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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จดัตั้ งตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพฒันามาเป็นล าดับ 
ดงัน้ี  พ.ศ. 2500 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ. 2507 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาการเลขานุการ 
พ.ศ. 2510  เปิดแผนกวิชาการบญัชี ระดบั ปวส. พ.ศ. 2518  เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการ
จดัการ ระดับ ปวส. พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเท่ียว ระดับ ปวส. พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับ
นกัศึกษาระดบั ปวช. และพฒันาการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจ
และคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกันโดยเปล่ียน ช่ือเป็น “คณะบริหารธุรกิจและ                     
ศิลปศาสตร์” เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม ปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งข้ึนแทน
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงว ัน ท่ี  14 พฤศจิกายน พ.ศ .  2549 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ในส่วนของงาน 
ดา้นวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดแ้บ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะมีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ใน 6 พื้นท่ี คือ  เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก  และล าปาง 
โดยแต่ละพื้นท่ีมีหัวหน้าสาขา เป็นผูบ้ริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 
สาขาหลกั คือ สาขาการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ ซ่ึงรับผิดชอบการจดัการเรียน
การสอนใน ระดบัปริญญาตรีจ านวน 8 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโทจ านวน 1 หลกัสูตร นอกจากน้ียงั
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวนัออก ภาษาตะวนัตก และพลศึกษาและนนัทนาการ 

 ปรัชญำ : บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลกัธรรมาภิบาล 

 ปณธิำน 
           บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
           “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมัน่ส่ือสารสัมพนัธ์ กา้วทนัเทคโนโลย”ี 
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  วิสัยทัศน์ : ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั มีคุณธรรมเช่ียวชาญเทคโนโลยี ขบัเคล่ือนพลงัประชาคมสู่
มาตรฐานสากล 

  พนัธกจิ    
1) พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต  Hands On ท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะ การเป็น

ผูป้ระกอบการ และพึ่งพาตนเอง 
2) พฒันากระบวนการเสริมสร้างงานวิจยั และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม ท่ีย ัง่ยืน 

ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวทิยาลยัฯ 
3) พฒันาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ดา้นการเพิ่มศกัยภาพและความกา้วหนา้ในสายวชิาชีพ 
4) พฒันาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความพร้อมต่อ การเปล่ียนแปลง

ดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 
5) อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมสนบัสนุน

โครงการพระราชด าริของทุกพระองค ์
  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ก็
จดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 เช่นเดียวกนั 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 1.85 2.50 1.65 2.04 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.77 4.00 2.67 3.15 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.08 2.86 2.16 2.51 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

  

 
ผลการด าเนินการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในภาพรวมพบว่า ผลการด าเนินงาน

ระดับคณะได้คะแนนเฉล่ีย  2.51 อยู่ในระดับพอใช้ เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบแล้วพบว่า 
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต คะแนนเฉล่ีย 2.04 ตอ้งปรับปรุง  องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั คะแนน
เฉล่ีย 3.15 อยูใ่นระดบัพอใช ้  องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช้
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คะแนนเฉล่ีย  2.00 ตอ้งปรับปรุง องค์ประกอบ
ท่ี 5 การบริหารจดัการ คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้

เม่ือพิจารณาผลการด าเนินดา้นปัจจยัน าเขา้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.08 ตอ้งปรับปรุงดา้นกระบวนการ
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.86 อยู่ในระดบัพอใช้ ดา้นผลผลิตหรือผลลพัธ์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.16 ตอ้งปรับปรุง 
แสดงว่า คณะมีปัจจยัน าเขา้น้อย แต่มีความพยายามดา้นกระบวนการปฏิบติั แต่ยงัไม่สะทอ้นผลลพัธ์
เป็นรูปธรรมได ้
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1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 
 จุดเด่น : 

ผูบ้ริหาร บุคลากร มีความร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกนัเป็นอย่างดี มีทศันคติท่ีดีต่อการ
ท างานในคณะ และใส่ใจในการปฏิบติั แต่ขาดความรู้ในบางประเด็น ผูป้ฏิบติังานใชค้วามพยายาม  อยา่ง
มากโดยด าเนินการหลากหลายรูปแบบจนในท่ีสุดได้ผลลพัธ์ เช่น แผนพฒันาอาจารยร์ายบุคคลและ
แผนพฒันาดา้นภาษา แต่เป็นการลงทุนกบัผลลพัธ์มากเกินไป 

  
ข้อเสนอแนะ : 

 1) คณะควรพฒันาและสร้างบรรยากาศต่าง ๆ ภายในในคณะ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมีความสุข ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทัว่ไป เช่น สภาพหอ้งเรียน 
ห้องน ้ าท่ีขาดการซ่อมแซม ภูมิทศัน์ ลานกิจกรรมของนักศึกษา อุปกรณ์ในห้องปฏิบติังาน เพื่อจะ
ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะและผูเ้รียนสามารถอยู่ในมหาวิทยาลยัได้อย่างมีความสุข เป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในคณะ 



5 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ : ปีการศึกษา 2559 

 2) ควรให้ความรู้ดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยท าให้อาจารยผ์ูส้อนมีความเขา้ใจเร่ือง มคอ.
2 และน า มคอ.2 มาพฒันาทั้งดา้นการสัญญากบัประชาคมในส่วนของการพฒันานกัศึกษา การเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา คุณสมบติัของผูเ้รียนและคุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพตามกรอบ  TQF และผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ ง 5 Domain  การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตาม Leaning Outcome ท่ีเป็นผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาจะตอ้งใช้ประกอบอาชีพ รวมทั้ง
วธีิการทวนสอบระดบัรายวชิาและหลกัสูตร เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัหลกัสูตรมากยิง่ข้ึน 

 3) ควรพฒันาทกัษะทางดา้นพื้นฐานวิชาชีพให้กบันกัศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเน่ืองจาก
มหาวิทยาลยัมีนโยบายผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติับนฐานเทคโนโลยีคณะควรเพิ่มพื้นฐานเบ้ืองตน้ทางดา้น
วิชาชีพในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น พิมพ์ดีด การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การเตรียมความ
พร้อมดา้นทกัษะเพื่อใช้ในวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการในช่วงเวลาท่ีมีโอกาส 
เพื่อปรับวธีิคิดและการแกปั้ญหาตดัสินใจในสภาพจริงของการท างาน 

 
 

2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 

ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จดัตั้ งตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพฒันามาเป็นล าดับ 

ดงัน้ี  พ.ศ. 2500 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ. 2507 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาการเลขานุการ 
พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบญัชี ระดบั ปวส. พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการ
จดัการ ระดับ ปวส. พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเท่ียว ระดับ ปวส. พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับ
นกัศึกษาระดบั ปวช. และพฒันาการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจ
และคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกันโดยเปล่ียน ช่ือเป็น “คณะบริหารธุรกิจและ                      
ศิลปศาสตร์” เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งข้ึนแทน
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงว ัน ท่ี  14 พฤศจิกายน พ.ศ .  2549
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ในส่วนของงาน 
ดา้นวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดแ้บ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะมีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ใน 6 พื้นท่ี คือ  เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก  และล าปาง 
โดยแต่ละพื้นท่ีมีหัวหน้าสาขา เป็นผูบ้ริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 
สาขาหลกั คือ สาขาการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ ซ่ึงรับผิดชอบการจดัการเรียน
การสอนใน ระดบัปริญญาตรีจ านวน 8 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโทจ านวน 1 หลกัสูตร นอกจากน้ียงั
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวนัออก ภาษาตะวนัตก และพลศึกษาและนนัทนาการ 
  หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจเป็นหลกัสูตรท่ีบริหารจดัการโดยเน้น Hands On จึงให้ความส าคญั
กบัสหกิจศึกษา โดยมีหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน จ านวน 9 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 8 
หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร   โดยมีหลกัสูตรวชิาชีพดงัต่อไปน้ี 

1) บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
2) บช.บ.การบญัชี 
3) บธ.บ.การตลาด 
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4) บธ.บ.การจดัการ 
5) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
6) บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 
7) บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
8) ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม     
9) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

จ านวนนัก ศึ กษ าทั้ งหมด  9,497 คน  มี อ า จ า รย์ทั้ งหมด  385.5 คน  โดย มีต า แห น่ ง                                       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์56 คน และรองศาสตราจารย ์4 คน มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 44 คน 

ได้รับงบประมาณทั้งหมด 173,175,456 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 69,991,490 บาท 
และงบประมาณรายได ้ 103,183,966 บาท 
               
   มีสถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอนในทุกเขตพืน้ที ่คือ 

1)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  128 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (จอมทอง) 
  199 หมู่ 21 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50160 
 2)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย 
  599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120 
 3)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 
  41/1 ถนนพหลโยธิน ต าบลไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 
 4)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
  59 หมู่ 13  ต าบลฝายแกว้  อ าเภอภูเพียง  จงัหวดัน่าน  55000 
 5)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
  52 หมู่7 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 6)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
  200 หมู่17 ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  52000 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเขา้
ประชุม และกรรมการไดป้รึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง 
และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                 
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัคณบดี รองคณบดี 
ผูบ้ริหาร อาจารย ์ได้รับทราบ และตอบขอ้สงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการ
ประเมินมีความ พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อท าให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 
 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 1.63 1.65  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 1.61 1.61  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.45 1.45  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

5 คะแนน 2.50 2.50  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1, 3, 6 

1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2, 3 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.87 2.04  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้
ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 25,000 / คน 1.86 2.77  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3.50 คะแนน 2.15 2.67  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.00 3.15  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 4 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  

ขอ้ 2, 3, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 4, 6, 7 

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 4.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1, 2, 3, 4 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 4.50 3.00  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 3.48 2.51  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 1.85 2.50 1.65 2.04 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.77 4.00 2.67 3.15 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.08 2.86 2.16 2.51 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1. แม้ว่าคณะจะด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร แต่ผลการบริหาร
หลกัสูตรโดยรวมยงัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร จ านวน 3 หลกัสูตร จาก 9 หลกัสูตร ส่งผลใหก้าร
ก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรในระดบัคณะและมหาวิทยาลยัไม่ผ่าน ซ่ึงเป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงของ
หลกัสูตรในคณะและมหาวทิยาลยั 
 2. แมว้า่คณะจะมีแผนส่งเสริมและพฒันาอาจารยท่ี์ค่อนขา้งชดัเจน แต่คุณวุฒิอาจารยป์ริญญา
เอกและผลงานเผยแพร่ทางวิชาการยงัมีจ านวนน้อย อีกทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร
หลกัสูตร 
 3. คณะยงัขาดระบบและกลไก และการวางแผนการให้บริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ส่งผลใหก้ารพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการขาดความชดัเจน 
 4. การจดัท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีท าให้นกัศึกษามีส่วนร่วมยงัขาดความชดัเจนใน
การก าหนดวตัถุประสงค์และตวับ่งช้ี ท าให้ไม่สะทอ้นความส าเร็จของการสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
และตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร แมว้า่จะมีแผนพฒันาดา้นภาษาองักฤษอยา่งชดัเจน 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. คณะควรหาแนวทางการแก้ไขและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตร ทั้งในส่วนคณะ 
มหาวิทยาลยั แลเขตพื้นท่ีอยา่งใกลชิ้ด ในประเด็นของจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 โดยเฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งการ
ปรับปรุงหลกัสูตรในอนาคต 
 2. คณะควรให้ความรู้ความเขา้ใจแก่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
และอาจารยผ์ูส้อน ถึงการผลิตบณัฑิตท่ีเน้นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน (LO) ตั้งแต่การพฒันาหลกัสูตร 
การจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน และการประเมินผลการเรียนรู้อยา่งมีระบบและทิศทาง เนน้การสร้าง
บณัฑิตเพื่อการท างานในโลกอนาคต 
 3. คณะควรน าผลการส่งเสริมพฒันาอาจารยใ์นระดบัหลกัสูตรมาติดตามการพฒันาส่งเสริม
ให้เกิดผลลพัธ์ท่ีชดัเจน และจ าเป็นตอ้งน าไปวิเคราะห์และวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการ
วางแผนทรัพยากรท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาอยา่งชดัเจน เช่น การจดัตั้งกองทุน การน าผลลพัธ์มา
วิเคราะห์หาสาเหตุของการพฒันาเป็นรายบุคคล เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนตามศกัยภาพของ
อาจารยแ์ละคณะ 
 4. คณะควรสร้างระบบและกลไกการให้บริการแก่นักศึกษา โดยพิจารณาความต้องการ
ให้บริการของนกัศึกษา มีการวางแผนและด าเนินการให้บริการท่ีเหมาะสม มีการให้ขอ้มูลหน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีให้บริการท่ีชดัเจน มีการประเมินผลคุณภาพของการให้บริการในแต่ละดา้น เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการตามความคาดหวงัของนกัศึกษา 
 5. คณะควรมีการทบทวนการจดัท าแผนพฒันานักศึกษาและก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ี
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคข์องผลลพัธ์การผลิตบณัฑิตพึงประสงคข์องคณะและหลกัสูตร และพิจารณา
ก าหนดกิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลต่อนกัศึกษาในหลายดา้น ทั้งในระดบัคณะและหลกัสูตร เพื่อให้สามารถ
ประเมินผลส าเร็จและน ามาปรับปรุงกิจกรรม/แผนงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ผลการด าเนินงานวิจยัและโครงการวิจยัของคณะยงัไม่แสดงโดดเด่นของคณะว่าจะไปใน
ทิศทางใด และคณะมีศกัยภาพในการวิจยัในดา้นใด การน าระบบสารสนเทศงานวิจยัมาบริหารยงัขาด
ความชดัเจน ส่งผลใหง้บประมาณวจิยัและผลงานเผยแพร่มีจ านวนนอ้ย  
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. คณะควรน าขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัทั้งในเร่ืองของศกัยภาพของบุคคล 
งบประมาณ ผลงานในแต่ละสาขา มาวิเคราะห์ก าหนดทิศทางการวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวสิัยทศัน์คณะ 
 2. ควรประเมินศกัยภาพของบุคลากรและความสามารถเฉพาะดา้นมาก าหนดทิศทางงานวิจยั
ให้สอดคลอ้งกบัสาขาและหลกัสูตร และมีการส่งเสริมให้เกิดโจทยว์ิจยัท่ีชดัเจนท่ีแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน 
พร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริมการเผยแพร่ท่ีชดัเจน อีกทั้งควรวางแผนหาแหล่งทุนภายนอกมาสร้างความ
เขม้แขง็ภายในคณะจากอาจารยท่ี์มีศยัภาพใหเ้พิ่มข้ึน และท างานวจิยัเป็นทีมในรูปแบบบูรณาการ 

 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะไดจ้ดัท าโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีโครงการยกระดบัชุมชนท่ีทุกคณะมี
ส่วนร่วม แต่โครงการท่ีด าเนินการไม่ไดน้ าตวับ่งช้ีจากแผนกลยุทธ์มาเป็นหลกั เน่ืองจากในแผนกลยุทธ์
จนถึงแผนปฏิบติังานประจ าปี มีตวับ่งช้ีจ  านวนมากท่ีไม่ตอบโจทยผ์ลลพัธ์ของการบริหารทางวิชาการ 
โดยส่วนใหญ่เป็นตวับ่งช้ีของปัจจยัน าเขา้ ไม่ใช่ตวับ่งช้ีแสดงผลลพัธ์ ท าให้การจดัท าโครงการบริการ
ทางวชิาการจ านวนมากไม่ตอบผลลพัธ์ท่ีคณะจะด าเนินการในอนาคต และยงัไม่มีตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงการ
หารายไดจ้ากการบริการทางวชิาการ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 คณะควรพิจารณาแผนกลยุทธ์ดา้นการบริการทางวิชาการให้มีทิศทางการปฏิบติังานให้ชดัเจน 
โดยมีตวับ่งช้ีความส าเร็จของแผนด้านชุมชนท่ีด้อยโอกาส เม่ือเขา้ไปพฒันาให้ความช่วยเหลือต้อง
พิจารณาวา่ชุมชนมีความเขม้แข็งจากการท่ีคณะไปให้ความช่วยเหลืออยา่งไร และตวับ่งช้ีการหารายได้
ดา้นบริการทางวชิาการท่ีคณะมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาใหก้ลยทุธ์ดา้นบริการทางวชิาการสามารถตอบ
ผลลพัธ์ท่ีคณะจะด าเนินการในอนาคต และหลังจากนั้นน าตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีไปจดัท า
แผนปฏิบติังานประจ าปีและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมโครงการเพื่อด าเนินการใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามแผน 

 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะขาดการจดัท าประเด็นยุทธศาตร์ท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมและไม่มีตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จ 
ท าให้ทางคณะไม่ทราบวา่ เป้าหมายของการจดัท าศิลปวฒันธรรมนั้นมีทิศทางอยา่งไรและท าเพื่ออะไร 



13 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ : ปีการศึกษา 2559 

ท าให้โครงการด้านศิลปวฒันธรรมมีการจดัท าโครงการแต่ขาดเป้าหมายหลกัท่ีเป็นทิศทางของการ
ปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 คณะควรเพิ่มเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม โดยมีตวับ่งช้ีวดั
ความส าเร็จของแผนด้านศิลปวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้หรือผลลพัธ์ให้นักศึกษาท่ีเป็น
ผูรั้บบริการหลกั เกิดความตระหนักในศิลปวฒันธรรม เพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรท่ีเป็นคนดีของ
ประเทศ รู้จกัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย และเอาแผนกลยุทธ์ของคณะดา้นศิลปวฒันธรรมมาเป็น
หลกัในการจดัท าโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จะท าให้การท านุบ า รุงศิลปวฒันธรรมบรรลุ
เป้าหมาย 
 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1. การจดัท าแผนกลยุทธ์ของคณะถอดแบบจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัทั้งหมด ยงัไม่
สามารถจะน ามาพฒันาคณะได ้เน่ืองจากคณะมีการพฒันาบางส่วนแตกต่างจากมหาวทิยาลยั แต่ตวับ่งช้ี
บางตวัไม่สามารถตอบเป้าหมายความส าเร็จได ้ดงันั้นจะท าให้แผนกลยุทธ์ขาดทิศทางการปฏิบติังาน
และตวับ่งช้ีความส าเร็จไม่ชดัเจน รวมทั้งการน าไปสู่การจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมาสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์ไม่ชดัเจน 
 2. คณะมีการจดัท าขอ้มูลด้านต้นทุนต่อหน่วยโดยส่วนกลางจดัท าให้ แต่คณะไม่สามารถ
น าไปวิเคราะห์ว่าค่าใช้จ่ายของตน้ทุนของหลกัสูตรเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง ทั้งในดา้นค่าใช้จ่ายในการ
พฒันานกัศึกษา ค่าใชจ่้ายตามพนัธกิจ และค่าใชจ่้ายดา้นพฒันาบุคลากร และอ่ืน ๆ ท าให้ไม่ทราบวา่จะ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายอยา่งไรและไม่สามารถน าไปแกปั้ญหาตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรได ้
 3. คณะยงัขาดความเข้าใจเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่น า
ปัญหาและการควบคุมภายในมาเป็นความเส่ียง และการจดัการความรู้มีกระบวนการในการด าเนินงาน
ยงัไม่ชดัเจน 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. คณะควรปรับแผนกลยุทธ์ของคณะ ตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT การจดัท าวิสัยทศัน์ จดัท า
ประเด็นยุทธศาสตร์ตวับ่งช้ีของเป้าประสงค ์ตวับ่งช้ีของกลยุทธ์ และตวับ่งช้ีแสดงผลลพัธ์ของแผน ใน
แต่ละปี (จดัท าแผน 5 ปี) โดยบุคลากรของคณะมีส่วนร่วม ในการจดัท าแผนกลยทุธ์ตอ้งน าแผนกลยทุธ์
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ของมหาวทิยาลยัมาบางส่วน เฉพาะตวับ่งช้ีท่ีเป็นหลกัจะถูกน ามาเป็นตวับ่งช้ีท่ีตอ้งปฏิบติั และตอ้งมีตวั
บ่งช้ีบางส่วนท่ีแสดงถึงทิศทางการพฒันาของคณะตามจุดแขง็ของคณะ 
 2. คณะไดน้ าตน้ทุนต่อหน่วยมาจากมหาวิทยาลยั แต่ไม่มีขอ้มูลรายจ่ายท่ีท าให้เกิดตน้ทุนต่อ
หน่วยของคณะ และคณะควรน าไปพิจาณาหาค่าใชจ่้ายยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหลกัสูตรจากขอ้มูลท่ีคณะ
จดัเก็บไว ้แต่ตอ้งน ามาวิเคราะห์ตน้ทุนของหลกัสูตรนั้น ๆ วา่มาจากค่าใชจ่้ายอะไร เพื่อจะไดน้ าตน้ทุน
ต่อหน่วยมาวเิคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนั 
 3. การบริหารความเส่ียง คณะควรสร้างความเขา้ใจดา้นการบริหารความเส่ียง โดยพิจาณาว่า
อะไรคือ ปัญหา การควบคุมภายใน ความเส่ียง และน าเอาเฉพาะความเส่ียงมาวิเคราะห์วา่ ความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนตอ้งมีการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง ในกิจกรรมท่ีคาดว่าจะเกิดความเส่ียง ว่าเป็นการ
สูญเสียเกียรติภูมิหรือช่ือเสียงต่อคณะอย่างรุนแรง โดยวิเคราะห์โอกาสการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์วา่เป็นความเส่ียง แลว้น ามาจดัท าแผนบริหารความเส่ียง การด าเนินการป้องกนัความเส่ียง การ
ตรวจสอบความเส่ียง และสุดทา้ยความเส่ียงลดลงหรือไม่อยา่งไร 
 4. การด าเนินการจัดท าการจัดการความรู้ท่ีคณะต้องด าเนินการ ควรเป็นการน า  Tacit 
Knowledge ของอาจารยท่ี์มีศยัภาพดา้นการเรียนการสอนหรืองานวิจยั โดยคณะกรรมการจดัการความรู้
ร่วมกนัเลือกประเด็นท่ีคณะกรรมการสามารถน า Tacit Knowledge ของตนออกมาจดัท าเป็น Explicit 
Knowledge และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลายคร้ัง จนความรู้ในประเด็นนั้นตกผลึก มีการจดัแผนการ
จดัการความรู้น าสู่การปฏิบติั ตลอดจนน าไปทดลองใช้และน าไปแลกเปล่ียนสร้างความเขา้ใจประเด็น
องคค์วามรู้ สุดทา้ยเป็นองคค์วามรู้ขององคก์ร   
 5. คณะควรมีการก ากบัติดตามหลกัสูตรท่ีพบประเด็นเป็นกรณีพิเศษ ให้ความส าคญัและรีบ
แกไ้ขปัญหาใหท้นัท่วงที โดยมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดทั้งในระดบัเขตพื้นท่ี คณะ และมหาวทิยาลยั เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เช่น อาจารย ์บุคลากร 
นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
ตัวแทนบุคลำกรสำยสนับสนุน  
 1.  คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มีดีอย่ำงไร เห็นบุคลำกรส่วนมำกท ำงำนกับคณะ
มำกกว่ำ 3 ปีขึน้ไป 
  บุคลากรสายสนบัสนุนส่วนมากมีความรักและผกูพนักบัคณะ เพื่อนร่วมงานมีความสามคัคี
กนัมีอะไรก็ช่วยเหลือกนัไม่เก่ียงกนัในเร่ืองงาน ในคณะมีอาจารยท่ี์มีความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา 
เวลามีปัญหาในเร่ืองใดก็สามารถสอบถาม ขอค าปรึกษาต่าง ๆ ได้ เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหาร อาจารย์ 
เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา และศิษยเ์ก่า มีความเป็นกลัยานมิตรท่ีดีต่อกนั มีความสมคัรสมาน สามคัคีกนั ท างาน
ร่วมกนัแบบพี่น้อง ไม่ถือตวั  เป็นกนัเอง อีกทั้งการได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ได้รับอตัรา
เงินเดือนสูง ท าใหรู้้สึกมีความสุขกบัการท างานท่ีน่ี 
 เ น่ืองจากคณะมีการเปิดสอนหลากหลายสาขาและเปิดทุกพื้นท่ี  ในเ ร่ืองของการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัของบุคลากรในคณะและพื้นท่ี ยงัไม่ค่อยมีความเช่ือมโยงกนั มีความเขา้ใจไม่
ตรงกนั 
 
 2. ส่ิงทีอ่ยำกให้คณะฯ มีกำรพฒันำยิง่ขึน้กว่ำเดิม 
 อยากใหค้ณะพฒันาทางดา้นกายภาพ เช่น หอ้งน ้า โรงอาหาร สถานท่ีพกัผอ่นของนกัศึกษา 
ห้องปฏิบติัการ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  ซ่ึงในปัจจุบนัโรง
อาหารมีร้านจ าหน่ายนอ้ย และไม่ค่อยมีความหลากหลาย  
 นกัศึกษาบางคนของคณะมีการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่งกล่ินเหม็น อยากให้ทางคณะมี
มาตรการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของการสูบบุหร่ี    
 บุคลากรสายสนบัสนุนอยากให้ทางคณะส่งเสริมและพฒันาในสายงาน อบรมท่ีเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบในงาน เช่น งานแผน งานกิจการนกัศึกษา งานประชาสัมพนัธ์ งานสหกิจศึกษา ฯลฯ  
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ตัวแทนผู้ประกอบกำร  
 ตวัแทนผูป้ระกอบการ เป็นบริษทัส านักงานบัญชี ได้รับนักศึกษาจากทางคณะเข้าท างาน  
โดยบณัฑิตท่ีรับไปท างาน ท างานกบับริษทัไดป้ระมาณ 3 ปี จุดเด่นของบณัฑิตท่ีรับเขา้ท างานจะมีความ
อดทน สู้งาน แต่จะมีความแตกต่างในเร่ืองของทกัษะบา้ง เช่น บณัฑิตท่ีเป็นหลกัสูตรเทียบโอน 2 ปี จะ
มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ และมีทกัษะทางด้านการปฏิบัติงานมากกว่าบณัฑิตท่ีเรียนจบมา 4 ปี   
บณัฑิตจากท่ีน่ี มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ไดดี้ มีการอพัเดตตวัเองอยู่ตลอดเวลา 
เช่น ระบบบญัชี โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  บณัฑิตท่ีจบจากท่ีน่ีสามารถเรียนรู้และปฏิบติัในส่ิง
ใหม่ๆ ไดดี้ 
 บณัฑิตสาขาการบญัชีจากราชมงคล ถา้ในเชียงใหม่ยงัถือว่าเป็นอนัดบัหน่ึง รองจาก มช. จาก
ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการเห็นว่าบณัฑิตจาก มช. ไม่ค่อยสมคัรงานในเชียงใหม่ เพราะว่าอตัรา
เงินเดือนนอ้ย ส่วนมากจะไปสมคัรท่ี กทม. มากกวา่ เพราะมีค่าตอบแทนท่ีสูง เพราะฉะนั้นราชมงคลจึง
ถือไดว้า่เป็นอนัดบัหน่ึงในเชียงใหม่ ท่ีรับเขา้ท างาน 
 
 ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำร 

1. นกัศึกษาทีเป็นหลกัสูตร 4 ปี ควรมีการฝึกงานทุกปีการศึกษา เช่น ช่วงปิดเทอม เน่ืองจากวา่ 
หลกัสูตร 4 ปี จะไม่ค่อยมีทกัษะในการปฏิบติับติังานเหมือนนกัศึกษาเทียบโอน 

2. ในการส่งนกัศึกษาไปฝึกงานยงัสถานประกอบการภายนอก อยากใหส่้งนกัศึกษาไปฝึกงาน
กบัหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่ และอยูน่อกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์และมีความกลา้     
ท่ีจะออกไปเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

3. หลกัสูตรควรมีการส่งเสริมนกัศึกษาในเร่ืองของการฝึกทกัษะปฏิบติังาน การฝึกงาน การ
ท างานพิเศษ เช่น ควรมีคะแนนเพิ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติังานจากสถานการณ์จริง 

4. ทางคณะควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษาไปฝึกงานนอกสถานท่ี ท่ีไม่จงัหวดั
เชียงใหม่ หรือฝึกงานในสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น กทม. เพื่อสร้างความกลา้และเปิดโลก
ทศัน์ อีกทั้งในการไปฝึกงานยงัหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่ ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการท่ีจะเขา้ไปท างาน
ร่วมกบับริษทัใหญ่ ๆ 
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