได้รับ 

23 เชียงใหม ่ นางสาวกฤติกา  อินตา การพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาชุมชนโดยใช้
กระบวนการคดิเชิงออกแบบ ส าหรับผูสู้งอายุ ในหมู่บ้านปงไคร ้
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

24 เชียงใหม ่ นางสาวกฤษยา  มะแอ        การรับรูเ้กี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนบ้าน
ข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ ตามแนว
พระราชด าริในรูปแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มทร.ล้านนา 

25 เชียงใหม ่ นายสวัสดิ ์ หากิน การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน "ร้านค้าชุมชน" ที่เหมาะสม
แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษารา้นค้าชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่6 

ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

มทร.ล้านนา 

26 เชียงใหม ่ ผศ.ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : หจก. SCWP (แป้ง
กล้วยทอดแม่ถวิล) 

มทร.ล้านนา 

27 เชียงใหม ่ นางศศิพัชร์  สันกลกิจ ศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลติของอุตสาหกรรมเซรามิก
จังหวัดล าปาง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับ
ประชาคมอาเซียน 

มทร.ล้านนา 

28 เชียงใหม ่ ผศ.นิศรา  จันทร์เจรญิสุข รูปแบบการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสันลมจอย ต าบลสุ
เทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

29 เชียงใหม ่ ดร.รัฐนันท ์ พงศ์วิริทธ์ิธร แนวทางการพัฒฯกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกของสินค้า
หัตถกรรมสิ่งทอจากภมูิปัญญาชนเผ่าชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ: 
กรณีศึกษาเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

มทร.ล้านนา 

30 เชียงใหม ่ ดร.รญิญาภัทร ์ เขจรนันทน ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย 

มทร.ล้านนา 

31 เชียงใหม ่ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง ยุทธศาสตร์การจดัการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในล้านนา มทร.ล้านนา 

  ผศ.นิศรา  จันทร์เจรญิสุข โครงการย่อย 1 รูปแบบและการจดัการการท่องเที่ยวเพื่อ
สักการะพระพุทธรูปส าคัญในล้านนา 

มทร.ล้านนา 

  นางสาวเวลา  กัลหโสภา โครงการย่อย 2 รูปแบบและการจดัการการท่องเที่ยวเพื่อ
สักการะพระธาตปุระจ าปีเกิดในลา้นนา 

มทร.ล้านนา 

  นางเพราพิลาส   

ประสิทธ์ิบรุีรักษ์ 

โครงการย่อย 3 รูปแบบและการจดัการการท่องเที่ยวเพื่อ
สักการะพระอรยิสงฆ์ในลา้นนา 

มทร.ล้านนา 

  ดร.ประทีป  พืชทองหลาง โครงการย่อย 4 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
พระพุทธศาสนาในลา้นนาบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้
ระบบปฏิบตัิการ Androids 

มทร.ล้านนา 
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ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

พื้นที่ 

จ านวนผลงานทางวิชาการ(ชิ้น) 
ประชุม วิชาการ 

ระดับชาติ 
 

ประชุม 
วิชาการระดับ 

นานาชาติ  

TCI  
กลุ่ม 2  

TCI กลุ่ม 
1  

นานาชาต ิ
 

เชียงใหม่ 12 - - - - 
เชียงราย 6 - - - - 
ตาก - - - - - 
น่าน 2 - - - - 
พิษณุโลก 8 - - - - 
ล าปาง 1 - - - - 
รวม (ผลงาน) 29     

 

โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
จ านวน 29 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

ล า
ดับ 

พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัย หน่วยงานที่รับรอง 

1 เชียงใหม ่ อาจารยส์ุภาวดี  วรณุกูล การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ 

โครงการการประชุมวิชาการ
ทางบริหารธุรกิจและศลิป
ศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 3 กัมภาพันธ์ 2559 
ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ่

2 เชียงใหม ่ อาจารย์ภาคภูมิ  ภคัวิภาส กระบวนการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยต่อผลิตภัณฑ์เชิงหัตถกรรมประเภทไม้
แกะสลัก กรณีศึกษา บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หาง
ดง จ.เชียงใหม่ 

โครงการการประชุมวิชาการ
ทางบริหารธุรกิจและศลิป
ศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 3 กัมภาพันธ์ 2559 
ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ่

3 เชียงใหม ่ อาจารย์ภาคภูมิ  ภคัวิภาส ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการองค์ความรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นผลติภณัฑผ์้าฝ้ายทอมือหมู่บ้าน
ดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

โครงการการประชุมวิชาการ
ทางบริหารธุรกิจและศลิป
ศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 3 กัมภาพันธ์ 2559 
ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ่

4 เชียงรำย สุจิตตา  หงษ์ทอง , 
ราเชนทร์ ชูศร ี

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกล้วยไขไ่ทย อ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุร ี

งาน CRCI วันท่ี 15-16 
กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่
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5 เชียงรำย ณภัทร  ทิพย์ศรี และ 

สุจิตตา  หงษ์ทอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
อุปทานกับความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน :

กรณีศึกษาธรุกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์
ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

6 เชียงรำย กมลลักษณ ์ชัยดี,  
ภัทราพร สมเสมอ, 

รัตติยากร ถิ่นแสง,  

วราภรณ์ เมืองหล้า และ 

ศุภฤกษ ์วงค์เทพ   

ระบบวิเคราะหจ์ุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการ
ลงทุนในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา : การเลีย้ง
ปลาหมอ มานพฟาร์ม อ.แมล่าว จ.เชียงราย 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

7 เชียงรำย กมลลักษณ ์ชัยดี,  
ภัทราพร สมเสมอ, 

รัตติยากร ถิ่นแสง,  

วราภรณ์ เมืองหล้า, 

และศุภฤกษ ์วงค์เทพ   

ระบบวิเคราะหจ์ุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการ
ลงทุนในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา : การเลีย้ง
ปลาหมอ มานพฟาร์ม อ.แมล่าว จ.เชียงราย 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

8 เชียงรำย พิทธินันท์  สมไชยวงค์ 
และกรปภา  จันทาพูน 

ความพึงพอใจในบริการโลจิสติกสด์้านการ
บริการลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในจงัหวัด
เชียงราย กรณีศึกษา โฮมมี่ โดมมี ่

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

9 เชียงรำย สุวิสา  ทะยะธง และอริยา  

พนมไพร 
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

10 เชียงใหม ่ สุภัทรา ปานสุวรรณจติร,์ 

รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธร 

ธีราวิชย์  ทองนิล  และ
กฤติยา วงศ์เทววิมาน 

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื้อผลติภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือ เพื่อการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
ตามความต้องการของผู้ซื้อ ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

11 เชียงใหม ่ สาลิน ีชัยวัฒนพร,  

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร, 

 สุธีมนต์ ทรงศริิโรจน,์ 

พรรณภิา เภสัชพิพัฒน์กุล 
และเพญ็จันทร์ รวิยะวงศ์ 

แนวทางการจัดการข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ ต่อ
สถานภาพผู้ประกอบการไทยในวฒันธรรมลาว:
หลวงน้ าทา 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

12 เชียงใหม ่ กิตติโชค นิธิเสธียร1, 

รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธร2*, 

จตุรงค์ โตพานิช3, 

 สมพร ศรีฉ่ า4,  กั 

ญฐณา ดิษฐ์แก้ว5 และ 
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภติ6 

แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
และอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

13 เชียงใหม ่ ภาคภูม ิภัควิภาส พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ิ่งทอจากภูมิปญัญาชนเผ่า
ล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ  จังหวัดเชียงใหม่ 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

14 เชียงใหม่ เสรฐสุดา  ปรีชานนท ์ ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านหลวง  ต าบลโหล่งขอด 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่
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15 เชียงใหม ่ เทวา พรหมนุชานนท์ ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์ที่ว่าการอ าเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

16 เชียงใหม ่ เทวา พรหมนุชานนท์ การพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจวัสดุ
การเกษตร สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

17 เชียงใหม ่ ณิชกุล ค ารินทร ์ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ต่อ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลตมิีเดีย    Tell 

Me More ส าหรับการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

18 เชียงใหม ่ ภานุพันธ์  ลาภรตันทอง  

และณัฐพงศ์  ดีไพร 
ผลการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไว ในนักกีฬาบาสเกตบอลชาย   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

19 น่ำน จิตรา ปั้นรูป,  

ดวงสมร พลเยี่ยม, 

อภิญญา กันธิยะ,  

วรรณดิา ชินบุตร, และ 
เอกชัย ดวงใจ 

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริม
ศักยภาพธุรกิจชุมชนกรณีศึกษา : ผลิตภณัฑ์ผ้า
ฝ้ายทอมือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย 
จังหวัดน่าน 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

20 น่ำน สิทธิโชค จันทร์รัตนสริ ิ โปรแกรมแสดงผลข้อมลูสถานท่ีท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่านจากการประมวลผลภาพโดยใช้เซิร์ฟ 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

21 พิษณุโลก อารยา  นุ่มนิ่ม การพัฒนาระบบการขายโทรศัพทแ์ละ
อุปกรณ์เสรมิ 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

22 พิษณุโลก อารยา  นุ่มนิ่ม การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอน
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตเรื่องกระบวนการผลิตอิฐ
แดง 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

23 พิษณุโลก อารยา  นุ่มนิ่ม การพัฒนาสื่อการสอนการเล่นอูคูเลเลผ่่านระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

24 พิษณุโลก ลัดดาวลัย ์หวังเจรญิ ,
อารยา นุ่มนิ่ม,  

นิสาชล เพมขุนทด และ 

สุดธิดา วิชาหาญ 

การพัฒนาสื่ออนิเมช่ัน 2 มิติเรื่องพลังงาน งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

25 พิษณุโลก มรกต ทองพรหม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวชิา การเขียน
โปรแกรม Visual Basic โดยใช้ภาษา VB.NET 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

26 พิษณุโลก มรกต ทองพรหม โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยสาธารณสุข งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่
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27 พิษณุโลก รัชนีกร  แรงขิง  
อาภรณ ์ นากุ  
ปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานวิจัยของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

28 พิษณุโลก วยุกร   เกตุน้อย   

สุรีพรย ์  ใหญ่สง่า 
การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

29 ล ำปำง กรรณิการ ์   ใจมาและ 
ทัศนีย์   เคอมู 

ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการ
แปรรูปเมลด็กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า  

กรณีศึกษา กลุม่เกษตรกาแฟ ต าบลห้วยห้อม 

อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งาน CRCI วันท่ี 15-16 

กันยายน 2559 ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

การยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดีเด่น โครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

1. ด้านทุนวิจัย 

รางวัลนักวิจัย ดีเด่น ด้านทุนวิจัย 1. ดร.รัฐนันท์   พงศ์วิริทธิ์ธร 
2. ดร.ตะวัน    วาทกิจ 

รางวัลนักวิจัย ดี ด้านทุนวิจัย 1. ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ดวงพร   อ่อนหวาน 
2. นายอนาวิน   สุวรรณะ 

2. ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

รางวัลนักวิจัย ดีเด่น ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1. ดร.รัฐนันท์   พงศ์วิริทธิ์ธร 
2. ดร.วรวิทย์   เลาหะเมทนี 
3. นายภาคภูมิ   ภัควภิาส 

รางวัลนักวิจัย ดี ด้านผลงานวจิัยตีพิมพ์ 1. Mr.Mahmoud   Moussa 
2. นายอนาวิน   สุวรรณะ 

3. ด้านงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

รางวัลนักวิจัย ดีเด่น ด้านงานวิจัยที่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ 

1. ดร.รัฐนันท์   พงศ์วิริทธิ์ธร 
2. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ์ 
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อาจารย์สุรีนาฎ มะโนลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ อาจารย์ทศพร ไชยประคอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
นายธนันธร ค ามี และ นายพีรวิทย์ ไหวยะ  นักศึกษาสาขาวิชาระบบ
ส า ร ส น เ ทศ ค อม พิ ว เ ต อ ร์  ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการคัดเลือกจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้น าเสนอและประกวดผลงานวิจัยในเวที
นานาชาติ เรื่อง Electronic Commerce for (Tapanee Teenjok Lanna) 
Bansantisook, Doi Tao District, Chiang Mai Province. ใน ง าน  27th 
International Invention, Innovation & Technology Exhibition 2016, 
at Kuala Lumpur, Malaysia. เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2559 ที่
ผ่านมา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ITEX SILVER MEDAL) ในงานดังกล่าวได้มี
การน าเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและน าเสนอ
จากทั่วโลก โดยมี อาจารย์ทศพร ไชยประคอง เป็นตัวแทนในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, Accounting, Risk Management and 
Management Science 2016 (iFAIRS 2016) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็น
ประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส าหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 
Annual International Conference on Finance, Accounting, Risk Management and Management Science 2016 
(iFAIRS 2016) โดย The Young Men Busiess Club (YMC) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันการศึกษา National 
Pingtung University of Sci. & Tech.TAIWAN, National Pingtung University TAWAN, National Kaohsiung First 
University of Sci. & Tech. TAIWAN, Shu-Te University TAIWAN และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้าน การเงินการบัญชีการ บริหารความเสี่ยง
และวิทยาการจัดการ ซึ่งมี Key Note Speaker : Mr.Grier Lin President, International Leadership and Institute Director, 
Australian Institute of Happiness and Wellbeing บรรรยายเรื่อง Creating and Leading a Happy Organization และการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยของไทยและต่างประเทศ   
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ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน อาจารย์หลักสูตรการ
จัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (The 
Thailand Community Based Tourism 
Institute : CBT-I ) จั ด กิ จ ก ร ร ม น า เ ส น อ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการจัดการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสเตนเดน ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ น าเสนอในรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้จริง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เครื่องมือที่เหมาะสมและ
ถูกต้องในการลงไปท างานเพ่ือพัฒนาร่วมกับ
ชุมชนและเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ณ ห้อง บธ 2-102 คณะบริหารธุรกิจและ   
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2559 โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และ
ส ถ า บั น อ ง ค์ ก ร พ่ี เ ลี้ ย ง ชุ ม ช น ที่ จั ด ก า ร             
การท่องเที่ยวและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการ
น าเสนอผลงานวิจัย  
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โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2559 พื้นที่ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม     
บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ผลงานด้านบริการวชิาการ 

     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรษฐสุดา  
ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ได้ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
ด าเนินงานเป็นปีแรก ในปีงบประมาณ 2559 เริ่มต้นจากการประชุมร่วมกับผู้น า แกนน าชุมชน และชาวบ้านใน
ชุมชนพบว่ากระบวนการผลิตกาแฟ ชุมชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี 2551 มีสมาชิกทั้งหมด 30 
ราย โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่ม แต่กระบวนการผลิตยังคงเป็นรูปแบบเคมี คือ ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีในการบ ารุงต้น
กาแฟ และในการแปรรูปชุมชนสามารถท าได้ถึงข้ันตอนการสีออกมาเป็นกะลา โดยมีเครื่องสีของกลุ่ม 3 เครื่อง แล้ว
ส่งขายให้กับโครงการหลวงในราคาตามคุณภาพของกาแฟ ซึ่งทางแกนน าชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนา
กระบวนการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์ โดยประธานกลุ่มได้ทดลองท าแปลงน าร่องในปีที่ผ่านมาพบว่าประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง จึงอยากจะพัฒนาไปสู่สมาชิกกลุ่มโดยกระบวนการที่เป็นวิชาการ และหาเทคโนโลยีแปร
รูปคั่วบดที่เหมาะสมระดับชุมชน ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นสินค้าของชุมชน พร้อมกันนี้ทางชุมชนมี         
ความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ าเภอพร้าว เหตุนี้ทางคณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์จึงได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านแม่สายป่าเมี่ยง     
หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาขยายผลการผลิตกาแฟอินทรีย์ และหาแนวทางใน
การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมกับมีการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของอ าเภอพร้าว 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วย
การเรียนรู้ชุมชน กรณีพื้นที่ หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ 

 โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการ
เรียนรู้ชุมชน” มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           
ในด้านความร่วมมือร่วมกับ ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสานต่อในการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ โดยเป็นการเริ่มจากกระบวนการท า Village Profile ในเชิงลึกของชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
จะสามารถน าไปต่อยอดในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฝังตัวจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่าง ชุมชน 
หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย เพ่ือเชิญชวนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา น าความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่จากองค์
ความรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยไปสานต่อกับชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการยกระดับด้านการบริการวิชาการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความรู้ สามารถประกอบ
สัมมาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด การพัฒนา

  กิจกรรมที่ด าเนินงานแล้ว ประกอบด้วย  
๑. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปการแฟอินทรีย์  
2. กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ 
3. กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว 
 กิจกรรมที่จะด าเนินการหลังจากการติดตามประเมินผล ได้แก่ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการแปรรูปกาแฟอินทรีย์ 
2.  กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดโฮมสเตย ์
3.  กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาโฮมสเตย์บ้านแม่สาย

ป่าเมี่ยง 
4.  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการและการ

ต้อนรับ 
5.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาและการ

สื่อสารขั้นพื้นฐาน 
6.  กิจกรรมจัดท าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ ์
7.  กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ 
8.  กิจกรรมประชุมและระดมความเห็น เรื่อง สถานที่และ

เส้นทางการท่องเที่ยว 
9.  กิจกรรม พัฒนาสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว 
10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามัคคุเทศก์

ท้องถิ่น ภาษาและการสื่อสาร 
11. กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และแผนที่ท่องเที่ยว 
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หมู่บ้าน ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึง
ค่อยเสริม ค่อยสร้างความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป 

   ผลลัพธ์ของโครงการจะได้ Village Profile ในเชิงลึกของชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะ
สามารถน าไปต่อยอดในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นระบบกลไกในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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กิจกรรมส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
และเศรษฐกิจชุมชน : งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีงบประมาณ 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อ่อนหวาน อาจารย์หลักสูตรการ
จัดการ ได้รับงบประมาณการด าเนินโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้าน
สวนหลวงงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง หนึ่งในกลุ่มของ
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน เนื่องจากยังขาดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
และขาดการวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยที่ท าการผลิต รวมทั้งความรู้เชิง
ลึก ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การพัฒนาคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์
ที่ได้มาตรฐาน  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ตลอดจนการเตรียม
มาตรการรองรับการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  หากเกษตรกรยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก
ยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรใน
พ้ืนที่และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนหัน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ดิน และสมดุลสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการ
เกษตรได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 
สร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่
สามารถน าไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และ
เพ่ือสร้างหมู่บ้านต้นแบบที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมะกับชวีิตประจ าวันของเยาวชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมะกับชีวิตประจ าวันของเยาวชน” 
โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่ “ภัยที่เยาวชนพึงระวัง” และ“การอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข” โดย ดร.ตะวัน วาทกิจ และ อาจารย์ยุรธร จินา “สุขอนามัย
เบื้องต้น” โดยแผนกพยาบาล “ภูมิปัญญาล้านนาอนุรักษ์ท้องถิ่นไทย ตุง
ตัวเปิ้ง” โดยอาจารย์เวฬา กัลหโสภา ฝึกอบรมให้แก่สามเณรลูกแก้ว
อนุรักษ์ถิ่นไทยรุ่นที่ 2/2559 จ านวน 42 รูป ภายใต้โครงการ “บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดเก็บองค์ความรู้และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม” ระหว่าง
วันที่  13 มีนาคม – 16 เมษายน พ.ศ . 2559 ณ วัดป่าถ้ าแกลบ              
อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะท างาน จัดกิจกรรมน าเสนอแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
เพื่อใช้ในการประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดในโครงการบูรณาการงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการสู่ช้ันเรียนเปลี่ยนเป็น
แผนธุรกิจเพื่อชุมชน โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ (Hands-on) ตามยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยกลุ่มนักศึกษา
ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอปกาเกอะญอ ผลิตภัณฑ์เสื้อยืดที่ระลึก ผลิตภัณฑ์กล้วยสุกทอดพี่พร และข้าวซ้อม
มือของกลุ่มแม่บ้านบ้านวัดจันทร์ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะน าไปต่อยอดให้กับผู้ประกอบการต่อไป   
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5 ผลงานด้านท านบุ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการฮดน้ าด าหัวสะหรี
ปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือจัดกิจกรรม
โครงการที่สร้างการสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามให้คนรุ่น
หลัง ส่งเสริมให้อาจารย์  บุคลากร นักศึกษา รุ่นใหม่ มีจิต
สาธารณะ เคารพผู้อาวุโส เพ่ือความเป็นสิริมงคลการด าเนินชีวิต 
เป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีล้านนา และผู้ร่วมโครงการ มีพฤติกรรมการรับรู้ถึงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา จิตสาธารณะ และการ
เคารพผู้อาวุโส 

         สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธี
นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เริ่มเดินขบวนแบบประเพณี
ล้านนาโบราณ ขบวนหมากสุ่ม หมากเบ่ง ขบวนต้นผึ้งต้นเทียน และช่างฟ้อนนางร า จากมหาวิทยาลัยฯ ไปยัง
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ส าหรับพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดขึ้ นเป็น
ประจ าทุกๆ ปี เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัยที่มีต่อพุทธศาสนิกชน และยังความเป็นสิริมงคลแก่
นักศึกษาใหม่และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  
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 บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมท าบุญคณะฯ   ครบรอบ ๕๙ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559       
เพ่ือสืบสานประเพณีที่ดีงาม และเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับคณะ รวมถึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ล่วงลับ 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จัดงานแสดงมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่
ภาคภูมิ” ประจ าปี 2559 แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 3 ท่าน
ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล พิกุล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิ
ดา จันทร์คง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วิกรัยพัฒน์ โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติ เสถียรกุล คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวเชิดชูเกียรติ 
แสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว 

  



 

 

50 Annual Report 2016 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ร่วมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ในแนวคิด “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิ
พล” เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยใช้
สะเปาแก้ว หรือส าเภาแก้ว อันเป็นสัญลักษณ์ แห่งความเพียร 
เปรียบเสมือนความวิริยะอุสาหะของการทรงงานหนักในพระราช
กรณียกิจนานัปการ เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยเกิดความผาสุก สงบ 
ร่มเย็น ด้านหน้ามีสัญลักษณ์กระต่ายทิพย์ อันเป็นรูปนักษัตรประจ า
พระชนมวาร ด้านหลังมีปราสาทภายในบรรจุสัญลักษณ์เลข 9 อัน
เป็นตัวแทนรัชกาลที่ 9 ด้านหลังมีเขาพระสุเมรุ และเขาสัตบริภัณฑ์
ล้อมรอบสะเปาแก้ว อันเป็นที่ทิพย์สถานสถิตของพระอินทร์ มีมหา
นทีสีทันดร อันกว้างขวางแผ่ผายอยู่รายรอบ เปรียบดั่งพระบารมีแผ่
ไพศาล ปกป้องผองพสกนิกรของพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ และ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา 

  
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้แก่
ชาวต่างชาติในช่วงเทศการยี่เป็งเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่ชาวต่างชาติในการประดิษฐ์กระทงใบตอง 
บริเวณริมน้ าปิง   
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ผลงานด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 6 

    ฝ่ายบริหาร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
 ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้เพ่ิมพูนทักษะ           
ตามมาตรฐานสมรรถนะด้านวิชาชีพ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง เป็นการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
ในรูปแบบการพัฒนางานของตนเอง เชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนชัวรอลรีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 

    ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้
จัดการประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เ พ่ือพิจารณา
ทบทวนโครงการของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์            
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และคณาจารย์ ในการ
พิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

52 Annual Report 2016 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ด า เนิน โครงการรับ         
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (หลักสูตร
กลาง) และระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 และผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปี
ต่อไป  ซึ่งในปีการศึกษา 2558  คณะบริหารธุรกิจและ     
ศิลปศาสตร์ มีผลการประเมิน 3.99 อยู่ในระดับ “ดี” 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมมือกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง (Advanced CDIO-based Education 
Workshop : Introduction to CDIO (Advanced) Initiative) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Temasek 
Foundation ประเทศสิงคโปร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Singapore Polytechnic มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ด าเนินโครงการเพื่อประยุกต์กรอบการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอกับการศึกษาทีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน โดยมีการตกลงกับผู้สนับสนุนในการขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ในประเทศไทย 
         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำแบบซีดีไอโอ เพรำะ
มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรให้ควำมรู้ กำรเตรียมควำมช ำนำญพร้อมด้วย
ทัศนคติและเจตคติแก่ผู้เรียน ทั้งยังตอบโจทย์ผู้บริหำรกำรศึกษำ และ
ผู้สอนในกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตำมที่สถำนประกอบกำรพึง
ประสงค์ โดยเน้นทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรคิด และกำรท ำงำนเป็นทีม 
เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพที่จบแล้วท ำงำนในภำครัฐและ
ภำคเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฯ ตรงตำมอัตลักษณ์บัณฑิตที่ว่ำ บัณฑิต     
นักปฏิบัติมืออำชีพ จึงได้จัดโครงกำรกำรให้ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำแบบ 
CDIO ในระหว่ำงวันที่ 26-27 กรกฎำคม 2559 โดยมีระดับกำรน ำ
หลักกำร CDIO-based Education มำประยุกต์ใช้ตั้งแต่ กำรประยุกต์ใช้
เฉพำะรำยวิชำ ไปจนกระทั่งใช้ทั้งหลักสูตร ซึ่งพบว่ำกำรจัดกำรศึกษำ
แบบ CDIO เป็นกรอบแนวปฏิบัติที่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง ในกำรสร้ำงบัณฑิต
นักปฏิบัติมืออำชีพตรงตำมอัตลักษณ์บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ 
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ท่ี ช่ือ สกุล สถานประกอบการท่ีเข้ารีบการฝึกประสบการณ์ 
1 น.ส.รังศิมำ กันธิวำส  บ.พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด จ.นนทบุร ี 
2 น.ส.นฤมล คุ้มพงษ์  มูลนิธิโครงกำรหลวง จ.เชียงใหม่  
3 นำงศุภลักษณ์ จงชำนสิทโธ  ส ำนักงำนรัชนีกรกำรบัญชี จ.เชียงใหม่  
4 นำงแคทรียำ  พร้อมเพรียง  Center of Academia and Industry Collaboration (CAIC) (ไต้หวัน)  
5 น.ส.อำภำศรี เทวตำ  The New Cocept Property  
6 น.ส.ศิวพร   เจรียงประเสริฐ  Center of Academia and Industry Collaboration (CAIC) (ไต้หวัน)  
7 น.ส.สุรีนำฎ มะโนลำ  Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)  
8 น.ส.อนัญญำ ปรัชญ์ธิไพลิน  บ.พันทิพย์ (1970) จ ำกัด จ.สุรำษฎร์ธำนี  
9 น.ส.กนกวรรณ คันธำกร  มหำวิทยำลัย Massey University (นิวซีแลนด์)  

10 น.ส.ปริศนำ กุลนลำ  สถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
11 นำยจตุพร ศิลพรชัย  Chocgo Channel (Thailand) Co., Ltd กทม.  
12 นำยธีรภพ แสงศรี  บ. ซีเอ็ม ไนซ์ โซลูชั่น จ ำกัด  
13 ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม บริษัทกำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) จ.เชียงใหม่ 
14 น.ส.อวยพร ต๊ะวัน  บ.ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) กทม.   
15 นำยภีรำวิชญ์ ชัยมำลำ  มทร.กรุงเทพฯ  
16 น.ส.อรวรรณ เชื้อเมืองพำน  สนง. เอส.ที.เอสแตนดำร์ด เทคนิคคอล กทม.  
17 น.ส.ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ  โปรแกรมวิชำภำษำตะวันตก คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย  
18 น.ส.ณัฐนรี ทองดีพันธ์  โรงสีข้ำวโชคพนะกำร จ.ล ำปำง  
19 น.ส.เพียงกำนต์ นำมวงศ์  Authentic Thai tours day tours จ.เชียงใหม่  
20 น.ส.อภิญญำ กันธิยะ  สวนสัตว์เชียงใหม่  
21 นำงน้ ำฝน คงสกุล บ.ผำแดงอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) จ. ตำก  
22 นำยณัฐวุฒิ ปั้นรูป  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ กทม.  
23 น.ส.กนกพร บัวทรัพย์  โรงแรมแกรนด์รำชพฤกษ์ จ.นนทบุรี  
24 นำยมรกต ทองพรหม  หจก.พิษณุโลก ทีเคเค จ.พิษณุโลก  
25 น.ส.ธีร์วรำ ขะบูรณ์  บ. Business Line Magazine  
26 นำงนิตยำ เอกบำง  ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
27 นำงพัชรำภรณ์ หงษ์สิบสอง  โรงพยำบำลน่ำน จ.น่ำน  
28 น.ส.มินตรำ ไชยชนะ  ฅนขุนเขำรีสอร์ท จ.น่ำน  
29 นำยศักรินทร์  ณ น่ำน  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
30 ดร.วรวิทย์ เลำหะเมทนี  KPM Solution (บจ.ด้ำนที่ปรึกษำธุรกิจ ตรวจสอบภำยในของบมจ.ในตลำดฯ)  
31 น.ส.ศิริรักษ์ ยำวิรำช  บริษัท เชียงใหม่ เทมเปอร์ จ ำกัด  
32 น.ส.ชรัญญำ สุวรรณเสรีรักษ์  บริษัท  เพอร์เฟค เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จ ำกัด  
33 น.ส.เบญญำภำ กันทะวงศ์วำร  ส ำนักงำนวชิระกำรบัญชี  
34 น.ส.พิริยมำศ ศิริชัย  Rockmoon Pte Ltd. (Singapore)  
35 นำงกนกอร จิตจ ำนงค์  บริษัทลำนนำคอม จ ำกัด  (ฝึก ณ หน่วยบริกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ)  
36 นำงกมลลักษณ์ ชัยดี  บริษัท อีซูซุเชียงรำย (2002) จ ำกัด  
37 นำงสำวจรัสศรี โนมี สนง.สอบบัญชี วี อำร์โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแทนส์ วี อำร์โปรเฟสชั่นแนล 

คอนซัลแทนส์   
38 นำงสำวภัทรำพร สมเสมอ  ห้ำงหุ้นส่วน ต่อยอดทรัพย์ จ ำกัด   
39 นำงสำวณฐมน ทรัพย์บุญโต 1. บริษัท เพำเวอร์บำย จ ำกัด สำขำ เซ็นทรัล เชียงรำย 

2. บริษัท ซีอำร์ซีไทวัสดุ จ ำกัด (สำขำเชียงรำย) 
40 นำงสำวชนิษฐำ ใจเป็ง  Siam River Adventures Co.,Ltd.  
41 นำงสำวณัฐยำ สักเส็ด  ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ล ำพูน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด าเนินการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ของการผลิตบัณฑิต ผ่านการด าเดินงานโครงการ “การพัฒนาคุณลักษณะอาจารย์ด้านทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)” โดยสนับสนุนให้คณาจารย์  พัฒนางาน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ 
ทั้งด้านผลงานที่สร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณค่า ส่งเสริมการเผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในรูปแบบบทความ
วิจัย บทความวิชาการรวมทั้งผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จริง       
จากสถานประกอบการ น าประสบการณ์และองค์ความรู้ ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ  มาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน รวมถึงให้คณาจารย์ในมีความรู้ ทักษะตามศาสตร์ของตนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยในปีงบประมาณ 
2559 มีจ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการฝังตัว จ านวนทั้งสิ้น 41 คน และสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
จ านวน 8 ราย ดังแสดงจากตาราง ดังนี้ 
ตารางแสดงรายชื่อคณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกประสบการณใ์นสถานประกอบการ 
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ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล าดับ 
ที ่

 ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ/ 
ต าแหน่ง/ 
ประเภท 

  ระดับ ภาค หลักสูตร/สาขา มหาวิทยาลัย 

1 นำย ภำคภูม ิ ภัควิภำส IBM พนง. บริหำรธรุกิจฯ ป.เอก นอกเวลำ
รำชกำร 

กำรจัดกำร ม.ชินวัตร 

2 นำย รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร กำรจัดกำร พนง. บริหำรธรุกิจฯ ป.เอก นอกเวลำ
รำชกำร 

กำรจัดกำร ม.ชินวัตร 

3 นำย ภำนุพันธ์ ลำภรัตนทอง พลศึกษำฯ พนง. บริหำรธรุกิจ ป.เอก ภำคปกต ิ กำรจัดกำรกีฬำ  ม.นเรศวร 

4 นำง ศศิธร สันกลกิจ กำรบัญชี พนง. บริหำรธรุกิจ ป.เอก นอกเวลำ
รำชกำร 

ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ (กำร
บัญชี) 

ม.ธุรกิจบณัฑิต 

5 นำย นพณัฐ วรรณภีร ์ สำรสนเทศฯ พนง. บริหำรธรุกิจ ป.เอก ในเวลำรำชกำร PhD. Engineering and 
Technology Major 
Management 
Technology (แผน ก) 

สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิ
รินธรม.ธรรมศำสตร ์ 

6 นำย อนำวิน สุวรรณะ กำรท่องเที่ยวฯ พนง. บริหำรธรุกิจ ป.เอก ในเวลำรำชกำร PhD. Tourism and 
Hospitality Innovation 
Management(แผน ก) 

ม.ขอนแก่น 

7 นำย ชวรินทร์ ค ำมำเขียว ภำษำ
ตะวันออก 

พนง. บริหำรธรุกิจ ป.เอก ในเวลำรำชกำร ศศ.ด.ภำษำไทย  
(แผน ก) 

ม.พะเยำ 

8 นำย สุทธิพงษ ์ พิสิฐเสนำกลุ ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร
สำกล 

พนง. บริหำรธรุกิจ ป.เอก ในเวลำรำชกำร 
ต่ำงประเทศ 

(PhD) in Language 
Studies (แผน ก) 

National University of 
Singapore, sg 
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 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีบทบาทและหน้าที่ในจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะ
ที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่คณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือ คือ การพัฒนาผ่าน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยเป็นการน าประเด็นที่
เป็นจุดเด่นของคณะ หรือตัวบุคคลมาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน  การท างานวิจัย และด้านอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร ภายในคณะ เนื่องจากคณาจารย์ของคณะฯ เป็นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการท างานด้านต่างๆ ดังนั้นการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเหล่านี้และกับเครือข่ายทางวิชาการ 
จะท าให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะน าไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) 
การพัฒนาขีดความสามารถ  (Competency) และการ เสริ มส ร้ า ง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้ด าเนินงานผ่าน
โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของอาจารย์ และการท างานวิจัยจากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ตรงสู่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี 
2559  

       คณะกรรมกำร RMUTL CARE หลอมจิตร่วมใจห่วงใยดูแลและ Care กัน คณะบริหำรธุรกิจและ          
ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  มอบถุงรับขวัญต้อนรับทำยำทของคณำจำรย์และบุคลำกร
ภำยในคณะ รวมถึงมอบของที่ระลึกในวันคล้ำยวันเกิดของคณำจำรย์ และบุคลำกรภำยในคณะ ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย RMUTL CARE  หลอมจิตร่วมใจห่วงใยดูแลและ Care กัน 
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1. ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  (รอบ 12 เดือน)  
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

                                  

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 4.29 4.29 ดีมำก 
3 3 2.67 - - 2.67 ปำนกลำง 
4 3 3.23 - - 3.23 ดี 
5 4 2.00 3.00 - 2.75 ปำนกลำง 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปำนกลำง 

รวม 13 7 4 2 3.10 ดี 
ผลการประเมิน 2.81 3.00 4.29   

 

 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 3.97 3.97 ดี 
3 3 1.33 - - 1.33 น้อย 
4 3 2.57 - - 2.57 ปานกลาง 
5 4 1 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 1 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.17 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.82 1.88 3.97   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 7 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรการจัดการ 
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องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 3.87 3.87 ดี 
3 3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4 3 1.94 - - 1.94 น้อย 
5 4 2.00 2.83 - 2.63 ปานกลาง 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.47 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.97 2.63 3.87   

                                                          

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 3.93 3.93 ดี 
3 3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4 3 2.07 - - 2.07 ปำนกลำง 
5 4 2.00 2.83 - 2.63 ปำนกลำง 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.51 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.03 2.63 3.93   

    

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 4.21 4.21 ดีมำก 
3 3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4 3 1.85 - - 1.85 น้อย 
5 4 2 2.67 - 2.50 ปำนกลำง 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.38 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.94 2.25 4.21   

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการตลาด  

 

 

หลักสูตร 

ระบบสารสนเทศฯ 

 

หลักสูตร 

ภาษาอังกฤษธุรกจิ 
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องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 3.59 3.59 ด ี
3 3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4 3 1.56 - - 1.56 น้อย 
5 4 1.00 2.33 - 2.00 น้อย 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.14 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.67 2.25 3.59   

 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 4.20 4.20 ดีมำก 
3 3 1.33 - - 1.33 น้อย 
4 3 1.41 - - 1.41 น้อย 
5 4 1.00 2.00 - 1.75 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.89 น้อย 
ผลการประเมิน 1.32 1.75 4.20   

 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 2.89 2.89 ปำนกลำง 
3 3 1.00 - - 1.00 น้อย 
4 3 1.43 - - 1.43 น้อย 
5 4 2.00 2.50 - 2.38 ปำนกลำง 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.81 น้อย 
ผลการประเมิน 1.33 2.13 2.89   

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

หลักสูตร 

การท่องเท่ียวฯ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล 
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2. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ (ตาราง ป.1) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 

การประเมินตนเอง (SAR) การประเมินของกรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

คะแนน 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 

คะแนน ข้อที่มีผลการ
ด าเนินการ 

ข้อที่มีผลการ
ด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 3 คะแนน 18.56/8  2.32 18.47/8 2.31 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

16 
43.5/381.5 

 = 11.40 
1.43 44/381.5 

 = 11.53 
1.44 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
30 

66/381.5  
= 17.30 

1.44 66/381.5 
 = 17.30 

1.44 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5 คะแนน -11.88 5 -11.88 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ 6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 25,000 
บาท 

7,446,782/ 
351.5 

= 
21,185.72 

4.24 7,193,232/ 
351.5 

 = 
20,464.39 

4.09 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 คะแนน 40.6/381.5 
=10.61 

2.66 39.20/381.
5 

=10.28 

2.57 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5  6 ข้อ 5  
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 6 ข้อ 5  6 ข้อ 5  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์             
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5  7 ข้อ 5  

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5 ข้อ 6 ข้อ 5  6 ข้อ 5  
เฉลี่ยรวม  4.01 3.99 

 

 

 

 



 

 

60 Annual Report 2016 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  

 
3.  ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.63 5.00 2.31 3.37 พอใช้ 
2 3 4.09 5.00 2.57 3.89 ด ี
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2 3.99 ดี 
ผลการประเมิน 2.99 5.00 2.44 
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4. กิจกรรมและผลงานเด่น 
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4.1 ผลงานดีเด่นของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
ทุนการศึกษาเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559   ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม 
หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเครือข่าย
อาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี จากมติที่ประชุม
คณาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนการ ศึกษาเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าโครงการการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ได้รับคัดเลือกจากตัวแทน CENTRAL Group และคณาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการฯ 12 สถาบันการศึกษา เนื่องจากมีผลงาน 
โครงการ Young Professional Retailer เป็นที่ประจักษ์ โดยในปีการศึกษา 
2557 ได้รับรางวัล 9 เหรียญเงิน, ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัล 8 เหรียญ
ทอง 6 เหรียญเงิน และในปี 2559 (วันท่ี 8 กรกฎาคม 2559) คาดว่าจะได้รับ
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 7 รางวัล 4 เหรียญทองและ 9 เหรียญเงิน ส าหรับ
รางวัลในโครงการ Young Professional Retailer จะท าการคัดเลือกนักศึกษาใน
โครงการฯ ที่มีผลการเรียนดีมากและผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยมีผลการเรียน
ในมหาวิทยาลัย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป และมีผลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยธุรกิจของ Central Group ดีเยี่ยม โดยได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับ A โดยนักศึกษา มทร.ล้านนา ท าสถิติได้รับรางวัลมากท่ีสุด 3 
ปีซ้อน และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของโครงการ Young Professional 
Retailer ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด โดยหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ถือเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบ WiL (Work Integrated Learning) 
มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด  เปิดการเรียนการสอน              
ปีการศึกษา 2556 เป็นปีแรก การเรียนในช้ันปีท่ี 1 เรียน 4 วัน ท างาน 2 วัน 
ช้ันปีที่ 2 และปีที่ 3 เรียน 3 วัน ท างาน 2 วัน และช้ันปีที่ 4 เทอมแรก เรียน 2 
วัน ท างาน 4 วัน เทอมที่ 2 ท างาน 6 วัน ซึ่งมีปัญหาต่างๆ มากมายตั้งแต่การ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ และการท างานในสถานประกอบการ แต่ด้วย
ความเอาใจใส่นักศึกษาคอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และตัวนักศึกษาเองได้
เรียนรู้การท างานและปรับตัวมากยิ่งขึ้น ท าให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลง เมื่อมีรุ่น
น้องเข้ามาเรียนปีที่ 2 และปีที่ 3 เกิดการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถกถึง
ปัญหาประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีการจัดประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของ
เดือนท าให้ปัญหาต่างๆ ไม่เกิดขึ้นและยังช่วยกันแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ได้อีก
ด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาในโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 79 คน ส าหรับข้อดีของผู้เรียน
หลักสูตรนี้คือ นักศึกษาจะมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดเป็น
ผู้ใหญ่มากกว่านักศึกษาในวัยเดียวกัน หลังจากจบการศึกษาจะมีงานรองรับใน
หน่วยธุรกิจของ Central Group ตามฐานเงินเดือนของบริษัท + ค่าประสบการณ์
เพิ่ม 10% ในขณะนี้มีนักศึกษาท างานในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแล้วถึง 2 
คน หากมีความต้องการเปลี่ยนงานสามารถท าได้หลังจากใช้ทุนครบแล้ว 2 ปี นับ
ได้ว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
ของนักศึกษายุคใหม่ ที่ต้องการหาความรู้และรายได้ระหว่างเรียน รับรองได้ว่า
เรียนสาขานี้แล้วมีงานท าแน่นอน   



 

 

63 Annual Report 2016 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  
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นายสุกฤษฎิ์  หิรัญสาพงศ์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศรางวัลถ้วยพระราชทาน  ในชื่ อภาพ “ร่ม  AEC” 
(ภาคเหนือ)   การแข่งขันประกวดภาพถ่ายส าหรับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ในหัวข้อ บ้านเมืองของเรา  โดยมีศ.ดร.ธนาพงษ์ วิทิต
ศานต์ รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล โครงการ
ประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ 26 ของ มูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ เพื่อ
การศึกษาศิลปะการถ่ายภาพและดนตรีของนิทรรศการภาพถ่าย
ข่าว-ด าและสี ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา บ้านเมืองของเรา 
ครั้งท่ี 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาฯ 

นักศึกษาสาขาการจัดการ คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมสร้างสุข นายจิรายุส พูลละผลิน และ น.ส.ศิริลักษณ์ มุกดา 
นักศึกษาสาขาการจั ดการ คณะบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัล จากการประกวด 
“สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข” ครั้งท่ี 2 รับเงินรางวัลรวม 30,000 
บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร อาจารย์เมทินี น้อยเรือน อาจารย์ที่
ปรึกษาเผยว่า 2 นักศึษาได้ส่งผลงานแอนนิเมชั่น เข้าร่วมการประกวดสื่อ
จาก 12 ผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าวฯ จัดโดย 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคว้า 2 รางวัลได้แก่ รางวัล 
Popular Vote ประเภทสื่อแนะน าโครงการวัดสร้างสุข และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ 5 ส โดยผลงานของ
นักศึกษาทั้งหมดจะน าไปเผยแพร่ในนามกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)ต่อไป 
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งาน IT Career Exhibition 2016 (ITCE 2016) 5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมกับ บจก.จ๊อบ บีเคเค ดอทคอม จัดงาน IT Career 
Exhibition 2016 เมื่ อ วั นที่  31 พฤษภาคม  2559 ณ ลานกิ จกรรม  ช้ัน1 ศู นย์ ก า รค้ า เซ็ นทรั ล เฟสติ วั ล  เ ชี ย ง ใหม่ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย (ได้ร่วมมือกับ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) จัดโครงการ IT Career exhibition 2016 
ภายในงานมีการประกวดโครงงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย การประกวด Mister and Miss ITCE 2016 การรับสมัคร
งานจากบริษัทช้ันน าในภาคเหนือ และการเสวนาในหัวข้อธุรกิจ Start Up โดยวิทยากรจากบริษัททรูคอปเปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งนี้ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยผลการแข่งขันดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ประเภท การพัฒนาระบบบนเว็บ  
นายธันวา ธรรมสละ ทับทิม นักศึกษาสาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 4 
ผลงาน “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน ส าหรับการเสนอขอสินเช่ือสถาบันการเงิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ล้านนาเทรด” 
รางวัลชนะเลิศ ประเภท Animation และ CAI 
นายยุ รนัน ท์  สั ม พันธ์  และนายอลงกรณ์  ขันทะวงค์  นั กศึ กษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิว เตอร์ ช้ันปี ท่ี  4  
ผลงาน “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาล” 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท การพัฒนาระบบบนเว็บ 
นางสาววริษา ต๊ะมา และนางสาวภัทรา ทองจ าปา นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ช้ันปีที่ 4 ผลงาน “ระบบจัดการ
ร้านอาหารครัวชมพู” 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท การพัฒนาระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
นางสาวพิมพ์ชนก โรมจุงจั ง และ นายอาทิตย์  สุตะวงค์  นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่  3 
ผลงาน “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนแอพพลิเคช่ัน” เรื่อง การท าขนมไทย 4 ภาค บนระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่ กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัดเชียงราย” 
รางวัล ขวัญใจ XC Skin การประกวด Miss ITCE 2016 
นางสาวสิริรัตน์ นวลตา นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ช้ันปีท่ี 4 
ส าหรับงาน IT Career Exhibition 2016 (ITCE 2016) จัดขึ้นโดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารเทศอันประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย   
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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4.3 กิจกรรมภายในของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 7 
รางวัลโล่เกียรติยศเงิน, 3 รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง และ 11 รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน จากโครงการ Young Professional 
Retailer & Maintenance Engineering ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2559 ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (และ
ประธานเครือข่ายอาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี) กล่าวว่า ตามที่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ได้ลง
นามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning หรือ WiL) ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ท้ังด้านความรู้ทางวิชาการ ผสมผสานการท างานท่ีมีความช านาญการในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการจริง ทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อป้อนแก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของ Central Group โดยบริษัทฯ ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัดจะท า
การคัดเลือกนักศึกษาในโครงการฯ ที่มีผลการเรียนดีมากและผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยพิจารณาผลการเรียนในมหาวิทยาลัย มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป และมีผลการปฏิบัติงานในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของ Central Group ดีเยี่ยมได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ A โดยในปีการศึกษา 2558 นักศึกษา มทร.ล้านนา ยังคงรักษาสถิติได้รับรางวัลมากท่ีสุด 3 ปี
ซ้อน รวม 21 รางวัลได้แก่ รางวัลโล่เกียรติยศเงิน 7 รางวัล ได้แก่ นายพีรดนย์ ธนาพิสิษฐ์, นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญา, น.ส.ทิพาวรรณ 
กุณาเงิน, น.ส.พีรญา เสนสัก, น.ส.ญาริญญา เพ็งโข้, น.ส.ขนิษฐา มณีรัตน์ และ น.ส.สุวณี เทิดนาไพร รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง 
3 รางวัล ได้แก่ น.ส.ธัญชนก แก้วมีบุญ, น.ส.กรรณิการ์ ธรรมโม และ นายวุฒิพงษ์ จิตต์สุทธ์ิ รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน 11 รางวัล 
ได้แก่ นายเกียติศักดิ์ หล้ากันใจ, น.ส.วัชราภณ์ อยู่สืบ, นายวราวุฒิ ชัยวงค์, น.ส.จิราวรรณ จันทร์เที่ยง, นายสุพัฒกานต์ ไชยมงคล, 
น.ส.เมธินี ไทยราชา, น.ส.ธัญยาภรณ์ ตระกูลเกียรติ, น.ส.กิตติยาภรณ์ อินกองงาม, น.ส.วิภาดา จวนประจักษ์, น.ส.ศศิพิมพ์ ตาค า 
และ น.ส.คณิศร ไชยเจริญ อีกทั้งยังได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยต้นแบบของโครงการ Young Professional Retailer ของบริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล จ ากัด อีกด้วย 
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น.ส.กานต์ธีรา แก้วเดียว และ น.ส.ขวัญฤทัย บุญตวย 2 นักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ช้ันปีที่  4 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงาน
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ 
Payap University Research Symposium 2016 ณ  ศู น ย์
ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ส าหรับงานประชุมวิชาการ 
Payap University Research Symposium 2016 จั ด โ ด ย
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน และ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้น าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เปิดโอกาสให้นักวิชาการ 
คณาจารย์  นั กวิ จั ย  นิ สิ ต /นักศึ กษาระดั บบัณฑิตศึ กษา 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ ตลอดจนส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการใน
การพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ ร่วมกับผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยจากทั่ว
ประเทศ ทั้งหมด 94 บทความ โดย น.ส.กานต์ธีรา แก้วเดียว 
น าเสนอเรื่อง “ผลกระทบอันอาจเกิดกับชุมชนท้องถิ่นจาก
โครงการสร้างสนามบินแห่งท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม่” น.ส.ขวัญฤทัย 
บุญตวย น าเสนอเรื่อง “การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและชุมชนโดยรอบเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ หัวหน้า
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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นางสาวศศิวิมล มงคลกาวิน (น้องอิง) นักศึกษา
ช้ั น ปี ที่  4 ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชนะเลิศการ
ประกวด Miss Grand Chiangmai 2016 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2559  ณ ห้างสรรพสินค้า 
เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ 
เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวด Miss 
Grand Thailand 2016 
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ผู้ศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ
อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้
เดินทางเข้าร่วมงาน International MICE Academic Exchange Programme 
(AEP) จัดโดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( Thailand 
Convention and Exhibition Bureau: TCEB) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2nd Global Tourism & Hospitality 
Conference 2016” จั ด โ ด ย  School of Hotel & Tourism Management 
(SHTM), Hong Kong Polytechnic University 

2) การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU Signing Ceremony & Matching 
Meeting Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) and Hong 
Kong Polytechnic University (PolyU) Academic Exchange Program โ ด ย
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 7 แห่ง ที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการเข้าร่วมงานและน าเสนอข้อมูลหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
โดยอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ เป็นตัวแทนน าเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาและการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ณ 
School of Hotel & Tourism Management (SHTM), Hong Kong 
Polytechnic University 

3) การบรรยายหัวข้อ “HKCEC do event marketing” โดย Mr Byron Lee, 
Senior Exhibitions Manager, Exhibitions at HKTDC Head Office  เ ข้ า
ร่วมงานงานจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ “Belt and Road Summit” ณ Hong 
Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) โดยการเข้าร่วมโครงการฯ 
ครั้งนี้ สถาบันการศึกษา 7 แห่ง ประเทศไทยที่ได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนหลักสูตรไมซ์ และร่วมแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างประเทศ รวมถึงเข้าร่วมประชุมทางด้านการศึกษาระดับนานาชาติของ
อุตสาหกรรมไมซ์ 
 

นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
และ รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ในนามของฝ่ายด าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต 
ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมนายถาวร เกียรติไชยากร อดีต สว.เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดป้าย
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(จอมทอง) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
9 มทร. ณ สมาพันธรัฐสวิส  เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
9 มทร.  และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล จากการประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 9 มทร. ได้มีมติร่วมกันที่จะ
ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาในสมาพันธรัฐสวิสฯ 
โดยเกิดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือส าหรับคณะบริหารธุรกิจและ          
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ในอนาคต ได้แก่ 

 การศึกษารูปแบบการจัดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและมีการเทียบโอน
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Credit Bank ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อน ามาปรับรูปแบบหลักสูตรของคณะฯ เพื่อเอื้อให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตามความถนัด/ความสนใจ/ความต้องการ และ
ตามความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่เดิม 

 การศึกษาแนวทางการสรรหา/พัฒนาคณาจารย์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
ศึกษากับคณาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ตรงใน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์น าความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน โดยใช้กรณีศึกษาหลากหลายที่มา
จากสถานการณ์จริง เป็นปัจจุบัน 

 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโปรแกรมการศึกษาเดียวกัน ที่เปิด
สอนในวิทยาเขตต่าง ๆ ให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน เพื่อเอ้ือต่อการโอนย้าย
ไปศึกษาในต่างพื้นที่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงในมหาวิทยาลัยที่เป็น
เครือข่ายกับ มทร.ล้านนา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไม่
ว่าจะศึกษาจากพ้ืนท่ีใด 

 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของ มทร.ล้านนา ได้สัมผัสกับ
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของยุโรป ที่ค่อนข้างแตกต่างจาก
ของไทย เพื่อจะกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดความกระตือรือร้น มีโลกทัศน์
ที่เปิดกว้าง และกลับมาเป็น change agent ที่กระตุ้นให้นักศึกษาคนอ่ืน 
ๆ เกิดความตระหนัก เ ช่นเดียวกัน อีกทั้ งการรับนั กศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มาศึกษาใน มทร.ล้านนา ยังจะช่วยกระตุ้น
ให้คณาจารย์และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน และการสื่อสารทั่วไปมากขึ้น 

 การส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะฯ ได้ท าวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ในต่างประเทศในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในระดับสากลให้กับคณาจารย์ อันจะท าให้
คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อให้กับ
นักศึกษาต่อไป 

 



 

 

70 Annual Report 2016 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
9 มทร. ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 
2559  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ                 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ                 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้แสดง
ศั ก ย ภ า พ ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร  ด้ า น กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ                      
ด้านศิลปวัฒนธรรม  ที่ โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ
นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ชม งค ล  คื อ                 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ”  ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผนวกกับการมี
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  นอกจากนั้นการ
ด าเนินโครงการในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 
และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง       
9 แห่ง ได้ท าความรู้จัก สร้างสัมพันธไมตรีให้ดียิ่งขึ้น 
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งานแนะแนวคณะบริหารและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ
งานแนะแนวมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา "ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้ งที่  21 และ CMU Open Mouse   
ครั้งที่ 3 " ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

งานแนะแนว  จัดโครงการ Road Show เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ และนักเรียน 
นักศึกษาที่ใกล้จะส าเร็จการศึกษา เกิดความสนใจและได้มี
การเตรียมความพร้อมต่อการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยฯ ที่ เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อในอนาคต รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์ ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 

Road Show 

https://www.facebook.com/balachiangmai/photos/pcb.1439748352720612/1439747002720747/?type=3
https://www.facebook.com/balachiangmai/photos/pcb.1439748352720612/1439747002720747/?type=3
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5. รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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๑. ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 

  แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานหรือวางกรอบการด าเนินงาน
ส าหรับการวางแผน และติดตามประเมินผลความคืบหน้าของหน่วยงาน เพ่ือสื่อให้ผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย               
และบุคลากรได้ทราบถึงผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา จากการประเมินผลการท างานกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    
ของแผนยุทธศาสตร์ และใช้ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ปรับกระบวนการท างาน เพ่ือน าไปสู่     
การประมาณการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และเพ่ือช่วยให้การบริหารงานภายใน       
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       

 ดังนั้น งานยุทธศาสตร์และแผน จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ตามตัวชี้วัดของแผนงานแต่ละด้าน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
หรือไม่  รวมถึงผลของการด าเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์ ในอนาคตต่อไป 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๒.๑ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชกาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของ
แผนงานด้านต่างๆ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่  
 ๒.๒ เพ่ือรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
 
 

๓. ขอบเขตของการประเมิน 
 การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์  59 
ตัวชี้วัด และตามแผนงานต่างๆ  ตามเป้าประสงค์  ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร และผลการด าเนินงานตามแผน   
เพ่ือน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕59 
 

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.๑ ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 11 กลยุทธ์ 59 ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ในแผนงานแต่ละด้าน ของคณะบริหารธุรกิจและ      
ศิลปศาสตร์ ว่าบรรลุตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ มากน้อยเพียงใด 
 4.๒ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือน าไปปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแระจ าปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

ปณิธาน บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสาร
สัมพันธ์    ก้าวทันเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม          
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 
2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่
ยั่งยืน  ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพ่ิมศักยภาพ และความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
สนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

2. อัตลักษณ์ (Identity)  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 

3. เอกลักษณ์ (Uniqueness)  ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความ

เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์     
และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขา
วิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะ
ในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารง
ความเป็นไทย มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม รวมถึงสังคมข้าม
วัฒนธรรม 

5. นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตารางแสดงเป้าหมายประเด็นยุทธ์ศาสตร์และเป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ 

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน  New Approach to 
Learning 
 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต นั ก ป ฏิ บั ติ ที่ มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความ 
ต้องการของประเทศและแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ป ฏิ บั ติ ที่ มี
คุณลั กษณะพึ งประส งค์ ขอ ง    
มทร.ล้านนา 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ 
นวัตกรรม Community 
Research and Innovation 
 

ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ แข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติและมีศักยภาพในการ
ส ร้ า ง ผ ลกร ะทบ เ ชิ ง บ ว กต่ อ
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายที่  3 : พัฒนาศักย์ภาพ
บัณฑิตและบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
Competency and Good 
Citizenship (Humanization) 

สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสมบูรณ์ 

บั ณ ฑิ ต แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะวิชาชีพ 
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 
จ ร ร ย าบรรณ เชิ ง วิ ช า ชี พอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ในสังคมอย่างมี
ความสุขพร้อมก้าวสู่ ศตวรรษที่ 
21 
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เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เป้าหมายที่ 4 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
Good Governance and 
Modern Management 
 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการ
ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจ ตามบทบาท 
ความรับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่ มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้
ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึด
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

เป้าหมายที่ 5 : สร้างเครือข่าย
และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
Networking and 
Internationalization 
 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบั นการศึ กษาทั้ ง ในและ
ต่ า งประ เทศ โ ดย เฉพาะกา ร
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
เ พ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ พัฒนาโลก
ทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์
การศึกษาและท างานกับผู้อ่ืนใน
สั ง ค ม แ บ บ  พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม 
(Multicultural and Life Skills 
Literacy) 

พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิง
วิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานของบัณฑิตและต่อ
ยอดองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของ
บุคลากรในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ที่ มี คุณภาพของสั ง คม
ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ต า ม
มาตรฐานสากล 

เป้ าหมายที่  6 :  การ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้  และการบริหารจัดการ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั้ ง ร ะ บ บ  
Computer and Technology 
Literacy  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการและการบริหารจัดการ 
ใ น ทุ ก ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้
บุคลากร และนักศึกษามีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้
มาตรฐานสากล 

 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการปฏิรูปการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการตอบสนอง
ต่อพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย           
การบริการว  ิชาการิและท านุบ ารุงศ ลปวัฒนธรรมิรวมถึงการบร หารจัดการภายในหน่วยงานิโดยได้ก าหนดนโยบาย
งบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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2. บูรณาการการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินงานครอบคลุมทั้ง
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)    
ของผู้บริหาร และหน่วยงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ ควบคู่กับการ
พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงินและจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย 

4. บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานทุกพันธกิจของหน่วยงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณ จ านวน 190,179,316 บาท 
เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์    
การพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย  

 
นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาจึงก าหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่ส าคัญในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลล้านนาก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

     1.1 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
  -     พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับ

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วม เช่น STEM Science &  Technology 
  -     พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
  -     บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมอัีตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ

เฉพาะสาขา 
 1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
  -     ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ 
  -     พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ

สถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, WiL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
  -     พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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1.3 ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  -     พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
  -     สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) ร่วมกับ

สถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
  -     สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษา

ต่อในระดับสูง เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

  -     พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

  -     จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา ส าหรับ
นักศึกษาปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 

  -     สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบ
บูรณาการร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL)   

  -     พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

2.1 เปลี่ยนการกระตุ้นเป็นเพ่ิมการสนับสนุนการผลิต  และพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 

2.2 กระตุ้น บทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ลง journal ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ            
และปรากฏในฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 

2.3 สนับสนุนทุนในการฝังตัวเพ่ือหาโจทย์วิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม      
และระดับประเทศ เพ่ิมมากข้ึน 

2.4 กระตุ้นให้นักวิจัยหาโจทย์วิจัยและทุนสนับสนุนจากภายนอก 
2.5 เพ่ิมมาตรการให้ผู้สอนทุกคนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

3. แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ Modular system 
3.2 พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าง

เรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการบริหารจัดการ

สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม ก ากับ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจึงจ าเป็นต้องก าหนด
เป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

4.1 การมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพ่ือด าเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
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4.2 การสื่อสารองค์กรที่ดี เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

4.3 การกระจายอ านาจ ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริการจัดการด้านงบประมาณให้กับ
หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 

4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5 การประกันคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก 
4.6 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ที่ผ่านมานับเป็น
กิจกรรมที่สะท้อนภาพการด าเนินงานและท าให้ทราบถึงศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์       
ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงบประมาณ กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปรับทิศทางแผนปฏิบัติราชการของของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ในอนาคต 
 

  ในการประเมินผลการด าเนินงาน ได้ก าหนดกรอบของการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์       
ครอบคลุมทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to 

Learning  ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม

Community Research and Innovation ประกอบด้วย 2        กล
ยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
Competency and Good Citizenship (Humanization) ส ร้ า ง
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์  ประกอบด้วย 2      
กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance 
and Modern Management พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือ
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and 
Internationalization ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้ งระบบ Computer and Technology Literacy  
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 

โดยจ าแนกผลการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงบประมาณ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม  ตัวชี้วัด 59 ตัวชี้วัด และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning   
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการ
สอน New Approach 
to Learning  
 

กลยุทธ์ที ่๑ :  
การผลิตบัณฑิต Hands 
On 
 

1.  มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนการสอนรวม
เหล่า และในรูปแบบ CO-OP  (สหกิจศึกษา) WIL 
โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ MODULAR 
System, E-learning 

8 หลักสูตร 8 หลักสูตร   

2.  สร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

2 หลักสูตร 2 หลักสูตร   

3.  มีการส่งเสริมประสบการณ์พิเศษให้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูง 

1 โครงการ 9 โครงการ   

4.  ส่งเสริมคุณภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑติตามกรอบ 
TQF 

6 โครงการ 3 โครงการ   

5.  ระดับความส าเร็จของกระบวนการรับนกัศึกษาเชิงรุก 
การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต Hands-On (PA 
อรม.) 

4 ข้อ 5 ข้อ   

กลยุทธ์ที ่๒ :  
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

6. ระดับความส าเร็จการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (PA 
อรม.) 

2 ข้อ 3 ข้อ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเพ่ิมขีดวามสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 

เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ วิจัย 
และนวัตกรรม 
Community Research 
and Innovation 
 

กลยุทธ์ที ่๓ :  
การสร้างสวนนวัตกรรม 
Innovation Park/COE 
 

7. มีระบบส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ดังต่อไปนี้ (บ่มเพาะ
นักวิจยัหน้าใหม ่ระบบพี่เล้ียง การฝึกอบรม การเข้า
ร่วมกลุ่มวิจยั และส่งเสริมการจัดประชมุวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติและจัดท าวารสารงานวิจัย)
(PA อรม.) 

5 ข้อ 5 ข้อ   

8. มีการปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว ตามกระบวนการต่อไปนี้
(PA อรม.) 

3 ข้อ 3 ข้อ   

9. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สามารถใชป้ระโยชน์เชิง
อุตสาหกรรม/ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area base) ให้มากขึ้น (PA 
อรม.) 
 

2 โครงการ 2 โครงการ   

10 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

2 ข้อ 5 ข้อ   

11. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

วิทย์ =๖๐,๐๐๐ 
สังคม = ๒๕,๐๐๐ 

1,108,700/131 = 
8,463.36/คน 

  

12. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 30 เรื่อง 19 เรื่อง   
13. อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ต่ออาจารย์และ

นักวิจยัประจ า 
วิทย์ =๑๐๐ 
สังคม = ๕๐ 

19 เรื่อง   

14. อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์และ
นักวิจยัประจ า 

ร้อยละ 
๘5 

ร้อยละ 39.69   

15. เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน ๕ ข้อ 3 ข้อ   
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

16. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าท าวจิัย เทียบจากจ านวน
บุคลากรทั้งหมด (ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ 65 29*100/131 
        = 22.14 

  

17. ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด                                                 

ร้อยละ 40 0   

18. จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2 โครงการ 0   
19. จ านวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
1 ผลงาน 0   

20. ร้อยละของโครงการวจิัยที่ส่งมอบผลงาน (ส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์) ภายในก าหนดสัญญาตอ่โครงการวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ ๗5 ร้อยละ 40   

21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวจิัย
และพัฒนา 

ร้อยละ 90 0   

22. การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 1 ศูนย ์ 0  ใช้ผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

23. กองทุนวิจยัและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย 1 กองทุน 0  ใช้ผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

24. ระเบียบวา่ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจยั การ
เผยแพร่ผลงานให้มีความยืดหยุ่น 

ปรับปรุง 0  ใช้ระเบียบของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

25. มีกระบวนการประเมินผลงานวิจยั การยกยอ่ง และ
ให้รางวัลนักวิจยั 

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี   

26. กลุ่มวิจยั (Research Group) 1 กลุ่ม 0   
27. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
5  ข้อ 2  ข้อ  อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน

ในปีที่ 1 

28. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/
สังคม 

2 คะแนน 2 คะแนน      ด าเนินการได้ 1- 5 มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

คะแนน 
29. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อคณะ/

สถาบัน 
2 คะแนน 2 คะแนน  ด าเนนิการได้ 1- 5 มีค่า

คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

30. มีอาจารย์ประจ าท างานบริการวิชาการหรืออาจารย์
ร่วมโครงการบริการวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 65.5   

31. โครงการงานบริการวิชาการที่น ามาบูรณการกับการ
เรียนการสอน 

3 โครงการ 3 โครงการ   

32. โครงการงานบริการวิชาการที่น ามาพัฒนางานวิจยั 
หรือ ต่อยอดเป็นงานวิจยั 

3 โครงการ 0   

33. ธนาคารอาชพีเพื่อปวงชน การจัดท า Module ตาม
ศาสตร์คณะ 

1 หน่วย 1 หน่วย   

34. การพัฒนา Project Manager ต่ออาจารยป์ระจ า
ทั้งหมด 

10 คน 11 คน   

35. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90   

36. การจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/แสดงผลงาน/
การแข่งขันทักษะ 

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี   

กลยุทธ์ที ่๔ :  
การสนองงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 
 

37. ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม 

2 โครงการ 2 โครงการ   

38. พัฒนาบุคลากร Change agent 57 คน 0   
39. การฝังตัวในชุมชน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 5 คน 0   
40. มีกระบวนการตอบสนองงานอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและการน าองค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์สู่
สังคม 

มี 
กระบวนการ 

0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสมบรูณ์ 
เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต
และบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
Competency and Good 
Citizenship 
(Humanization) 
 

กลยุทธ์ที ่๕ :  
การพัฒนาบุคลากร 
 

41. มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอยา่งมี
ประสิทธิภาพการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตัว) 
ในสถานประกอบการ Practice School 

๓ ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

  

42. ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. รศ. และ 
ผศ. ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 35 (1*100)/131 = 
0.76 

  

43. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 25    

44. ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่ง ช านาญการ/ช านาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/ เช่ียวชาญพิเศษ ต่อบคุลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละ 20 0   

45. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในสาย
งานที่เกี่ยวขอ้ง 

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี   

46. เตรียมความพร้อมในการจัดอัตราก าลังเพื่อทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษยีณอาย ุ

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี   

กลยุทธ์ที ่๖ :  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

47. ระดับความส าเร็จของคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ 

4 ข้อ 0  อ้างอิงผลการด าเนินงาน
ของกองพัฒนาอาคาร

สถานที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementพัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์: จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและ  ธรรมาภิบาล 
Good Governance and 
Modern Management           
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการเพื่อการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมี
ส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที ่๗ :  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

48. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 ข้อ 

 
0 
 

 ด าเนินงานโดยส านัก
วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที ่๘ :  
การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร 
 

49. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท านุศิลปวัฒนธรรม การรักษา
สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
เน้นการให้บริการสังคมแบบจิตอาสา(PA อรม.) 

2 โครงการ/กิจกรรม  7 โครงการ/กจิกรรม   

50. ความส าเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิจยั 
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

5 ข้อ 0 
 

 ด าเนินการโดยศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา 

51. ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง 

3.51 คะแนน 2.80 คะแนน   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalizationสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจการหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและ
ท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy)  
เป้าประสงค์: พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการท างานของบัณฑิตและต่อยอดองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของบุคลากรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมร่วมกับเครือข่ายตามมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การสร้างเครือข่ายและ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
สากล Networking and 
Internationalization 
 

กลยุทธ์ที ่๙ : ความ
ร่วมมือ Co Op 
 

52. มีความร่วมมือและจัดกจิกรรมด้านการผลิตตัวป้อน
ร่วมกับสถาบัน การศึกษา มัธยม อาชีวะ 

2  แห่ง 10  แห่ง   

53. มีงานวิจัย/กรณีศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และ/หรือศิษย์เก่า 

16 เร่ือง 0 
 

 ด าเนินงานโดยกอง
พัฒนานักศึกษา 
ร่วมกับสถาบันวิจยัและ

พัฒนา 
54. ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 80 0 

 
 ด าเนินการโดยกอง

พัฒนานักศึกษา 
กลยุทธ์ที ่๑๐ : การ
ยกระดับมหาวิทยาลยัสู่
สากล 
 

55. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT)/สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90   
 

  

56. สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เกา่
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวทิยาลัยฯ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตในลักษณะหุ้นส่วนการจัดการศึกษา (PA 
อรม.) 

10 เครือข่าย 0 
 

  

57. ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจยั 
อาจารย์ กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (PA อรม.) 

3 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer and Technology Literacy พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัทั้งระบบ 
Computer and 
Technology Literacy 
 

กลยุทธ์ที ่๑๑ : การ
พัฒนาการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
 

58. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบงานภายในมหาวิทยาลัยดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ข้อ 0 
 

  

59. การจัดอันดับของมหาวิทยาลยัในระดับชาติและ
นานาชาติ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (RANKING WEB OF UNIVERSITLES) 

๑ ใน 5 ของระดับชาต ิ 0 
 

 ใช้การจัดอันดับร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
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 งานยุทธศาสตร์และแผน ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็น
ยุทธศาสตร์ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครอบคลุมทัง้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 
ตัวชี้วัด 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New 
Approach to Learning  

6 5 83.33 1 16.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวตักรรม 
Community Research and Innovation 

34 13 38.24 21 61.76 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง Competency and Good Citizenship 
(Humanization) 

7 3 42.85 4 57.15 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  
พัฒนาระบบบริหารจดัการและธรรมาภิบาล Good 
Governance and Modern Management           
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงานแบบ
กระจายอ านาจ มีคณุภาพและมสีว่นร่วม 

4 1 25 3 75 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ากล 
Networking and Internationalization 

6 1 16.67 5 83.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer and 
Technology Literacy 

2 0 0 2 100 

รวม 59 23 38.98 36 61.02 

    
              สรุป  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จากตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น  59 ตัวชี้วัด   บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 23 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 38.98  ไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.02  นับว่า
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัว 
ผู้รับผิดชอบจะอยู่ในระดับของมหาวิทยาลัย  
 
ปัญหา และอุปสรรค 

1. ตัวชี้วัดบางตัวข้อมูลอยู่ที่หน่วยงานอ่ืน ตามที่ได้หมายเหตุไว้ในตัวชี้วัด ท าให้มีข้อจ ากัดในการติดตาม
ตัวชี้วัด 

2. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน           
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. โครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัดมีจ านวนมาก ท าให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
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4. การประเมินบางตัวชี้วัดไม่สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ เช่น ผลการด าเนิน

โครงการด้านการผลิตตัวป้อน ต้องรอผลการสมัครของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป     เป็นต้น 
5. ความสอดคล้องเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนใน

ประเด็นการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัยฯ ควรจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลการด าเนินงานใน
ส่วนกลาง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานอ่ืนน าข้อมูลไปใช้ 

2. แผนปฏิบัติ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ บุคลากรทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างจริงจัง 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแต่ละหน่วยงาน 

4. มหาวิทยาลัยควรก าหนดหน่วยงานหลัก หน่วยงานรองที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

5. ควรให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผนทุกระดับให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับทราบตรงกัน และมีแนวทางการ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

6. ควรมีการให้ความรู้ด้านการก าหนดตัวชี้วัดในการจัดท าโครงการ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการนั้นมีความ
ชัดเจนในด้านการก าหนดตัวชี้วัด และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 

 ในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะฯ      
มีแผนงานตามพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงาน และได้ก าหนดกรอบของการประเมินตาม
แผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ครอบคลุมทั้ง 6 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานวิชาการ 
2. แผนงานพัฒนานักศึกษา 
3. แผนงานวิจัย 
4. แผนงานบริการวิชาการ 
5. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. แผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน 

 โดยจ าแนกผลการประเมินตามแผนงาน เป้าประสงค์ งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม      
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. แผนงานวิชาการ 

คณะบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์  มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) 
(TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามหลักสูตรก าหนด ดังนั้น
การด าเนินการตามพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การ
ก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ              
มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ที่ต้องหาวิธีการสอน และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น  รวมทั้ง
เนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย 

เป้าประสงค์  
1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการใน

รูปแบบ Modular System, WiL, PBL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
2. บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
3. พัฒนาตัวป้อน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยาศึกษา     

โดยการจัดหลักสูตรร่วม STEM Sciance & Technology 
4. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการ่วมกับการท างาน 
5. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสอนของหลักสูตร 

การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

 1. มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติ 
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพรว่มกับสถานประกอบการใน
รูปแบบ Modular System, WiL, PBL ตามกรอบมาตรฐาน
สภาวิชาชีพ  

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร  

1 หลักสูตร    

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาตัวป้อน
ร่วมกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา  

อย่างน้อย 1 แห่ง 1 แห่ง   

3. มีการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกบั
สถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน  

อย่างน้อย 1 แห่ง 1 แห่ง   

4. มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทกัษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ โดยการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ภาษาตา่งประเทศในการสอนของ
หลักสูตร 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม   

5. มีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี สมรรถนะด้านภาษา และ
สมรรถนะด้าน IT ให้กับนกัศึกษาตามกรอบบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม   
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 22 44 1,313,220 48.29 
ด าเนินการตามแผน 28 56 1,406,152 51.71 

รวมทั้งสิ้น 50 100 2,719,672 100 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ท าให้ผู้ก ากับติดตามแผน ไม่สามารถรายงานผล

การด าเดินงานให้แก่ผู้บริหารได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรขออนุมัติโครางการให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผน ควรรายงานผลการด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ผู้ก ากับ
ติดตามแผน สามารถน าข้อมูลไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถรายงานแก่ผู้บริหารได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้
ด าเนินการตาม

แผน
44%ด าเนินการตาม

แผน
56%

ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ
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3. แผนงานพัฒนานักศึกษา 
           คณะบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์ มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยยึดหลักคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนากิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

  เป้าประสงค์  
1. พัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของนักศึกษา 
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่า           

 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพใหแ้ก่นักศึกษา 

ไม่น้อยกวา่ 10 
โครงการ 

25 โครงการ   

2. จ านวนนกัศึกษาที่รับยกย่องและได้รบัรางวัลด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

ไม่น้อยกวา่ 10 คน 21 คน   

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทาง
สังคม คุณธรรมจริยธรรม 

ไม่น้อยกวา่ 10 
โครงการ 

27 โครงการ   

4. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 95   

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 1 3.70 80,000 12.14 
ด าเนินการตามแผน 26 96.30 578,808 87.86 

รวมทั้งสิ้น 27 100 658,808 100 
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ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผน

4%

ด าเนินการตาม
แผน
96%

แผนงานพัฒนานักศึกษา

ไม่ได้ด าเน นการตามแผน ด าเน นการตามแผน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินงานระหว่างสโมสรนักศึกษาจะดูแลทั้ง สโมสรนักศึกษาคณะบริหารฯ  และศูนย์การจัด

การศึกษาพิเศษจอมทอง ท าให้บางกิจกรรมมีความเหมือนกัน และท าให้การเบิกงบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรลดโครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน เพ่ือแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
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4. แผนงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิต  ของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการท างานวิจัย 
การสนับสนุนการน าผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศมากขึ้น 
รวมถึงการน าผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท างานวิจัยจ านวนมาก และมี
พ้ืนที่ในการด าเนินงานวิจัยที่หลากหลาย คณะมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงานด้านการวิจัยเพ่ือน าไป
ใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท างานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรในคณะ 
2. สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน สังคม และประเทศมากขึ้น 
3. ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. งบประมาณในการด าเนินงานวจิัยของคณาจารย์
ในคณะ 

25,000 บาท/คน 21,171.92/คน   

2. จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณทั้งภายในและภายนอก 

36 เรื่อง 31   

3. จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ 50 เรื่อง 65   
4. การน าผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ร้อยละ 40 0   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัย 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 1 14.29 80,000 6.38 
ด าเนินการตามแผน 6 85.71 1,173,215 93.62 

รวมทั้งสิ้น 7 100 1,253,215 100 
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ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงานวิจัย
ของผู้ได้รับทุน มีระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยพ้นก าหนดปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน

ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผน
14%

ด าเนินการตาม
แผน
86%

ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัย
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5. แผนงานบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการ เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          ให้
ความส าคัญในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการให้
ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ มีการติดตาม ก ากับ 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของบุคลากรของคณะฯให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของคณะฯ ทั้งนี้ยังตอบสนองต่อการน าผลการบริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ รวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพเสริม 
การเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมความมัน่คงให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ และ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. พัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน และสถานประกอบการ 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพ่ิมความม่ันคงให้กับชุมชน

ด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
4. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมการให้บริการวิชาการท่ีน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

และการท างานวิจัยของอาจารย์ 
 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1 โครงการ   

2. มีโครงการที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ การสร้าง
อาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน  

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1 โครงการ   

3. โครงการและกิจกรรมการให้บรกิารวชิาการที่
น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการท างาน
วิจัยของอาจารย์ อยา่งน้อย  

หลักสูตรละ 1 
รายวิชา 

1 รายวิชา   

4. มีการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพือ่ให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

1 เร่ือง 1 เร่ือง   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 1 20 5,000 1.11 
ด าเนินการตามแผน 4 80 443,700 98.89 

รวมทั้งสิ้น 5 100 448,700 100 
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ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผน
20%

ด าเนินการตาม
แผน
80%

ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. บางโครงการด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ ท าให้กิจกรรมบาง
กิจกรรมล่าช้าไปด้วย 

2. การรายงานผลการด าเนินโครงการล่าช้า ท าให้ผู้ดูแลก ากับติดตามแผนงาน ไม่สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานของแผนงานได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรรายงานผลการด าเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้ผู้ดูแลก ากับติดตาม

แผนงาน สามารถรายงานผลการด าเนินงานของแผนแก่ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 
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6. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึง
สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาใหไดรับโอกาสในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง ผานทางกิจกรรมสงเสริม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  นอกจากนี้ยังสงเสริมการน ากระบวนการ
จัดการความรูสนับสนุนใหมีการรวบรวมองคความรู เกี่ยวกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่สาธารณชน  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีล้านนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. มีกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สิบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ประเพณ ี

1 โครงการ 3 โครงการ   

2. คณาจารย์ นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และท้องถิ่น   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒรธรรม 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน  1 8.33 100,000 24.18 
ด าเนินการตามแผน 11 91.67 313,560 75.82 

รวมทั้งสิ้น 12 100 413,560 100 
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ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผน

8%

ด าเนินการตาม
แผน
92%

ผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒรธรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากติด
การเรียนการสอน  
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโดยพร้อมเรียงกัน 
เพ่ือเกิดความสามัคคีและมีการท ากิจกรรมร่วมกันในหน่วยงาน 
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7. แผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน 

การบริหารจัดการภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการน าเอาหลักการว่าด้วยการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า หลัก“ธรรมาภิบาล” ไดแก     หลักนิติ
ธรรม  หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส   หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ         และหลัก
ความคุ้มค่ามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใหกับคณะฯ โดยน า
หลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมาบูรณราการเขากับการด าเนินงานดานตาง ๆ  ของหน่วยงาน ซึ่งไดแก การ
ด าเนินงานดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงานทั่วไป โดยมีเป าหมายในการ
บริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

เป้าประสงค์ 
1. มีการบร หารงบประมาณของหน่วยงานมุงเนนความเปนอ สระิในการบร หารจัดการมีความคลองตัวิ

โปรงใสิตรวจสอบได้ 
2. ขาราชการครูิและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาิมีความรู ความสามารถมีขวัญก าลังใจได

รับการยกยองิเช ดชูเกียรต ิมีความมั่นคงิและกาวหนาในว ชาชีพ 
3. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ  

ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
4.  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานภายในคณะฯ 

การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรว่มมือในทุกภาคส่วน
ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/โครงการ 

3 กิจกรรม    

2. มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ     
มีขวัญก าลังใจ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง 
และกาวหนาในวิชาชีพ  

อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

1 ครั้ง   

3. มีการสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี อยาง
เหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะฯ   

มีการสนับสนุน มี   

4. มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการพฒันาระบบการ
ด าเนินงานของคณะฯ อย่างน้อยในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ การจัดท างบประมาณประจ าป ีและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มี มี   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 0 0 0 0 
ด าเนินการตามแผน 11 100 985,346 100 

รวมทั้งสิ้น 11 100 985,346 100 
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ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผน

0%

ด าเนินการตาม
แผน

100%

ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

การด าเนินงานบางโครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และตารางการประชุมของผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะ 
1. พยายามด าเนินกิจกรรม และควบคุมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 
2. บุคลากรในหน่วยงานควรให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ  
3. ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แผนงานพัฒนา

แผนงานว ชาการ

แผนงานพัฒนานักศึกษา

แผนงานว จัย

แผนงานบร การว ชาการ

แผนงานท านุบ ารุงศ ลปวัฒนธรรม

แผนงานบร หารจัดการ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม

ยังไม่ได้ด าเน นการ ด าเน นงานแล้วเสร็จ

8. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม 
 

แผนงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ด าเนินงานแล้วเสร็จ รวม 

แผนงานพัฒนา 4 31 35 
แผนงานวิชาการ 22 28 50 
แผนงานพัฒนานักศึกษา 1 26 27 
แผนงานวิจัย 1 6 7 
แผนงานบริการวิชาการ 1 4 5 
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 11 12 
แผนงานบริหารจัดการ 0 11 11 

รวมท้ังสิ้น  53 94 147 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. โครงการบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลา เนื่องจากช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ และปีการศึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องด าเนินโครงการ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ 

2. การรายงานผลการด าเนินโครงการล่าช้า ท าให้ผู้ดูแลก ากับติดตามแผนงาน ไม่สามารถรายงานผล
การด าเนินงานของแผนงานได้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ก ากับดูแลแผนงาน ควรให้ความส าคัญของการด าเนินงาน ก ากับและติดตาม
โครงการให้เป็นไปตามระยะเวลา และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 

4. การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการและแผนงานไม่ชัดเจน ท าให้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานไม่ชัดเจน 
และไม่สามารถประเมินผลได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินโครงการทุกโครงการ ควรพิจารณาถึงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม และค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรรายงานผลการด าเนินโครงการให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้ดูแล
ก ากับติดตามแผนงาน สามารถรายงานผลการด าเนินงานของแผนงานได้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ก ากับดูแลแผนงาน  ให้ความส าคัญของการด าเนินงาน ก ากับและติดตาม
โครงการให้เป็นไปตามระยะเวลา   

4. ให้ความเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการและแผนงาน  รวมถึงการก าหนดผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และสามารถน ามาประเมินผลส าเร็จของงานได้ 

 
 





 

  

ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
128 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687  
โทรสำร 0 5335 7789 

http://bala.rmutl.ac.th/ 
 


