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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
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1. ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ ดังนี้     

  พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              
แผนกวิชาพณิชยการ 

  พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    แผนกวิชาการเลขานุการ 
  พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 

 พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี       

- สาขาวิชาการบัญชี      
  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
        - สาขาวิชาการตลาด 
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      

พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน 
โดยเปลี่ยน ชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

 เมื่อวันที่  8 มกราคม ปีพ .ศ . 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล               
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล                
9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง                 
เป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงาน
ค ณ ะก รรม ก ารก าร อุ ด ม ศึ ก ษ า  ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร  แล ะ ใน ก ฎ ก ร ะท รว งศึ ก ษ าธิ ก า ร                                
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา ในส่ วนของงานด้ านวิชาการ มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลล้ านนา                      
ได้ แบ่ งคณ ะเป็ น  4  คณ ะ คื อ  คณ ะบริห ารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์  คณ ะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                     
แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  



 
3 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน  ใน 6 พ้ืนที่                  
คือ   เชี ยงใหม่  เชี ยงราย ตาก น่ าน  พิษณุ โลก   และล าปาง โดยแต่ละ พ้ืนที่ มี หั วหน้ าสาขา                       
เป็นผู้บริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาการบัญชี สาขา
บริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี               
8 หลักสูตร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไปของทุกหลักสูตร                
ซึ่ งประกอบด้ วยกลุ่ มวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก                     
และพลศึกษาและนันทนาการ 

2.  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

 ปรัชญา   : บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

 ปณิ ธาน  : มุ่ งผลิตบัณ ฑิตนักปฏิบั ติ  ที่ มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ ในวิชาชีพทางการบัญ ชี       
บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

    วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรมเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม                   
สู่มาตรฐานสากล 

 พันธกิจ    1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands On ที่มีความรู้  มีคุณธรรม บ่มเพาะ                 
การเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม                
ที่ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้ าน  การเพ่ิมศักยภาพและความ ก้าวหน้ า                        
ในสายวิชาชีพ 

4. พั ฒ นาระบบ การบริห ารงาน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพ่ื อ ให้ มี ค วามพร้อมต่ อ                       
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมส่งเสริม
สนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
       1) อัตลักษณ์ 
         บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
       2) เอกลักษณ์ 
              ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 
 



 
4 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
          Business Administration and Liberal Arts 
         “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B = Brilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และ
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์งานอย่าง
เป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 
A = Ability ความรู้ความสามารถ  บัณฑิตมีความรู้ ในสาระส าคัญของศาสตร์              
ที่ ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบสามารถเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมสามารถเรียนรู้
และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารภาษา 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 
L = Learning การเรียนรู้  บัณ ฑิตมีความใฝ่รู้  มีความสามารถในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพสามารถ                
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์สามารถสรุปประเด็น
ปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่มเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ
เทคโนโลยี 
A = Accountability ความรับผิดชอบ บัณ ฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียง             
ในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบรับฟังความคิด เห็นของผู้อ่ืน       
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด า ร ง ค ว า ม เป็ น ไท ย                
มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคม
ข้ามวัฒนธรรม 
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3.   โครงสร้างการบริหารงาน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(อธิการบดี) 

 

คณะกรรมการบรหิาร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประจ า 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

 
รองคณบด ี

 

ด้านบริหารและแผน 
 

ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 

ผู้ช่วยคณบด ี
 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ด้านพัฒนานักศึกษา 
 

ด้านวิเทศสัมพันธ์และประกัน
คุณภาพ 

ด้านบัณฑติศึกษา 
 
ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ 
จอมทอง 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
(คณบดี) 

 

ส านักงานสาขา ส านักงานคณบด ี ศูนย์ COE คณะ ส านักงานรองอธิการบดี(พื้นที่) 

ศูนย์ภาษา สาขาบริหารธุรกิจ งานบริหาร สาขาบริหารธุรกิจ 

ศูนย์บริการวิชาชีพบัญช ี สาขาการบญัช ีงานวิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

สาขาการบญัช ี

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

สาขาศิลปศาสตร ์งานวิเทศสัมพันธ ์ สาขาศิลปศาสตร ์

เลขานุการ
คณบดี 

งานวิจัยและบริการวชิาการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
จอมทอง 

งานบัณฑิตศึกษา 
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4.  คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา          โชติเสถียรกุล     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์     เศวตนันทน์      รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
อาจารย์อุษามาศ      รัตนวงศ์           รองคณบดีด้านบริหาร 
อาจารย์สุรีย์พร                      ใหญ่สง่า         รองคณบดีรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา      ปรีชานนท์         ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ดร.ธัญวด ี        สุจริตธรรม        ผู้ชว่ยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์สุทัศน์                 กุณา                ผูช้่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) 

5.  สาขาและหลักสูตรที่เปิดสอน 
     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการเปิดสอนทั้งหมด 3 สาขา 8 หลักสูตร ดังนี้ 

     ตารางท่ี 1 รายช่ือหลักสูตรที่เปิดสอนจ าแนกตามเขตพื้นที่ที่เปิดการจัดการเรียนการสอน 

ล าดับที ่ พ้ืนที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อหลักสูตร 
1 เชียงใหม ่ การบัญชี บช.บ.การบัญชี 

การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
การตลาด บธ.บ.การตลาด 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

2 เชียงราย การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
การตลาด บธ.บ.การตลาด 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3 ตาก การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
การตลาด บธ.บ.การตลาด 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
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ล าดับที ่ พ้ืนที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อหลักสูตร 
4 น่าน การบัญชี บช.บ.การบัญชี 

การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
การตลาด บธ.บ.การตลาด 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

5 พิษณุโลก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์
การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

6 ล าปาง การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
การตลาด บธ.บ.การตลาด 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

รวมจ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอน 8    หลักสูตร 
 
6.  จ านวนนักศึกษา    

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามพ้ืนที่ รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 2  

     ตารางท่ี 2 จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามเขตพื้นที่ 

หลักสูตร/พ้ืนที่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง รวม 
การบัญชี 1,130 278 384 280 15 388 2,475 
การจัดการ 899 203 223 277 193 336 2,131 
การตลาด 844 113 123 82 - 154 1,316 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ 712 144 253 172 116 225 1,622 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 253 - - - - - 253 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 587 - - - - - 587 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 447 38 79 - - 123 687 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 163 - 128 72 59 63 485 
การจัดการ/การตลาด/ระบบสาร
สนเทสฯ/การบัญชี 

- 117 - - - - 117 

รวม 5,035 893 1,190 883 383 1,289 9,673 
     ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   http://academic.rmutl.ac.th/page/สถิตินักศึกษา 
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7.   จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7.1 จ านวนอาจารย์ 

  ปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 381.5 คน 
ปฏิบัติงานจริงจ านวน  351.5 คน ลาศึกษาต่อจ านวน 30 คน รายละเอียดแสดง ดังตารางที่  3             
และตารางท่ี 4  

 ตารางท่ี 3 สรุปจ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 
พื้นที่ ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

เชียงใหม่ 12.5 124 2.5 139 - 1 25 113 139 
เชียงราย 8 45 1 54 - 1 1 52 54 
ตาก 9 45.5 5.5 60 - - 15 45 60 
น่าน 4 35 1 40 - 2 9 29 40 
พิษณุโลก 3 27 4 34 - - 7 27 34 
ล าปาง 7 42.5 5 54.5 - - 5 49.5 54.5 

รวม 43.5 319 19 381.5 - 4 62 315.5 381.5 
 ข้อมูลจ านวนอาจารย์จากกองบริหารงานบุคคล  http://personal.rmutl.ac.th/2558/sar/2558/summary2558-2.pdf 
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ตารางท่ี 4 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ าแนกตามเขตพื้นที่ตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 ล าดับ พื้นที ่
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคณุวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม
ทั้งหมด 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 
อ ผศ รศ ศ อ ผศ รศ ศ อ ผศ รศ ศ อ ผศ รศ ศ 

1 เชียงใหม ่ 2.5 - - - 101 23 - - 9.5 2 1 - 113 25 1 - 139 134 5 
2 เชียงราย 1  -  -  - 44   1   - - 7 - 1 - 52 1 1 - 54 44 10 
3 ตาก 5.5 - - - 35.5 10 - - 4 5 - - 45 15 - - 60 55 5 
4 น่าน 1 - - - 26 7 2 - 2 2 - - 29 9 2 - 40 38 2 
5 พิษณุโลก 3 1 - - 21 6 - - 3 - - - 27 7 - - 34 30 4 
6 ล าปาง 4 1 - - 39.5 3 - - 6 1 - - 4935 5 - - 54.5 50.5 4 

รวม 17 2 - - 267 50 2 - 31.5 10 2 - 315.5 62 4 - 
381.5 351.5 30 

รวมท้ังหมด 19 319 43.5 381.5 

หมายเหตุ:  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 
ท างาน 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
ท างาน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 

  ท างานน้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถนับได ้
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ตารางท่ี 5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ าแนกตามเขตพื้นที่ ประจ าปีการศึกษา 2558  

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

1 ผศ. ชนิตา             โชติเสถียรกุล เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 25 มี.ค. 2525 - - 1 
2 ผศ. สุทธิดา           จันทร์คง เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 3 ก.ค. 2524 - - 1 
3 ผศ. เสรฐสุดา         ปรีชานนท์ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 30 ม.ค. 2533 - - 1 
4 อาจารย ์ นายสาโรช       พรหมนิมิตร เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 2 ส.ค. 2525 - - 1 
5 อาจารย ์ นายสุทธิศักดิ์   ประสิทธ์ิบุรรีักษ์ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 2 มิ.ย. 2525 - - 1 
6 อาจารย ์ นายสวัสดิ์        หากิน เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
7 อาจารย ์ นายวรวิทย์        เลาหะเมทน ี เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาเอก 4 ม.ค. 2548 - - 1 
8 อาจารย ์ นายธนศักดิ์       ตันตินาคม เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาเอก 3 พ.ค. 2553 - - 1 
9 อาจารย ์ นางเพราพิลาส  ประสิทธ์ิบุรีรักษ ์ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2548 - - 1 
10 อาจารย ์ นางศศิพัชร์      สันกลกิจ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 2 ต.ค. 2556 - - 1 
11 อาจารย ์ นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์  

                      ณ อยุธยา 
เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ย. 2553 - - 1 

12 อาจารย ์ นางศุภลักษณ์     จงชานสิทโธ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 3 พ.ย. 2551 - - 1 
13 อาจารย ์ นางสาวสุภาภรณ์   วิริยกิจจ ารูญ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 30 พ.ค. 2554 - - 1 
14 อาจารย ์ นางสาวอัญชรินทร์  เลิศประกอบกิจ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
15 อาจารย ์ นางสาวนวิตถา      โสภาจารีย ์ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 2 ม.ค. 2556 - - 1 
16 อาจารย ์ นางสาวรังศิมา      กันธิวาส เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 1 ต.ค 2553 - - 1 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

17 อาจารย ์ นายภานุมาศ       แสงประเสริฐ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 30 พ.ค. 2554 - - 1 
18 อาจารย ์ นายสุรตัน์           ยาสิทธิ์ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 6 ม.ค. 2558 - - 1 
19 อาจารย ์ น.ส.นฤมล          คุ้มพงษ์ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 1 มี.ค. 2554 - - 1 
20 อาจารย ์ นายทศพร           ไชยประคอง เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
21 อาจารย ์ นายสิงห์คม         วุฒิชาติ เชียงใหม ่ การบัญชี ปริญญาโท 27 พ.ค. 2556 - - 1 
22 ผศ. นางดวงพร           อ่อนหวาน เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 15 ก.พ. 2525 - - 1 
23 ผศ. นายมานิตย์          มัลลวงค ์ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 17 ม.ค. 2506 - - 1 
24 ผศ. นางนิศรา            จันทร์เจริญสขุ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 2 ม.ค. 2535 - - 1 
25 ผศ. นายสุรชัย            อุตมอ่าง เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 24 มิ.ย. 2526 - - 1 
26 ผศ. นางสุภัทรา          ปานสุวรรณจติร ์ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 24 ก.ค. 2524 - - 1 
27 ผศ. นางลลิตพรรณ      จรรย์สืบศรี เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2528 - - 1 
28 อาจารย ์ นางกัญญ์วรา        สมใจ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาเอก 7 ก.ค. 2531 - - 1 
29 อาจารย ์ นางสาวลัดดา       ปินตา เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาเอก 2 มิ.ย. 2546 - - 1 
30 ผศ. นายรัฐนันท์          พงศ์วิริทธ์ิธร เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาเอก 1 มิ.ย. 2553 - - 1 
31 อาจารย ์ นายชัชวิน            วรปรีชา เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2545 - - 1 
32 อาจารย ์ นางอุษามาศ         รัตนวงศ์ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 24 พ.ย. 2534 - - 1 
33 อาจารย ์ นางสาวรุจิรา         สุขมณี เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 1 มี.ค. 2554 - - 1 
34 อาจารย ์ นางสาวเบญญาภา   กันทะวงศ์วาร เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 4 พ.ย. 2551 - - 1 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
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35 อาจารย ์ นายวิวัฒน์โชติกร    เรืองจันทร ์ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 1 พ.ย. 2549 - - 1 
36 อาจารย ์ นางสาวอาภาศรี     เทวตา เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 12 ก.ค. 2553 - - 1 
37 อาจารย ์ นางสาวแคทรียา     พร้อมเพรยีง เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.พ. 2556 - - 1 
38 อาจารย ์ นางสาวดุษณี         กุยแก้ว เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 27 พ.ค. 2556 - - 1 
39 อาจารย ์ นางสาวกฤษยา       มะแอ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 30 พ.ค. 2554  - - 1 
40 อาจารย ์ นางสาวสุรยี์รัตน์     อินทร์สุเทพ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 13 มิ.ย. 2554 - - 1 
41 อาจารย ์ นางสาวเกษรี         ศรีโปฎก เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 1 ต.ค.2555 - - 1 
42 อาจารย ์ นางสาวศุภลักษณ์   บ ารุงกิจ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท  27 พ.ค.2556  - - 1 
43 อาจารย ์ นางสาวณฐา          อภิธาวินวสุ เชียงใหม ่ การจัดการ ปริญญาโท 27 พ.ค. 2556  - - 1 
44 ผศ. นายนุกูล              พิกุล เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท มิ.ย. 2538 - - 1 
45 ผศ. นายเปรมศักดิ์        อาษากิจ เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท 1 มี.ค. 2538 - - 1 
46 อาจารย ์ นายอนวัช             จิตต์ปรารพ เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท 14 พ.ค. 2546 - - 1 
47 อาจารย ์ นางสาวศิริรักษ์       ยาวิราช เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
48 อาจารย ์ นางสุชาดา            ทรัพยสาร เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท 27 ต.ค. 2536 - - 1 
49 อาจารย ์ นางสาวชรัญญา      สุวรรณเสรีรกัษ์ เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
50 อาจารย ์ นางริญญาภัทร์       เขจรนันทน์ เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาเอก 2 ก.ย. 2556 - - 1 
51 อาจารย ์ นางแสงดาว           แก้วสว่าง เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - 1 มิ.ย. 2558 1 
52 อาจารย ์ นายทิติวัตถ์           อรรถปรียางกูร เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาโท 22 ต.ค. 2555 - - 1 
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53 อาจารย์ดร. นางพีรยา              สมศักดิ์ เชียงใหม ่ การตลาด ปริญญาเอก 2 ม.ค. 2556 - - 1 
54 อาจารย ์ นางสาวพรพิพัฒน์    ทองปรอน เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 27 พ.ค. 2535 - - 1 
55 อาจารย ์ นายสุพงศ์             แดงสุริยศร ี เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 28 พ.ย. 2538 - - 1 
56 ผศ. นางหฤทัย             อาษากิจ เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 มิ.ย. 2538 - - 1 
57 ผศ. นางชัชฎาพร          ปุกแก้ว เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาเอก 4 ธ.ค. 2539 - - 1 
58 อาจารย ์ นายเทวา              พรหมนุชานนท์ เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - - 1 
59 อาจารย ์ นายธีรภพ             แสงศรี เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2553 - - 1 
60 อาจารย ์ นายนพณัฐ            วรรณภรี์ เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
61 อาจารย ์ นายสุทัศน์             กุณา เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 เม.ย. 2554 - - 1 
62 อาจารย ์ นางสุรีนาฎ            มะโนลา เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 มิ.ย. 2553 - - 1 
63 อาจารย ์ นายจตุพร             ศิลพรชัย เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 มิ.ย.2555 - - 1 
64 อาจารย ์ นายนรินทร์           จิวิตัน เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 24 มิ.ย. 2556 - - 1 
65 อาจารย ์ นางสาววาสนา       ดวงค า เชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
66 ผศ. นางสาวประภาพร   หัสสรังส ี เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโท 1 ก.ย. 2532 - - 1 
67 อาจารย ์ นางสาวปาริฉัตร     เดือนเพ็ญ เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโท 29 มิ.ย. 2535 - - 1 
68 อาจารย ์ นางอัจฉริน           จิตต์ปรารพ เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
69 อาจารย์  นางสาวเกิดศริิ       ชมภูกาวิน เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
70 อาจารย ์ นางสาวณิชกุล       ค ารินทร ์ เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
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71 อาจารย ์ นางสาวบุผา         ระวิโรจน ์ เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโท 1 ก.พ. 2558 - - 1 
72 อาจารย ์ นางสาวปณิธิ        อมาตยกุล เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - 28 เม.ย. 2557 1 
73 อาจารย ์ สุภาวดี               วรุณกุล เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 
ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 

74 อาจารย ์ นายภาคภมูิ         ภัควิภาส เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 

75 อาจารย ์ นางสาวพิริยมาศ   ศิริชัย เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 

76 อาจารย ์ นางสาวศิวพร       เจรียงประเสรฐิ เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปริญญาโท 1 มิ.ย. 2552 - - 1 

77 อาจารย ์ นางสาววรัทยา      มาภักด ี เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปริญญาโท 1 เม.ย. 2554 - - 1 

78 อาจารย ์ Mr.Mahmoud      Moussa เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปริญญาโท 1 เม.ย. 2554 -  - 1 

79 อาจารย ์ Mr.Curtis  William  Fry เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปริญญาตร ี 3 ต.ค. 2554 - - 1 

80 อาจารย ์ Mr.Russell    James Pierce เชียงใหม ่ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปริญญาตร ี 20 ม.ค. 2559 - - 0.5 
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81 อาจารย์  นางสาวธัญวดี    สุจรติธรรม เชียงใหม ่ เศรษฐศาสตร ์ ปริญญาเอก 15 ม.ค. 2559 - - 0.5 
82 ผศ. พรพิมล           วิกรัยพัฒน์ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2524 - - 1 
83 อาจารย ์ นายดิลก         ประสานวรกิจกลุ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 16 เม.ย. 2536 - - 1 
84 อาจารย ์ นายชูเกียรติ     ศิริวงศ ์ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 ธ.ค. 2552 - - 1 
85 อาจารย ์ นายอนาวิน     สุวรรณะ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
86 อาจารย ์ นางสาวสุภาภรณ์   ศุภพลกิจ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
87 อาจารย ์ นายพีรพงษ์      ไชยวงค์ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 พ.ค. 2556 - - 1 
88 อาจารย ์ นางสาวสลิลทิพย์   ตียาภรณ ์ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 พ.ย. 2549  - - 1 
89 อาจารย ์ นางสาวอนัญญา   ปรัชญ์ธไิพลิน เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 ก.พ. 2556 - - 1 
90 อาจารย ์ นางสาวนวรัตน์   พรหมอุปภัมป ์ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 25 ก.ย.2549 - 1 ม.ค. 2554 1 
91 อาจารย ์ นางสาววรัญญา   ฐานะ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2556 - - 1 
92 อาจารย ์ นางสาวจิรัฐิติกาล  มานะจรรยาพงศ์ เชียงใหม ่ การท่องเที่ยวฯ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2556 - - 1 
93 ผศ. นางกัลยารตัน์    เศวตนันทน์ เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารสากล 
ปริญญาโท 16 มิ.ย.2532 - - 1 

94 อาจารย ์ นางดารารตัน์     เต็งไตรสรณ ์ เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 3ม.ค.2527 - - 1 

95 อาจารย ์ นางสุภรพรรณ    คนเฉียบ เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาเอก 24ต.ค.2545 - - 1 
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96 อาจารย ์ นางฝนทิพ         ราชเวียง เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 18เม.ย.2551 - - 1 

97 อาจารย ์ นางปณิสา         กุระคาน เชียงใหม ่ ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 1ก.ค.2552 - - 1 

98 ผศ. นายศักดิ์สายันต์    ใยสามเสน เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 29 มิ.ย. 2535 - - 1 
99 ผศ. นายธวัชชัย         พึ่งธรรม เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 22 มิ.ย. 2530 - - 1 
100 ผศ. นางศตวรรณ       พิกุล เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 30 พ.ค. 2530 - - 1 
101 ผศ. วิไลรตัน์             แสงศรี เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 23 มิ.ย. 2523 - - 1 
102 อาจารย ์ นายชัยวัฒน์       ต่อมดวงแก้ว เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 11 มิ.ย. 2535 - - 1 
103 อาจารย ์ ดร.ประทีป        พืชทองหลาง เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาเอก 3 ต.ค. 2554 - - 1 
104 อาจารย ์ ดร.ตะวัน          วาทกิจ เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาเอก 4 ก.ย. 2557 - - 1 
105 อาจารย ์ นางสาวพิณนภา  หมวกยอด เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 25 ก.ย. 2549 - - 1 
106 อาจารย ์ นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - 1 พ.ย. 2556 1 
107 อาจารย ์ นายยุรธร            จีนา เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 พ.ค. 2557 - - 1 
108 อาจารย ์ นางสาววิภาดา      ญาณสาร เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
109 อาจารย ์ นางสาวเวลา        กัลหโสภา เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 30 พ.ค. 2553 - - 1 
110 อาจารย ์ นางลมัย              ผัสด ี เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
111 อาจารย ์ นายวรพงษ์         ด้วงน้อย  เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มี.ค. 2554 - - 1 
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112 อาจารย ์ นางสาวเมทินี        น้อยเรือน เชียงใหม ่ สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 4 ก.ค. 2556 - - 1 
113 รศ. นางพรหทัย ตัณฑ์จติานนท ์ เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 21 พ.ค 2529 - - 1 
114 ผศ. นางศิริลักษณ์        อินฝาง เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 22 มิ.ย. 2527 - - 1 
115 อาจารย ์ นางอัปษร ธรรมสโรช เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 6 ม.ค. 2525 - - 1 
116 อาจารย ์ นางกนิษฐา ลังกาพินธุ ์ เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พ.ค. 2553 - - 1 
117 อาจารย ์ นางสาวกฤติกา อินตา เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 ต.ค.2557 - - 1 
118 อาจารย ์ นายเฉลมิพงค์ ท างาน เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 เม.ย. 2553 - - 1 
119 อาจารย ์ นางปริศนา กุลนลา เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 ต.ค. 2553 - - 1 
120 อาจารย ์ นางสาวอรวรรณ เลาหะเมทน ี เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 7 พ.ย.2556 - - 1 
121 อาจารย ์ นายเฉลมิชัย พาราสุข เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 2 มิ.ย. 2551 - - 1 
122 อาจารย ์ นางสาวศศิวิมล ชิน เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พ.ค. 2553 - - 1 
123 อาจารย ์ นางสาวกนกวรรณ    คันธากร เชียงใหม ่ ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 ต.ค. 2558 - - 1 
124 ผศ. นายวิลักษณ์         ศรีป่าซาง เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 18 ธ.ค 2530 - - 1 
125 อาจารย ์ นางวิภาวรรณ       ปลัดคุณ เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 23 มี.ค 2537 - - 1 
126 อาจารย ์ นางสาวสุดารักษ์    แก้วดวงแสง เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 24 ต.ค 2533 - - 1 
127 อาจารย ์ นายรชต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 9 ส.ค 2539 - - 1 
128 อาจารย ์ นางสุชาดา           อรุณศิโรจน์ เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 ส.ค 2557 - - 1 
129 อาจารย ์ นางสาวพิศาพิมพ์  จันทร์พรหม เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 8 ธ.ค 2548  -  - 1 
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130 อาจารย ์ นายชวรินทร์         ค ามาเขียว เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 28 ก.ย 2552 - - 1 
131 อาจารย ์ นางสุดาวดี           ถาวงษ์กลาง เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 10 ส.ค 2555 - 27 ส.ค. 2555 1 
132 อาจารย ์ นางสาวปรียานุช    อนุสุเรนทร ์ เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 2 มิ.ย 2551 - - 1 
133 อาจารย ์ นางสาวพิมพิมล     จันต๊ะวงค ์ เชียงใหม ่ ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 พ.ย 2555 - - 1 
134 ผศ. นายชัยพร      ปรมาธิกุล เชียงใหม ่ พลศึกษาฯ ปริญญาโท 30ส.ค.2537 - - 1 
135 ผศ. นางบุษบา      ชมิดท์ เชียงใหม ่ พลศึกษาฯ ปริญญาโท 1 ก.ค.2531 - - 1 
136 อาจารย ์ นายนฐนัธย ์      ใยบัว เชียงใหม ่ พลศึกษาฯ ปริญญาโท 29 มิ.ย.2535 - - 1 
137 อาจารย ์ นายประจักษ ์    สุวรรณธรีะกิจ เชียงใหม ่ พลศึกษาฯ ปริญญาโท 21 เม.ย.2542 - - 1 
138 อาจารย ์ นายณัฐพงศ ์   ดีไพร เชียงใหม ่ พลศึกษาฯ ปริญญาโท 29 มิ.ย.2535 - - 1 
139 อาจารย ์ นายภานุพันธ์    ลาภรัตนทอง เชียงใหม ่ พลศึกษาฯ ปริญญาโท 3 พ.ค.2548 - - 1 
140 อาจารย ์ นายบงกช    ศิลปานนท์ เชียงใหม ่ พลศึกษาฯ ปริญญาโท 1 พ.ย.2550 - - 1 
1 อาจารย ์ วรีวรรณ       เจริญรูป เชียงราย การบัญชี ปริญญาเอก 20 ก.พ.2549 - - 1 
2 อาจารย ์ ดร.พรรณภิา  เภสัชพิพัฒน์กุล เชียงราย การบัญชี ปริญญาเอก 3 ธ.ค. 2544 - - 1 
3 อาจารย ์ ชไมพร         รัตนเจริญชัย เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 14 ธ.ค. 2549 - 14 มิ.ย. 2555 1 
4 อาจารย ์ แววดาว       พรมเสน เชียงราย การบัญชี ปริญญาเอก 3 ก.ค. 2549 - 1 พ.ค. 2553 1 
5 อาจารย ์ กรวิกา        ไชยวงศ์ เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 21 พ.ค. 2555 - 1 ส.ค. 2557 1 
6 อาจารย ์ สุวิสา         ทะยะธง เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
7 อาจารย ์ ยุพา          ยะใจมั่น เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
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8 อาจารย ์ อรวรรณ     เช้ือเมืองพาน เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 1 พ.ค. 2552 - - 1 
9 อาจารย ์ จรัสศรี         โนมี เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 21 มิ.ย. 2553 - - 1 
10 อาจารย ์ ศุภลักษณ์     จิรรัตนส์ถิต เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 11 ก.ค. 2554 - - 1 
11 อาจารย ์ กัญจน์ชญา    สังสิตสุวรรณ เชียงราย การบัญชี ปริญญาโท 18 พ.ค. 2554 - - 1 
12 อาจารย ์ ปาริชาติ        อ านวยพรเลิศ เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาโท 13 พ.ค. 2539 - - 1 
13 อาจารย ์ นายนิติศักดิ์    เจรญิรูป เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก 13 พ.ค. 2539 - - 1 
14 อาจารย ์ ปรีชา   พลชัย เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาโท 13 พ.ค. 2539 - - 1 
15 อาจารย ์ กิ่งกาญจน์     ปวนสุรินทร ์ เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาโท 1 พ.ย. 2559 - 19 ก.ค. 2553 1 
16 อาจารย ์ เสกสรร   ทายะรังษี เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาโท 8 ก.ย. 2546 - 14 มิ.ย. 2555 1 
17 อาจารย ์ เดือนเพ็ญ   มะโนเรือง เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาโท 3 ต.ค. 2554 - 13 ส.ค. 2556 1 
18 อาจารย ์ กมลลักษณ์   ชัยด ี เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
19 อาจารย ์ จิราภัทร    ค าแปง เชียงราย ระบบสารสนเทศ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2556 - - 1 
20 อาจารย ์ นางณภัทร    ทิพย์ศร ี เชียงราย การจัดการ ปริญญาเอก 13 พ.ค. 2539 - - 1 
21 ผศ. ราเชนทร์      ชูศรี เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 13 พ.ค. 2539 - - 1 
22 อาจารย ์ ธนีนุช    เร็วการ เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 3 มิ.ย. 2545 - - 1 
23 อาจารย ์ ธนษา ญาณสาร เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - 14 มิ.ย. 2555 1 
24 อาจารย ์ สุจิตตา   หงษ์ทอง เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 2 เม.ย. 2555 - - 1 
25 อาจารย ์ กนกอร   จิตจ านงค์ เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
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26 อาจารย ์ ภัทราพร   สมเสมอ เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
27 อาจารย ์ พิทธินันท์   สมไชยวงค์ เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
28 อาจารย ์ กรปภา   จันทาพูน เชียงราย การจัดการ ปริญญาโท 1 พ.ค. 2554 - - 1 
29 อาจารย ์ อาริยา   พนมไพร เชียงราย การตลาด ปริญญาโท 13 พ.ค. 2539 - - 1 
30 อาจารย ์ รสริน   สภุารตัน ์ เชียงราย การตลาด ปริญญาโท 13 พ.ค. 2539 - - 1 
31 อาจารย ์ ศิรินาฎ   จันทนะเปลิน เชียงราย การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ย. 2556 - - 1 
32 อาจารย ์ พันทิพา  ปัญสุวรรณ เชียงราย การตลาด ปริญญาโท 1 ธ.ค. 2554 - 14 มิ.ย. 2555 1 
33 อาจารย ์ ณฐมน   ทรัพย์บุญโต เชียงราย การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
34 อาจารย ์ อวยพร   ต๊ะวัน เชียงราย การตลาด ปริญญาโท 1 ธ.ค. 2554 - - 1 
35 อาจารย ์ อนิรุทธ์   สงค์ธนาพิทักษ์ เชียงราย การท่องเที่ยว ปริญญาโท 15 มี.ค. 2546 - - 1 
36 อาจารย ์ อัญชนา   พรหมปัน เชียงราย การท่องเที่ยว ปริญญาโท 16 ต.ค. 2551 - - 1 
37 อาจารย ์ สุภัทรจติต์   มะโนสด เชียงราย การท่องเที่ยว ปริญญาโท 2 ม.ค. 2556 - - 1 
38 อาจารย ์ สิรสิาสน์   พันธ์มณ ี เชียงราย การท่องเที่ยว ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
39 อาจารย ์ นางสาวอุสิธารา   จันตาเวียง เชียงราย แผนกภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 1 เม.ย. 2542 - - 1 
40 อาจารย ์ อัศรา   โรจนพิบูลธรรม เชียงราย แผนกภาษาตะวันตก ปริญญาโท 21 ธ.ค. 2531 - - 1 
41 อาจารย ์ วรวรรณ   สลสีองสม เชียงราย แผนกภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
42 อาจารย ์ ณัฐรกานต์  ค าใจวุฒิ เชียงราย แผนกภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - 14 มิ.ย. 2555 1 
43 อาจารย ์ ธิษณา  ศรัทธารัตธนา เชียงราย แผนกภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 ธ.ค. 2553 - - 1 
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44 อาจารย ์ ธิดารัตน์  ทิพย์ประเสริฐ เชียงราย แผนกภาษาตะวันตก ปริญญาตร ี 16 มิ.ย. 2554 - - 1 
45 อาจารย ์ นวรัตน์  บุญสมฤทธ์ผล เชียงราย แผนกภาษาตะวันตก ปริญญาโท 10 มิ.ย. 2556 - - 1 
46 รศ. นางสิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรต ิ เชียงราย สังคมศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 พ.ย. 2531 - - 1 
47 อาจารย ์ ปองสุข  ศรีชัย เชียงราย สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 พ.ย. 2547 - - 1 
48 อาจารย ์ นายหริพล  ธรรมนารักษ ์ เชียงราย สังคมศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 ก.ค. 2547 - - 1 
49 อาจารย ์ ภีราวิชญ์  ชัยมาลา เชียงราย สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 2555 - - 1 
50 อาจารย ์ รจนา   บุญลพ เชียงราย สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 พ.ค. 2556 - - 1 
51 อาจารย ์ บุญสม  น่วมค านึง เชียงราย พลศึกษา ปริญญาโท 19 ม.ค. 2541 - - 1 
52 อาจารย ์ ทัดมนู  โพธิสารตัน ์ เชียงราย พลศึกษา ปริญญาโท 3 ต.ค. 2554 - - 1 
53 อาจารย ์ วรรธนะรตัน์   ไชยวงศ์ เชียงราย ตะวันออก ปริญญาโท 15 ก.ย. 2551 - - 1 
54 อาจารย ์ วิยะดา  มีศร ี เชียงราย ตะวันออก ปริญญาโท 15 ก.ย. 2546 - 1 มิ.ย. 2554 1 
1 ผศ. นางกรรณิการ์       ฤทธิ์ขุน ตาก การจัดการ ปริญญาโท 8 มิ.ย. 2533 - - 1 
2 ผศ. นางสาวซินเนีย      รัติภัทร ์ ตาก การจัดการ ปริญญาโท 7 เม.ย. 2537 - - 1 
3 ผศ. นางสาวลภสัรดา    รังสิตราพร ตาก การจัดการ ปริญญาโท 1 มิ.ย. 2527 - - 1 
4 ผศ. นางสาวเนาวลักษณ์  เอื้อพิชญานนท์ ตาก การจัดการ ปริญญาโท 26 พ.ค. 2529 - - 1 
5 ผศ. นางสาววรรณพร    ทีเก่ง ตาก สารสนเทศ ปริญญาเอก 7 เม.ย. 2537 - - 1 
6 ผศ. นางสาวพรรณธิภา  เพชรบญุม ี ตาก สารสนเทศ ปริญญาโท 25 ก.ค. 2540 - - 1 
7 ผศ. นางสาวสินีนาฎ     วงค์เทียนชัย ตาก การบัญชี ปริญญาเอก 8 ธ.ค. 2537 - - 1 
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8 ผศ. นางยุพิน           มีใจเจริญ ตาก การบัญชี ปริญญาโท 13 พ.ค. 2539 - 1 มิ.ย. 2556 1 
9 ผศ. นายเทอดทูล      โตคีร ี ตาก พลศึกษา ปริญญาเอก 30 เม.ย. 2528 - - 1 
10 ผศ. นางบวรลักษณา  อินประสิทธ์ิ ตาก ภาษาไทย ปริญญาโท 1 มิ.ย. 2527 - - 1 
11 ผศ. นางศีลพร         พึ่งเจริญ ตาก ภาษาไทย ปริญญาโท 1 ก.ค. 2534 - - 1 
12 ผศ. นางสุนีรัตน์       สุรีย์พงษ ์ ตาก สังคม ปริญญาโท 3 มิ.ย. 2520 - - 1 
13 ผศ. นางสาวมาลา     เทพมณ ี ตาก สังคม ปริญญาโท 26 ม.ค. 2532 - - 1 
14 ผศ. นางอรอนงค์      นิยมธรรม ตาก สังคม ปริญญาเอก 26 ธ.ค. 2531 - - 1 
15 อาจารย ์ นางกัลยา         สุวรรณวิไล ตาก สารสนเทศ ปริญญาตร ี 20 ส.ค. 2528 - - 1 
16 อาจารย ์ นายจักรรฏัฐ์     ธรรมจิต ตาก การตลาด ปริญญาโท 8 ธ.ค. 2530 - - 1 
17 อาจารย ์ นางสาวชนกภร  สุขลาภ ตาก การตลาด ปริญญาโท 7 เม.ย. 2537 - - 1 
18 อาจารย ์ นางสาวสมใจ    วงค์เทียนชัย ตาก การตลาด ปริญญาโท 1 มิ.ย. 2544 - - 1 
19 อาจารย ์ นางสาววันดี     อ๊อดปัญญา ตาก การบัญชี ปริญญาโท 3 ก.ค. 2524 - - 1 
20 อาจารย ์ นางจุฑามาศ     พึ่งอ่อน ตาก การบัญชี ปริญญาโท 16 พ.ย.2524 - - 1 
21 อาจารย ์ นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว ตาก การบัญชี ปริญญาเอก 21 ต.ค. 2547 - - 1 
22 อาจารย ์ นายเทวฤทธ์ิ      ละมูล ตาก พลศึกษา ปริญญาโท 17 มิ.ย. 2534 - - 1 
23 อาจารย ์ นางสาวกรรณิกา  เครือทนุ ตาก ภาษาอังกฤษ  ปริญญาโท  10 มิ.ย. 2534 - - 1 
24 อาจารย ์ นางพิศมัย         สุภัทรานนท ์ ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 15 มี.ค. 2528 - - 1 
25 ผศ. นายเผด็จ         ทุกข์สูญ ตาก การตลาด ปริญญาเอก 1 พ.ย. 2545 - - 1 
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26 อาจารย ์ นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา ตาก สารสนเทศ ปริญญาโท 28 พ.ค. 2547 - - 1 
27 อาจารย ์ นายอภิชัย          ซื่อสัตย์สกุลชัย ตาก สารสนเทศ ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - 1 มิ.ย. 2555 1 
28 อาจารย ์ นางปิยะวรรณ     คุ้มญาต ิ ตาก การจัดการ ปริญญาเอก 28 ก.ย. 2552 - - 1 
29 อาจารย ์ นางสาวณัชชิยา   โม้ฟ ู ตาก การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.ย. 2553 - - 1 
30 อาจารย ์ นางสุมลมาลย์    อรรถวุฒิชัย ตาก การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ย. 2553 - - 1 
31 อาจารย ์ นางนมิดา         ซื่อสัตย์สกุลชัย ตาก สารสนเทศ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2554 - - 1 
32 อาจารย ์ นายธีระ           พร้อมเพรียง ตาก สารสนเทศ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
33 อาจารย ์ นางยุพรัตน์       จันทร์แก้ว ตาก การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
34 อาจารย ์ นางสาวยพรัตน์  อิ่มพิทักษ ์ ตาก การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
35 อาจารย ์ นางสรินยา      สุภัทรานนท ์ ตาก การบัญชี ปริญญาโท 3 ก.ค. 2550 - 1 ส.ค. 2557 1 
36 อาจารย ์ นางสาวสุวัจนกานดา  พูลเอียด ตาก การท่องเที่ยว ปริญญาโท 2 ก.ย. 2556 - - 1 
37 อาจารย ์ นางสาวศุภณิตา  พงศ์สุวรรณ ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 12 ก.ค. 2556 - - 1 
38 อาจารย ์ นายรัฐพล      ภุมรินทร์พงศ ์ ตาก สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
39 อาจารย ์ นายคุณากร    สุปน ตาก สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
40 อาจารย ์ นางสาวสิรินพร  เกียงเกสร ตาก สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 28 ก.ย. 2552 - - 1 
41 อาจารย ์ นางสาวสุธารตัน์  โพธิ์เลิก ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 12 พ.ค. 2547 - 1 มิ.ย. 2555 1 
42 อาจารย ์ นางสาวฐิติรตัน์  วิจารณป์รีชา ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 ธ.ค. 2548 - - 1 
43 อาจารย ์ นายสถิรศักดิ์     รังสินานนท ์ ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 3 ส.ค. 2552 - - 1 
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44 อาจารย ์ นางสาวเจนจริา  ฝั้นเตม็ ตาก การท่องเที่ยว ปริญญาโท 1 ก.ย. 2553 - 1 มิ.ย. 2556 1 
45 อาจารย ์ นางสาวนภอร    อารีย ์ ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
46 อาจารย ์ นางสาวสาวิตรี     สุวรรณรอ ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 1 ก.ย. 2546 - - 1 
47 อาจารย ์ นางสาวสิรินันท์    กาบบัว ตาก บริหารธรุกิจ ปริญญาโท 1 ก.พ.2559 - - 0.5 
48 อาจารย ์ นายณัฐวุฒิ         ปั้นรูป ตาก สารสนเทศ ปริญญาโท 10 พ.ค. 2553 - - 1 
49 อาจารย ์ นางสาวปิยะพร    เสมาทอง ตาก การจัดการ  ปริญญาตร ี 1 ก.ย. 2553 - - 1 
50 อาจารย ์ นางสาวธันย์นรี    พรไหรเพชร ตาก การจัดการ ปริญญาโท 21 พ.ย. 2548 - - 1 
51 อาจารย ์ นายจักรพันธ์      วงศ์ฤกษ์ดี ตาก สารสนเทศ ปริญญาโท 17 ต.ค. 2554 - - 1 
52 อาจารย ์ นางสาววริษา     สารวิทย ์ ตาก บริหารธรุกิจ ปริญญาตร ี 1 ก.พ.2559 - - 0.5 
53 อาจารย ์ นางสาวกนกพร  บัวทรัพย ์ ตาก ศิลปศาสตร ์ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2558   1 
54 อาจารย ์ นางสาวรุจาภา   สุกใส ตาก การบัญชี ปริญญาโท 28 พ.ค. 2555 - - 1 
55 อาจารย ์ นางน้ าฝน        คงสกุล ตาก การบัญชี ปริญญาโท 16 ม.ค. 2555 - - 1 
56 อาจารย ์ นายเมธาฤทธ์ิ   จันทร์ทอง ตาก ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี 17 มิ.ย. 2556 - - 1 
57 อาจารย ์ นางสาววชิราภรณ์  ช้างหัวหน้า ตาก ภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 27 มิ.ย. 2554 - - 1 
58 อาจารย ์ นางสาวชลธิชา  อ่องทุน ตาก การท่องเที่ยว ปริญญาโท 17 มิ.ย. 2556 - - 1 
59 อาจารย ์ นางสาวแจ่มใส  จันทร์กลาง ตาก พลศึกษา ปริญญาโท 8 ก.พ. 2553 - - 1 
60 อาจารย ์ Chen  gqian ตาก ศิลปศาสตร ์ ปริญญาโท 29 พ.ค. 2549 - - 1 
61 อาจารย ์ Cheung  shui yuk ตาก ศิลปศาสตร ์ ปริญญาตร ี 1. พ.ย. 2548 - - 1 
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1 อาจารย ์ นางธัญทิพย์      ศิริพรอัครชัย น่าน การจัดการ ปริญญาโท 1 ธ.ค. 2551 - - 1 
2 ผศ. นางสาวกนกรัตน์    ดวงพิกุล น่าน การจัดการ ปริญญาโท 22 ต.ค. 2527 - - 1 
3 รศ. นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ ์ น่าน การจัดการ ปริญญาโท 31 ส.ค. 2527 - - 1 
4 ผศ. นายจงเจตต์     พานิชกุล น่าน การจัดการ ปริญญาโท 12 ธ.ค. 2522 - - 1 
5 ผศ. นางเกตสุดา     พานิชกุล น่าน การจัดการ ปริญญาโท 21 พ.ค. 2524 - - 1 
6 อาจารย ์ นางชุติสร       แก้วบรรจง น่าน การจัดการ ปริญญาเอก 26 พ.ค. 2546 - - 1 
7 อาจารย ์ นางดวงสมร     พลเยี่ยม น่าน การจัดการ ปริญญาโท 16 ส.ค. 2553 - - 1 
8 อาจารย ์ นางสาวปรียานุช  ดีพรมกุล น่าน การจัดการ ปริญญาโท 13 ต.ค. 2557 - - 1 
9 อาจารย ์ นายณัฐพันธ์     ปัญญาโรจน ์ น่าน การจัดการ ปริญญาโท 14 พ.ย. 2548 - - 1 
10 ผศ. นางสาวนงนุช   พรหมวีระไชย น่าน ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 4 เม.ย. 2527 - - 1 
11 อาจารย ์ นางสาวเมตตา   ตาละลักษณ ์ น่าน ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 28 ก.พ. 2538 - - 1 
12 อาจารย ์ นางสุขสวรรค์    ค าวงศ์ น่าน ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาตร ี 2 ก.ย. 2548 - - 1 
13 อาจารย ์ นายอนันต์        มงคลเกียรติชัย น่าน ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 9 ม.ค. 2532 - - 1 
14 อาจารย ์ นายคทาวุธ       แก้วบรรจง น่าน ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 14 พ.ย. 2548 - - 1 
15 อาจารย ์ นายสิทธิโชค      จันทร์รัตนสริ ิ น่าน ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 6 ส.ค. 2555 - - 1 
16 อาจารย ์ นางพัชราภรณ์     หงษ์สิบสอง น่าน ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
17 อาจารย ์ นางสาววรรณิดา  ชินบุตร น่าน การตลาด ปริญญาโท 17 ก.ย. 2548 - - 1 
18 ผศ. นายธวัชชัย     ซ้อนยนต์ น่าน การตลาด ปริญญาโท 14 มิ.ย. 2538 - - 1 



 

 

26 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

19 อาจารย ์ นางสาวจิตรา ปั้นรูป น่าน การตลาด ปริญญาโท 9 ก.ย. 2548 - - 1 
20 อาจารย ์ นางสาวอภิญญา   กันธิยะ น่าน การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ค. 2554 - - 1 
21 อาจารย ์ นางสาวฐาณญิา อิสสระ น่าน การตลาด ปริญญาโท 1 ส.ค. 2551 - พ.ค.2558 1 
22 ผศ. นายสมบรูณ์       กุมาร น่าน การบัญชี ปริญญาโท 24 ก.พ. 2549 - - 1 
23 อาจารย ์ นางฐิตินันท์          กุมาร น่าน การบัญชี ปริญญาโท 28 ก.ย. 2552 - - 1 
24 อาจารย ์ นางอัจฉราภรณ์     พูลยิ่ง น่าน การบัญชี ปริญญาโท 2 พ.ค. 2554 - - 1 
25 อาจารย ์ นายอธิปัตย์           สายสูง น่าน การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
26 อาจารย ์ นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร น่าน การบัญชี ปริญญาโท 16 ก.ค. 2558 - - 0 
27 อาจารย ์ นางสาววันวิภา      ค ามงคล น่าน การบัญชี ปริญญาโท 24 ธ.ค. 2544 - 1 มิ.ย. 2556 1 
28 อาจารย ์ นางจุไรรตัน์          สวัสดิ์ น่าน ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล 
ปริญญาโท 15 มิ.ย. 2552 - - 1 

29 อาจารย ์ นางสาวมินตรา      ไชยชนะ น่าน ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 2 ก.ค. 2556 - - 1 

30 อาจารย ์ นางศิริลักษณ์        นรินทร์รัตน ์ น่าน ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 5 มิ.ย. 2533 - - 1 

31 อาจารย ์ นางสาวขนิษฐา     สุวรรณประชา น่าน ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

 

ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 



 

 

27 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

32 อาจารย ์ นายศักรินทร์        ณ น่าน น่าน ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาเอก 19 ส.ค. 2558 - - 1 

33 อาจารย ์ นางศิวลี             ไชยค า น่าน ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 14 ก.ย. 2558   1 

34 อาจารย ์ นายสรศักดิ์        เชี่ยวชาญ น่าน ภาษาตะวันออก ปริญญาเอก 26 ก.ย. 2545 - - 1 
35 อาจารย ์ นางสาวจารุนันท์  เมธะพันธ์ุ น่าน ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 2 ก.ย. 2556 - - 1 
36 รศ. นายชูเกียรติ      เต็งไตรสรณ ์ น่าน สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 2 มิ.ย. 2525 - - 1 
37 ผศ. นางนันทา        เติมสมบตัิถาวร น่าน สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2524 - - 1 
38 ผศ. สุกัญญา          แสงเดือน น่าน สังคมศาสตร ์ ปริญญาเอก 9 มิ.ย. 2548 - - 1 
39 ผศ. นายเสน่ห์        สวัสดิ ์ น่าน พลานามัย ปริญญาโท 8 ก.ย. 2536 - - 1 
40 อาจารย ์ นายธีรวุฒิ       ปิงยศ น่าน พลานามัย ปริญญาโท 1 พ.ค. 2551 - - 1 
1 ผศ. นางพรรณี       นุกูลคาม พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 1 ต.ค. 2523 - - 1 
2 ผศ. นางอรพิน           แก้วมั่น พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 30 พ.ค. 2523 - - 1 
3 อาจารย ์ นางสวรรยา         หาญวงษา พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 28 พ.ย. 2531 - - 1 
4 ผศ. นางสาวกานต์ธีรา  โพธิ์ปาน พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 23 ม.ค.2538 - - 1 
5 อาจารย ์ นางนิภาภรณ์       อนะวัชกุล พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาตร ี 18ต.ค.2 521 - - 1 
6 ผศ. นางสุพรรัตน์        ทองฟัก พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 5 มี.ค. 2544 - - 1 
7 อาจารย ์ นางสาวนภาพร    สนองบุญ พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 3 มิ.ย. 2545 - 2 มิ.ย. 2551 1 



 

 

28 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

8 อาจารย ์ นางกัญญกาญจน์  ไซเออรส์ พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาเอก 1 มี.ค. 2549 - - 1 
9 อาจารย ์ นางสาวกาญจนา   ทวินันท ์ พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาเอก 5 มิ.ย. 2550 - - 1 
10 อาจารย ์ นางสาวปวีรัฐ       ภักดีณรงค ์ พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 3 ต.ค. 2554 - 19 ส.ค. 2556 1 
11 อาจารย ์ นายมนตรี           ธรรมพัฒนากูล พิษณุโลก การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - - 1 
12 อาจารย ์ นางสาวจรรยา      เกษวิทย ์ พิษณุโลก ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 5 ต.ค. 2558 - - 1 
13 อาจารย ์ นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ พิษณุโลก ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 20 พ.ค. 2539 - - 1 
14 อาจารย ์ นางอารยา          นุ่มนิ่ม พิษณุโลก ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 17 พ.ค. 2542 - - 1 
15 อาจารย ์ นางสาวปฏิกมล    โพธิคามบ ารุง พิษณุโลก ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 2 พ.ค. 2554 - - 1 
16 อาจารย ์ นายนนท์           แสนประสิทธ์ิ พิษณุโลก ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 3 ต.ค. 2554 - 19 ส.ค. 2556 1 
17 อาจารย ์ นายมรกต          ทองพรหม พิษณุโลก ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 27 พ.ค. 2556 - - 1 
18 ผศ. นางสุภวรรณ      พันธุ์จันทร์ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 1 ก.ค. 2524 - - 1 
19 ผศ. นางบุญสม         สุขโขทัย พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 1 ก.ค. 2524 - - 1 
20 ผศ. นางวรางคณา      กรุยรุ่งโรจน ์ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาตร ี 2 ก.ค. 2522 - - 1 
21 อาจารย ์ ว่าท่ีร้อยตรีนิพล    โนนจุ้ย พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาเอก 3 มิ.ย. 2547 - - 1 
22 อาจารย ์ นางสาวศิริภรณ์    บุญประกอบ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 1 พ.ย. 2556 - - 1 
23 อาจารย ์ นายรัชตา           มาอากาศ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 1 ก.ค. 2556 - ศึกษาต่อ 1 
24 อาจารย ์ นางรัชดาภรณ์      แสนประสิทธ์ิ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
25 อาจารย ์ นางสาวนฤภร      ปาลวัฒนวิไชย พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 



 

 

29 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

26 อาจารย ์ นางสาวอุ่นอารี     ตลาดเงิน พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 
27 อาจารย ์ นางสาวธีร์วรา      ขะบูรณ ์ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาโท 2 พ.ค. 2554 - - 1 
28 อาจารย ์ นางสาวธีรวรรณ    เอี่ยววงศ์เจรญิ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาตร ี 4 ม.ค. 2555 - - 1 
29 อาจารย ์ นางณัฐริกา          ทองปัชโชติ พิษณุโลก ศึกษาทั่วไป ปริญญาตร ี 17 ธ.ค. 2555 - - 1 
30 อาจารย ์ นางสาวสุรยี์พร      ใหญ่สง่า พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารสากล 
ปริญญาโท 26 มิ.ย. 2529 - - 1 

31 อาจารย ์ นางกรรณิการ์       ประทุมโทน พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 16 ธ.ค. 2534 - - 1 

32 อาจารย ์ นางสาวต้องหทัย     ทองงามข า พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 18 ก.ย. 2545 - - 1 

33 อาจารย ์ นางสาวขวัญกมล     รักปรางค์ พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 3 ต.ค. 2554 - - 1 

34 อาจารย ์ นายสุทธิพงษ์       พิสิฐเสนากุล พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

ปริญญาโท 1 ก.ค. 2557 - - 1 

1 ผศ. สุรินทร์              ชาตตนนท์ ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 1 ต.ค. 25 - - 1 
2 ผศ. พจนารถ            นพนาคร ล าปาง การจัดการ ปริญญาตร ี 29 ก.ย. 29 - - 1 
3 อาจารย ์ พิมพ์หทัย          บ ารุงกิจ ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 1 ก.ค. 36 - - 1 
4 อาจารย ์ นายกร              จันทรวิโรจน์ ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 4 เม.ย. 43 - - 1 



 

 

30 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

5 อาจารย ์ นางดารารตัน์      ธาตุรักษ์  ล าปาง การจัดการ ปริญญาเอก 1 ส.ค. 45 - - 0.5 
6 อาจารย ์ เกื้อกูล         มณีศรี ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 1 ส.ค. 48 - - 1 
7 อาจารย ์ กนกวรรณ     เวชกามา ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 16 ก.ย. 51 - - 1 
8 อาจารย ์ ผจงจิต         ติ๊บประสอน ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 3 ส.ค. 52 - 18  ก.ย.56 1 
9 อาจารย ์ กรณิศ          เปี้ยอุดร ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 6  ก.พ. 55 - - 1 
10 อาจารย ์ คงศักดิ์         ตุ้ยสืบ ล าปาง การจัดการ ปริญญาโท 1  ก.ค. 57 - - 1 
11 อาจารย ์ อัจฉราพร      แปลงมาลย ์ ล าปาง การตลาด ปริญญาเอก 1 ส.ค. 55 - - 1 
12 อาจารย ์ ญาดา          ค าลือมี ล าปาง การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ค. 56 - - 1 
13 อาจารย ์ ปรีดา           ตัญจนะ ล าปาง การตลาด ปริญญาโท 9 ม.ค. 39 - - 1 
14 อาจารย ์ ณัชธาร         สิงห์โตทอง ล าปาง การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ค. 57 - - 1 
15 อาจารย ์ สรวิทย์         ปานพินิจ ล าปาง การตลาด ปริญญาโท 1 ก.ค. 46 - - 1 
16 ผศ. นราวิชญ์       ความหมั่น ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 14 มิ.ย. 38 - - 1 
17 อาจารย ์ วิษณุ            ช้างเนียม ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 31 พ.ค. 45 - - 1 
18 อาจารย ์ บริวัชร          สืบคุณะ ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 6 ก.พ. 55 - - 1 
19 อาจารย ์ วชิระ            หล่อประดิษฐ ์ ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 มิ.ย. 52 - - 1 
20 อาจารย ์ สุขุมาล          ตั้วสกุล ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 13 ก.ย. 53 - - 1 
21 อาจารย ์ คนึงนุช          สารอินจักร ์ ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 ก.ย. 53 - - 1 
22 อาจารย ์ ธิติวัฒน์         ตาค า ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาเอก 4 ม.ค. 49 - - 1 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

23 อาจารย ์ สุวรรณี          เจียรสุวรรณ ล าปาง ระบบสารสนเทศฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 48 - 1 มิ.ย. 56  1 
24 อาจารย ์ ปัญจพร         ศรีชนาพันธ์ ล าปาง การบัญชี ปริญญาเอก 28 พ.ค. 46 - - 1 
25 อาจารย ์ ณัฐนรี           ทองดีพันธ์ ล าปาง การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ย. 54 - - 1 
26 อาจารย ์ ณัฐยา            สักเส็ด ล าปาง การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ย. 54 - - 1 
27 อาจารย ์ จันทร์ฉาย       กันทิวงศ์ ล าปาง การบัญชี ปริญญาตร ี 24 ก.ค. 56 - - 1 
28 อาจารย ์ นาวสาววราภรณ์  สิงห์แก้วสืบ ล าปาง การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.พ.2559 - - 0.5 
29 อาจารย ์ กรรณิการ์       ใจมา ล าปาง การบัญชี ปริญญาโท 1 ก.ย. 47 - - 1 
30 อาจารย ์ พวงทอง         วังราษฎร์ ล าปาง การบัญชี ปริญญาเอก 3 ส.ค. 52 - - 1 
31 อาจารย ์ สายนที          วงษ์ค าดี ล าปาง การบัญชี ปริญญาโท 1 มิ.ย. 48 - 13 สค.2557 1 
32 อาจารย ์ นาง วัลจิลีน จันทรวิโรจน ์ ล าปาง ภาษาอังกฤษ ฯ ปริญญาโท 1 เม.ย. 42 - - 1 
33 อาจารย ์ นาง จีรสุดา เลิศปญัญานุช ล าปาง ภาษาอังกฤษ ฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 36 - - 1 
34 อาจารย ์ น.ส. นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย ์ ล าปาง ภาษาอังกฤษ ฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 57 - - 1 
35 อาจารย ์ น.ส. ปรียารัตน์ ฆะปัญญา ล าปาง ภาษาอังกฤษ ฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 57 - - 1 
36 อาจารย ์ น.ส. พิมเนตร เทพปัญญา ล าปาง ภาษาอังกฤษ ฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 57 - - 1 
37 อาจารย ์ นาง จิตต์มนัส สมโน ล าปาง ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 27 ม.ค. 38 - - 1 
38 อาจารย์  นาง ยุพเยาว์ ดรณุ ล าปาง ภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 24 ก.ค. 24 - - 1 
39 อาจารย ์ น.ส. สภุาภรณ์ นุกูลธรประกิต ล าปาง ภาษาตะวันตก ปริญญาโท 6 ก.พ. 49 - - 1 
40 อาจารย ์ น.ส. เบ็ญญา อินวรรณ ์ ล าปาง ภาษาตะวันตก ปริญญาตร ี 9 ส.ค. 53 - - 1 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ พ้ืนที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา วันที่เข้าท างาน วันที่ออกงาน วันที่ลาศึกษาต่อ นับเป็น 

41 อาจารย ์ น.ส. กิตตมิา สิงหส์นธิ์ ล าปาง ภาษาตะวันตก ปริญญาตร ี 1 พ.ย. 53 - - 1 
42 อาจารย ์ น.ส. รุ่งทิวา ฟูค าบุตร ล าปาง ภาษาตะวันตก ปริญญาตร ี 1 ก.ค. 56 - - 1 
43 อาจารย ์ นายพงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจรญิ ล าปาง การท่องเที่ยว ฯ ปริญญาโท 13 ส.ค. 33 - - 1 
44 อาจารย ์ นาย ไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน ล าปาง การท่องเที่ยว ฯ ปริญญาโท 1 ก.ค. 57 - - 1 
45 อาจารย ์ น.ส. ชานิกา ฉัตรสูงเนิน ล าปาง การท่องเที่ยว ฯ ปริญญาโท 2 ก.ค. 56 - 12 ม.ค. 58 1 
46 อาจารย ์ น.ส. เพียงกานต์ นามวงค ์ ล าปาง การท่องเที่ยว ฯ ปริญญาโท 18 พ.ค. 54 - - 1 
47 อาจารย ์ นางสาวศริริขวัญ  ปัญญาเรือน ล าปาง การท่องเที่ยว ฯ ปริญญาโท 17 ส.ค. 2555 - - 1 
48 อาจารย ์ นางสาวชนิษฐา  ใจเป็ง ล าปาง การท่องเที่ยว ฯ ปริญญาโท 1 พ.ค. 2558 - - 1 
49 อาจารย ์ นางสาวอาภาวดี  ทับสริักษ ์ ล าปาง การท่องเที่ยว ฯ ปริญญาโท 15 ก.ค. 2558 - - 1 
50 ผศ. นาง นวลศรี จารุทรรศน ์ ล าปาง สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิ.ย. 27 - - 1 
51 ผศ. นาง สุชญา วรามิตร ล าปาง สังคมศาสตร ์ ปริญญาเอก 31 พ.ค. 25 - - 1 
52 อาจารย ์ น.ส. พรพิมล อริยะวาย ์ ล าปาง สังคมศาสตร ์ ปริญญาโท 6 ส.ค. 55 - - 1 
53 อาจารย ์ นาง นิตยา เอกบาง ล าปาง ภาษาตะวันออก ปริญญาโท 3 ส.ค. 52 - - 1 
54 อาจารย ์ นาย สุชาติ สุวรรณเบญจางค ์ ล าปาง พลานามัย ปริญญาโท 22 พ.ค. 21 - - 1 
55 อาจารย ์ นาย วิรยะ เดชแสง ล าปาง พลานามัย ปริญญาโท 2 ก.ค. 56 - - 1 
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7.2 บุคลากรสายสนับสนุน       
      ปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

จ าแนกตามพ้ืนที่ทั้งหมด 42 คน ดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6  สรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
พื้นที่ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

เชียงใหม่ - 28 2 - 30 
เชียงราย - 1 - - 1 
ตาก - 5 - - 5 
น่าน - 3 - - 3 
พิษณุโลก - - 1 - 1 
ล าปาง - 2 - - 2 

รวม - 39 3 - 42 
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8. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  
ในปีงบประมาณ 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  123,307,929.00  บาท โดยแบ่งเป็น 

ตารางท่ี 7 งบประมาณงานแผ่นดิน 47,556,300.00 บาท  

หมวดรายการ 

รวม วิทยาศาสตร์ สังคม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบบุคลากร          

  เงินเดือน 24,465,000.00  16,310,000.00  8,155,000.00  5,229,600.00  3,486,400.00  1,743,200.00  19,235,400.00  12,823,600.00  6,411,800.00  
  ค่าจ้างช่ัวคราว 1,731,600.00  1,154,400.00   577,200.00   336,000.00  224,000.00  112,000.00   1,395,600.00  930,400.00  465,200.00  

งบด าเนินงาน                   

  ค่าตอบแทน 2,372,700.00  1,516,810.00   855,890.00   1,519,600.00  1,420,410.00  99,190.00   853,100.00  96,400.00  756,700.00  

  ค่าใช้สอย                   

    ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พัก และค่า
พาหนะ 

620,900.00  617,279.00   3,621.00                        
-    

 620,900.00  617,279.00  3,621.00  

    ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

200,000.00  199,663.60   336.40                        
-    

 200,000.00  199,663.60  336.40  

  ค่าวัสด ุ                   
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หมวดรายการ 

รวม วิทยาศาสตร์ สังคม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

    วัสดุส านักงาน 500,000.00  499,925.00   75.00                     -     500,000.00  499,925.00  75.00  

    วัสดุการศึกษา 2,066,100.00  2,062,177.50   3,922.50  935,200.00  935,199.50             0.50   1,130,900.00  1,126,978.00  3,922.00  

งบลงทุน                   

  ค่าครุภณัฑ์การศึกษา                   

    ค่าครุภณัฑส์ูงกว่า 
1 ล้านบาท 

15,600,000.00  15,600,000.00   -                          
-    

15,600,000.00  15,600,000.00                    
-    

รวม 47,556,300.00  37,960,255.10  9,596,044.90  8,020,400.00  6,066,009.50  1,954,390.50  39,535,900.00  31,894,245.60  7,641,654.40  
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ตางรางที่ 8 งบประมาณงานเงินผลประโยชน์ (รายได้) 75,751,629.00 บาท 

หมวดรายการ 

รวม วิทยาศาสตร์ สังคม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบบุคลากร  10,738,400.00   -    10,738,400.00    3,779,410.00                  -     3,779,410.00    6,958,990.00                    -     6,958,990.00  
งบด าเนินงาน                    
   ค่าตอบแทน/

ค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ  

 
25,270,000.00  

 
11,217,000.00  

 
14,053,000.00  

   
6,000,000.00  

 
3,724,000.00  

   
2,276,000.00  

 
19,270,000.00  

   
7,493,000.00  

 
11,777,000.00  

   ค่าใช้สอย  23,047,717.00  15,848,838.16   7,198,878.84    2,282,944.00  1,276,267.00   1,006,677.00  20,764,773.00  14,572,571.16   6,192,201.84  
   ค่าซ่อมแซม

ครุภณัฑ์  
 1,000,000.00   537,543.05   462,456.95      600,000.00    155,250.00      444,750.00      400,000.00      382,293.05       17,706.95  

   ค่าวัสดุศึกษา/
วัสดุ  

 9,366,512.00   3,682,163.00   5,684,349.00    6,284,130.00  1,827,752.00   4,456,378.00    3,082,382.00    1,854,411.00   1,227,971.00  

งบลงทุน                    

   ครุภัณฑ์   1,000,000.00   1,000,000.00   -      1,000,000.00  1,000,000.00                    -                      -                      -                      -    
   ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  
 
 

 1,000,000.00   1,000,000.00   -      1,000,000.00  1,000,000.00                    -                      -                      -                      -    
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หมวดรายการ 

รวม วิทยาศาสตร์ สังคม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบรายจ่ายอื่น                                  -      
   น าเสนอผลงาน

วิชาการ  
 1,200,000.00   372,809.00   827,191.00                    -                    -                      -      1,200,000.00      372,809.00      827,191.00  

   กิจกรรม
นักศึกษา  

  3,129,000.00   -     3,129,000.00  
 

    
   

   อื่นๆ          436,200.00                  -        436,200.00    2,692,800.00                    -     2,692,800.00  
  รวม 75,751,629.00  33,658,353.21  42,093,275.79  21,382,684.00  8,983,269.00  12,399,15.00  54,368,945.00  24,675,084.21  29,693,860.79  
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 อาคารสถานที่  
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  หมู่13  ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000 
5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
   52 หมู่7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
   200  หมู่17  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  52000 
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9. การด าเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเร่งด่วนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 

    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

   1 ควรบริหาร
จัดการให้ทุก
หลักสูตรได้
มาตรฐานและ
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ควรเสนอ
รายชื่อ
กรรมการ
ประจ า
หลักสูตรให้
ทันรอบปี
การศึกษา 
และมีการ
เสนอไปยัง 
สกอ. 

ในปีการศึกษา 
2558 ทางคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรในแต่ละ
พื้นที่โดยรวบรวม
จัดส่งให้ สสว.
ด าเนินการรวบรวม
น าเสนอเข้าสภา
วิชาการ 

ได้มีการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ธ.ค. 58 - 
เม.ย.59 

1.รองคณบดี 
ด้านวิชาการ
ฯ 
2. ประธาน
หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2558 
ทางคณะฯ ได้

ตรวจสอบความ
ถูกต้องของอาจารย์

ประจ าหลกัสูตรในแต่
ละพื้นที่โดยรวบรวม

จัดส่งให้ สสว.
ด าเนินการรวบรวม
น าเสนอเข้าสภา

วิชาการ 

            - 

    2 ควรก าหนด
เป้าหมาย
อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
และอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทาง
วิชาการและท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รวมทั้ง
ด าเนินการตาม
แผนให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

คณะควร
จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และภาระงาน
โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการตลอด
ถึงการศึกษา
ต่อในระดับ
การศึกษาที่
สูงขึ้น 
 
 

1. คณะได้จัดท า
บันทึกส ารวจความ
ต้องการศึกษาต่อ
และความต้องการ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของแต่ละ
หลักสูตร ทุกพื้นที ่ 

2. จัดท า
แผนพัฒนา

บุคลากร คณธ
บริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 

 1. มีอาจารย์ที่
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  
2. ได้แผนพัฒนา
บุคลากร คณะ
บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

ต.ค. 58 - 
ก.พ.59 

รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

 ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรตามความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาระงาน 
โดยได้รวบรวมข้อมูล
จากทุกเขตพื้นที่เช่น 
การส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ การศึกษาต่อ 
และการฝึก
ประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพ 

 ข้อมูลที่ได้รับจาก
บางเขตพื้นที่ไม่
ครบถ้วนตามที่

ต้องการ 
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

   3 ควรบริหาร
จัดการให้
สัดส่วน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า
เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 

คณะควรการ
บริหารจัดการ
ให้สัดส่วน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์  โดย
เช่ือมโยงกับ
แผน
อัตราก าลัง 
ภาระงานสอน
ของอาจารย์ 
และเป้าหมาย
การผลิต
บัณฑิต 

คณะฯ ควรมีการ
ประสานงาน
ร่วมกับ สสว.
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและประชุม
กรรมการวิชาการ
เพื่อวางแผน
อัตราก าลังและ
ภาระงานสอนให้
สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

ได้มีการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
ให้มีความถูกต้อง
เพิ่มขึ้น 

ม.ค. - ก.ค.
59 

รองคณบดี 

ด้านวิชาการ 

 คณะได้ประสานงาน
ร่วมกับ สวท.เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องเกณฑ์

มาตรฐาน 

             - 

    4 ควรเพิ่ม
ช่องทางในการ
ให้ข้อมูล
หน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ
และแหล่งงาน
ที่นักศึกษา
สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและเป็น
ปัจจุบัน 

1. เพิ่ม
ช่องทางใน
การให้ข้อมูล
หน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ
และแหล่งงาน
ที่นักศึกษา
สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและ
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการ
ประเมินช่อง
ทางการการ
ให้บริการ 
 
 
 
 

 

คณะฯ ได้วางแผน
ในการจัดท าหนา้
เว็บไซต์โดยระบุ
สถานที่และเบอร์
โทรติดต่อ พร้อม
ทั้งมีป้ายแนะน า
บุคลากรและ
สถานที่ในการ
ให้บริการนักศึกษา
เพื่อให้เข้าถึง
ผู้รับผิดชอบงาน
ต่างๆได้ง่ายขึ้น 

มีการพัฒนา Web 
site ให้เป็น
ช่องทางให้ข้อมูลที่
เข้าถึงได้ง่ายและ
เป็นปัจจุบัน 

ม.ค. - ก.ค.
59 

รองคณบดี 

ด้านวิชาการ 

 อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ 
โดยระบุสถานทีแ่ละ

เบอร์โทรติดต่อ พร้อม
ทั้งมีป้ายแนะน า

บุคลากรและสถานที่
ในการให้บริการ

นักศึกษา 

             - 
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

     5 ควรประเมิน
การจัดบริการ
ให้ค าปรึกษา 
การให้ข้อมูล
หน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจการพิเศษ
และกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพื่อการ
ท างานและน า
ผลประเมินไป
ปรับปรุงการ
ให้บริการตาม
ความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

1. ด าเนินงาน
ประเมิน
ความส าเร็จ
การบริการให้
ค าปรึกษา 
การให้ข้อมูล
หน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจการพิเศษ 
2. น าผลการ
ประเมินเข้าที่
ประชุมคณะฯ 
เพื่อน าเสนอ
ต่อฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้ง และ
น า
ข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการตาม
ความคาดหวัง
ของนักศึกษา
ต่อไป 

คณะฯ ได้หารือ
แนวทางการ
ประเมิน
ความส าเร็จการ
บริการให้
ค าปรึกษา การให้
ข้อมูลในหน่วยงาน
ที่ให้บริการกิจการ
พิเศษ โดยจัดท า
แบบประเมินความ
พึงพอใจเพื่อน ามา
วิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
และน าผลการ
ประเมินเข้าที่
ประชุมกรรมการ
วิชาการคณะฯ 
เพื่อน าเสนอปัญหา
และวางแผนการ
พัฒนาในการ
ให้บริการนักศึกษา 

มีผลการประเมิน
การให้บริการของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
แล ะเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน 

ม.ค. - ก.ค.
59 

รองคณบดี 
ด้านวิชาการ 

 ได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจการให้

ค าปรึกษาด้าน
สวัสดิการนักศึกษา 
และการประเมิน

กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนส าเร็จ

การศึกษา  และวาง
น าผลการประเมินไป
พัฒนาการให้บรกิาร

ต่อไป 

             - 

   6 ควรมีการให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษาให้
ทั่วถึง โดยอาจ
สอดแทรกใน
รายวิชาใน
หลักสูตร 

จัดท า
โครงการให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษาให้
ทั่วถึง โดยอาจ
สอดแทรกใน
รายวิชาใน
หลักสูตร 

คณะฯ ประชุม
ร่วมกับหลักสูตร
เพื่อชี้แจงการให้
ความรู้และทักษะ
ด้านการประกัน
คุณภาพให้กับ
นักศึกษาโดยการ
สอดแทรกความรู้
ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
เข้าในวิชาที่ท าการ
สอน และ
ประสานงานกับ

มีการจัดท า
กิจกรรมใน
โครงการที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ม.ค. - ก.ค.
59 

1.รองคณบดี
ด้านวิชาการ 
2.หัวหน้างาน

ประกันฯ 

 มีการให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาใน 
โครงการการ

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ และกจิกรรมใน

โครงการ Bala 
Camp 

             - 
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาโดยวาง
แผนการ
ด าเนินการจัด
โครงการให้
สอดแทรกไปกับ
การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่และ
สอดคล้องใน
กิจกรรม Bala 
Camp 

   7 ควรให้ความรู้
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ถึง
ความส าคัญ
ของ
วัตถุประสงค์
โครงการ และ
ประเมินผล
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน 
หรือการจัด
โครงการ/
กิจกรรม ครั้ง
ต่อไป 
 
 

ให้ความรู้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ถึงความส าคัญ
ของวัตถุประสงค์โครงการ 
และประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 

จัดอบรมให้ความรู้
ในการประเมินผล
โครงการที่
สอดคล้องกับการ
ก าหนด
วัตถุประสงค์และ
จัดท าตัวอย่างใน
การประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการให้กับ
ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อให้เข้าใจและ
จัดท าให้ถูกต้อง
และสอดคล้องใน
กิจกรรม Bala 
Camp 

มีการจัดท า
กิจกรรมใน
โครงการที่ให้
ความรู้ในการจัดท า
โครงการที่ถูกต้อง 

ม.ค. - ก.ค.
59 

1.รองคณบดี 
ด้านวิชาการ

ฯ 
2.งาน

กิจกรรม
นักศึกษา 

 มีการให้ความรู้ในการ
ประเมินผลโครงการที่

สอดคล้องกับการ
ก าหนดวัตถุประสงค์
และจัดท าตัวอยา่งใน

การประเมินผล
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์งกิจกรรม
ในโครงการ Bala 

Camp 

             - 
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

    -             -                          - 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1 ควรมีการ
ส ารวจความ
ต้องการของ
ชุมชน เพื่อ
น ามาจัดท า
แผนการบริการ
วิชาการให้ตรง
กับความ
ต้องการ 

1. ให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน
ส ารวจความ
ต้องการของ
ชุมชน 
2. จัดท า
แผนการ
บริการ
วิชาการให้ตรง
กับความ
ต้องการ 

-ส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
-แผนแผนการ
บริการวิชาการ 

-ความต้องการของ
ชุมชน 
-แผนแผนการบริการ
วิชาการ 

ม.ค. - มี.ค.
59 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านงานวิจยั 

 มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ

ชุมชนบ้านแม่สายป่า
เมี่ยง และได้น า ข้อมูล
มาจัดแผนการบริการ

วิชาการให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ชุมชน ในโครงการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม บ้าน
แม่สายปา่เมี่ยง  หมู่ที่ 

7 ต าบลโหล่งขอด 
อ าเภอพรา้ว จังหวัด

เชียงใหม่ 

             - 

2 ควรมีการจัดท า
แผนการใช้
ประโยชน์จาก
การบริการ
วิชาการ 

 ให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน
ประชุมจัดท า
แผนการใช้
ประโยชน์จาก
การบริการ
วิชาการโดยมี
ส่วนร่วมกับ
ชุมชน 

ประชุมจัดท า
แผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการโดย
มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 

แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการ
วิชาการ 

ก.พ. - ส.ค.
59 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านงานวิจยั 

 ได้มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์

จากการบริการ
วิชาการโดยมีสว่น
ร่วมกับชุมชน ใน
โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ

หมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม บา้นแม่สาย

ป่าเมี่ยง  หมู่ที ่7 
ต าบลโหล่งขอด 

อ าเภอพรา้ว จังหวัด
เชียงใหม่ 

             - 
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 ควรมีการ
ประเมิน
ความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อ
น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

ให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน
ประเมิน
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จัดอบรมให้ความรู้
ในการประเมินผล
โครงการที่
สอดคล้องกับการ
ก าหนด
วัตถุประสงค์
โครงการ และ
จัดท าตัวอย่างใน
การประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 
ให้กับผู้รบัผิดชอบ 
เพื่อให้เข้าใจและ
จัดท าให้ถูกต้อง
และสอดคล้องใน
กิจกรรม Bala 
Camp 

มีการจัดท ากิจกรรม
ในโครงการที่ให้

ความรู้ในการจัดท า
โครงการที่ถูกต้อง 

ม.ค. - ส.ค.
59 

1.รองคณบดี 
ด้านวิชาการ

ฯ 
2. งาน

กิจกรรมการ
นักศึกษา 

 มีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมในครั้งต่อไป 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1 ควรมีการ
พัฒนาแผนกล
ยุทธ์อย่างเป็น
ระบบ โดยมี
การเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์
ของคณะและ
สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของ
คณะ และ
พัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติ

1. ให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ
จัดท าแผนกล
ยุทธ์ของคณะ
อย่างเป็น
ระบบ โดย
การมีส่วนร่วม
ของทุกพื้นที่
และมีการ
ก าหนดตัว
บ่งชี้และค่า
เป้าหมาย 
และแบ่งความ
รับผิดชอบ

โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ี2559 

-ได้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
2559ตามกลยุทธ์
และเป้าหมาย 
-มีการถา่ยทอด
แผนปฏิบัติราชการ 
แก่หน่วยงานใน
สังกัดทุกพื้นที่ 

ธ.ค.58, มี.ค.
59, 

มิ.ย.59,ก.ย.
59 

รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

 1. คณะมีการ
ด าเนินงานจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2559 โดยได้

แต่งต้ังค าสั่ง
คณะกรรมการ

ทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี2559 และได้
ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
จัดท าแผนดังกล่าว
ผ่านการมีส่วนรว่ม
ของทุกหน่วยงานใน
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

ราชการเพื่อให้
บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของ
แผนกลยุทธ ์
แล้วน าเสนอ
ต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

ตามความ
เหมาะสมโดย
มีการเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์
ของคณะและ
สถาบัน 
รวมทั้ง
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์
คณะ 
2. ควรมีการ
ถ่ายทอดแผน
ของคณะสู่ผู้
ปฏิบัติทุก
หน่วยงานใน
คณะ และทุก
พื้นที่ 
3. ด าเนินการ
จัดท าแผนกล
ยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติ
ราชการตาม
ตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของ
แผนกลยุทธ ์
4. คณะ
ด าเนินการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผน 
อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง หรือ 
ทุกไตรมาส 
เพื่อให้ทราบ
ผลการบรรลุ

สังกัด และได้น าเสนอ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2559 ต่อ

คณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณา 
และน าเข้าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย
แล้วคณะกรรมการ 

CEO มทร.  
2. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2559 เมื่อ

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว คณะฯ 
ได้ด าเนินการจัดท า

ส าเนาเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ ใหแ้ก่

หน่วยงานในสังกัดทุก
พื้นที่เพื่อน าไปใช้เป็น

แนวปฏบิัติในการ
ด าเนินงานของทุก

หน่วยงาน 
3. เผยแพร่ในเวปไซต์ 
คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 
4. งานแผน ได้

ด าเนินการติดตามผล
การด าเนินโครงการ
ทุกไตรมาส และ

รายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนงาน 
2 คร้ัง และรวบรวม
ผลการด าเนนิงาน
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

เป้าหมาย
น าเสนอต่อ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

จัดท าเป็นรายงาน
ประจ าป ีเพื่อรายงาน

ต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 

    2 ควรมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ที่
ประกอบดว้ย 
ต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร 
สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนา
นักศึกษา 
อาจารย์ 
บุคลากร การ
จัดการเรียน
การสอน เพื่อ
วิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการ
บริหาร
หลักสูตร 

1. ให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน
จัดท าแผนกล
ยุทธ์ทาง
การเงินโดยมี
การวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
การเงิน 
ต้นทุนต่อ
หน่วยของทุก
หลักสูตร 
2. ให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ
จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรทั้ง
สายวิชาการ
และสาย
สนับสนุน 
 

-จัดท าประมาณ
การ 
-จัดประชุมสรุปผล
การวิเคราะห์
พิจารณาปรับปรุง 
แก้ไข 

-แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
-แผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ต.ค. - พ.ย.
58 

รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

 1. คณะมีการ
ด าเนินงานจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2559 โดยได้

แต่งต้ังค าสั่ง
คณะกรรมการ

ทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี2559 และได้
ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
จัดท าแผนดังกล่าว
ผ่านการมีสว่นรว่ม
ของทุกหน่วยงานใน
สังกัด และได้น าเสนอ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2559 ต่อ

คณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณา 
และน าเข้าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพือ่

พิจารณาอนุมัติเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการ CEO 
มทร.  

2. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2559 เมื่อ

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นที่

 -ไม่มีการแยก
ข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์ ต้องใช้
เวลาในการจัดท า

ข้อมูลเป็นเวลานาน 
- ได้รับการจัดสรร
ล่าช้าเนื่องจากมี
การเปลี่ยนระบบ
การด าเนินงาน 
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

เรียบร้อยแล้ว คณะฯ 
ได้ด าเนินการจัดท า

ส าเนาเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ ใหแ้ก่

หน่วยงานในสังกัดทุก
พื้นที่เพื่อน าไปใช้เป็น

แนวปฏบิัติในการ
ด าเนินงานของทุก

หน่วยงาน 
3. เผยแพร่ในเวปไซต์ 
คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 
4. วิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วย 

   3 ควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
เพื่อด าเนินงาน
ด้านการบริหาร
จัดการความ
เส่ียงตาม
ประเด็นความ
เส่ียงที่ได้ผ่าน
การวิเคราะห์
ร่วมกันอยา่ง
เป็นระบบใน
คณะ 

1. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน
ด้านการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียง 
2. ให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน
วิเคราะห์
ประเด็นความ
เส่ียงของคณะ
และ
ด าเนินการ
บริหารความ
เส่ียง 

-แต่งตั้งกรรมการ
ความเส่ียง 
ผู้รับผิดชอบ ความ
เส่ียงในแต่ละด้าน 
-ท าการวิเคราะห์
ความเส่ียงระดับ
หลักสูตร มอบให้
สาขาเป็นผู้
รวบรวม 
-วิเคราะห์ความ
เส่ียงในภาพรวม
คณะ 
-วางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อลด
ความเส่ียง 

-ค าสั่ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการความ
เส่ียง 
-แผนความเส่ียง 

ธ.ค.58, มี.ค.
59, 

มิ.ย.59,ก.ย.
59 

รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

 1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการความ

เส่ียง เลขที่ 
008/2559 

2. จัดท าแผนความ
เส่ียงและมีการ

ด าเนินงานตามแผนส่ง
รายงานให้ทาง

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 
3 ก.ย. 59 

 - ความเข้าใจใน
การด าเนินงาน

เร่ืองความเส่ียงยัง
ไม่ตรงกัน 

- คณะฯ เห็นเพียง
ภาพรวมในส่วน
งานของคณะ 
- การรวบรวม

ข้อมูลเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

   4 ควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
และแต่งต้ัง
คณะท างาน
ด้านการจัดการ

1. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน
ด้านการ
จัดการความรู้

โครงการค้นหา
แนวปฏบิัติที่ดีจาก
ความรู้ที่มีในตัว
บุคคลทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง

-แนวปฏิบัติที่ดี
อย่างน้อย 
2 เร่ือง 
-มีการเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อกัษร

พ.ค. - มิ.ย.
59 

รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

 1. คณะได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ การ
จัดการความรู ้ เลขที่ 

028/2559 เพื่อ

 ระยะเวลา
ด าเนินงานไม่ตรง

ตามแผน 
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    ที ่
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง/

พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 

ความรู้ เพื่อ
ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ที่อยู่ใน
ตัวบุคคล ตาม
ประเด็นความรู้
อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธ
กิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต
และด้านการ
วิจัย โดย
จัดเก็บอยา่ง
เป็นระบบ 
เผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์
อักษรและ
น ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
จริง 

โดยการมีส่วน
ร่วมกับทุก
พื้นที่ 
2. ให้
ผู้รับผิดชอบ
ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ที่อยู่ใน
ตัวบุคคล 
ประเด็นด้าน
การผลิต
บัณฑิตและ
ด้านการวจิัย
และจัดเก็บ
อย่างเป็น
ระบบ 
3. การ
เผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์
อักษรและ
น ามาปรับใช้
ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้าน
การวิจยั 

และน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 

รวมถึงด าเนินการ
จัดการความรู้ของ

คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

2. คณะมีการจัดท า
แผนการจัดการความรู้
ของคณะฯ ผ่านการมี

ส่วนร่วมของทุก
หน่วยงานในสังกัด 
รวมถึงมีการประชุม

เพื่อหาประเด็นในการ
จัดการความรู ้3 

ประเด็นได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอน 

การวิจยั และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

3. คณะฯ มีการ
ด าเนินงานตาม

แผนการจัดการความรู้ 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีและรวบรวมอย่าง

เป็นระบบ เพื่อ
เผยแพร่ให้กับผู้ที่
สนใจได้น าไปใช้

ประโยชน ์

 
 



ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะ....................................... 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 กรอบแนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ได้การพัฒนาตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่                
พ.ศ. 2557 ที่ให้ความส าคัญผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552            
โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบ
ที่ 4  อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6              
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งโดยรวมแล้วการประกันคุณภาพนี้มีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม                
การพัฒนานักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ทั้งของนักศึกษา ของอาจารย์ ตลอดจนการพิจารณาภาวการณ์            
มีงานท าของนักศึกษา เป็นต้น 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกัน
คุณภาพระดับคณะนี้ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกัน
ระดับสถาบันนี้ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะโดยครอบคลุมด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น าแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษารอบใหม่ (2557-2561) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาจัดท า
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เขตพ้ืนที่ คณะ และหน่วยงาน
ในสังกัดและมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดนโยบายที่มุ่งให้ความส าคัญในด้านการจัด
การศึกษาที่เน้นคุณภาพหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา 
โดยจัดท ายุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) โดยมีเป้าหมายให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดมีระบบและกลไกการควบคุม การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการท างานที่เน้นคุณภาพ 
มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่รักษาและเพ่ิมพูนมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ก าหนด
เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับดูแล ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของคณะ  

ขั้นตอนที่ 3 : ก าหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมายตัวบ่งชี้และถ่ายทอดเป้าหมาย 
 คณะฯ มีการก าหนดค่าเป้าหมายประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าทุกปีการศึกษา                
ตามตัวบ่งชี้  สกอ. จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  และค่าเป้าหมายระดับหลักสูตร จ านวน                       
6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ให้คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและได้ถ่ายทอดเป้าหมายไปยัง
หน่วยงานภายใน 

ขั้นตอนที่ 4 : วางระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม                     
การควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบและการประเมิน ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา             
เป็นผู้จัดท าแผนการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และคณะน าแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย           
มาพิจารณาแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับส่วนกลาง
โดยมีการแต่งตั้งผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 5 : ด าเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพ 
 คณะฯ ขออนุมัติงบประมาณด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพ 
ประจ าปีตามที่ก าหนด มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้โดยรายงาน                  
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 6 : จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 และคณะฯ จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของคณะตามตัวบ่งชี้ และรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร
และระดับคณะ รายงานเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ.  

ขั้นตอนที่ 7 : ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ โดยแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ดังนี้ 
 1.  ระดับหลักสูตร มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ อย่างน้อย 3 คน โดยประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอกและกรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน อีก 1 คนเป็นบุคคลภายในได้ โดยต้องมีผู้ที่มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ประเมินอย่างน้อย 1 คน และทุกคนต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประเมิน 
 2.  ระดับคณะ มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเช่นเดียวกับในระดับหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 8 : รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 คณะฯ จัดท ารายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งมีการน ารายงานผลการ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ เสนอต่อ สกอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบ CHEQA 
Online ภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นปีการศึกษา ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 9 : น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
มีการแจ้งผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมกรรมการประจ า

คณะ และจดัท าแผนปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในปีการศึกษาถัดไป 
 



ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

คณะ....................................... 
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รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ : 
 
คะแนนที่ได้  =   

18.56 
8 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ใน ปี ก ารศึ กษ า 2558 คณ ะบ ริห ารธุ รกิ จ แล ะศิ ล ป ศ าสต ร์  เปิ ด ก าร เรี ย น ก ารสอน               
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น จ านวน 8 หลักสูตร และทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 2.32 ดังนี้ 

 

ล าดับ รายช่ือหลักสูตร ผลประเมิน(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนนประเมิน 

1 การบัญชี ผ่าน 3.09 
2 การจัดการ ผ่าน 2.17 
3 การตลาด ผ่าน 2.53 
4 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.52 
5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 2.47 
6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่าน 2.06 
7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 1.90 
8 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ผ่าน 1.82 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร ผ่าน 2.32 
 
 

= 2.32 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี้ 1.1 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม   

คะแนนเฉลี่ย 
ทุกหลักสูตร  
3 คะแนน 

18.56 2.32  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
          -  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

คณะควรจัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะและด าเนินการ         
ตามแผนฯ เพ่ือปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพดยีิ่งขึ้น 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

1.1-1-01 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
1.1-1-02 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรจ านวน 8 หลักสูตร  

 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.นิศรา   จันทร์เจริญสุข       เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา       โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร          ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา           ทะยะธง เชียงราย 
นางปิยะวรรณ     คุ้มญาติ                                  ตาก 
นางจุไรรัตน์        สวัสดิ ์                  น่าน 
นายวยุกร           เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวสุขุมาล   ตั้วสกุล ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวนาขวัญ     รัตนมงคล  
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ตัวบ่งชี้ 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบัน (กลุ่ม ค2) 

1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5    
= ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
× 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =   

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
× 5  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หมายเหตุ :  
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้วุฒิอ่ืนหรือเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ         
ลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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 ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ า             
รวมทั้ งสิ้น  381.5 คน มีจ านวนอาจารย์คุณ วุฒิ ปริญญาเอก 43.5 คนคิดเป็นร้อยละ 11.40                    
ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมด หรือคิด เป็นคะแนน = 1.43 คะแนนจากคะแนนเต็ม  5                      
(ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ค2 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก                   
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป) 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
  
                                           x 100    =      11.40                                                  
 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
                                           x 5        =      1.43                                                

 
พื้นที่ ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวมทั้งหมด ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

เชียงใหม่ 12.5 124 2.5 139 5 134 
เชียงราย 8 45 1 54 10 44 
ตาก 9 45.5 5.5 60 5 55 
น่าน 4 35 1 40 2 38 
พิษณุโลก 3 27 4 34 4 30 
ล าปาง 7 42.5 5 54.5 4 50.5 

รวม 43.5 319 19 381.5 30 351.5 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 16 11.40 1.43  

 
 

43.5 

381.5 

11.40 

40 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
-  

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

คณ ะควรมี มาตรการส่ งเสริมและผลักดัน ให้ บุ คลากรไปศึกษาต่อระดับปริญ ญาเอก                     
ในสาขาวิชาที่มีจ านวนบุคลากรวุฒิปริญญาเอกน้อย และมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
มาตรการอย่างต่อเนื่อง 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

1.2-1-01 รายงานแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและจ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจ าปี 2558 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านบริหาร  
ผู้รับผิดชอบ นางอุษามาศ      รัตนวงศ์                เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา           ทะยะธง เชียงราย 
นางปิยะวรรณ     คุ้มญาติ   ตาก 
นางจุไรรัตน์        สวัสดิ ์     น่าน 
นายวยุกร           เกตุน้อย พิษณุโลก 
นางสาวสุขุมาล   ตั้วสกุล    ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวมธุรดา     สุรินทร์ค า               
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ตัวบ่งชี้ 1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบัน (กลุ่ม ค2) 

1)  ค่ า ร้ อ ย ล ะข อ งอ าจ ารย์ ป ระจ าส ถ าบั น ที่ ด า ร งต า แ ห น่ งผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ าร ย์                              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
× 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
                คะแนนที่ได้  =   

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
× 5  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ในปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น                  
381.5 คน มีจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 66 คน (ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์               
62 คน และรองศาสตราจารย์ 4 คน) คิดเป็นร้อยละ 17.30 หรือคิดเป็นคะแนน = 1.44 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ค2 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญา
เอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป  
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พื้นที่ ศ. รศ. ผศ. อ. รวมทั้งหมด ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 
เชียงใหม่ - 1 25 113 139 5 134 
เชียงราย - 1 1 52 54 10 44 
ตาก - - 15 45 60 5 55 
น่าน - 2 9 29 40 2 38 
พิษณุโลก - - 7 27 34 4 30 
ล าปาง - - 5 49.5 54.5 4 50.5 

รวม - 4 62 315.5 381.5 30 351.5 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
อาจารย์ป ระจ าคณ ะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 17.30 1.44  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. คณะควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการลงถึงระดับรายบุคคล 
2. คณะควรมีมาตรการในการส่งเสริมอาจารย์ให้มีการท าผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ให้มากข้ึน 

โดยอาจใช้ระบบพ่ีเลี้ยงมาช่วยในการแนะน าอาจารย์ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

1.2-1-01 รายงานแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและจ านวนอาจารย์ประจ า
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจ าปี 2558 
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ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านบริหาร  
ผู้รับผิดชอบ นางอุษามาศ      รัตนวงศ์                เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา           ทะยะธง เชียงราย 
นางปิยะวรรณ     คุ้มญาติ   ตาก 
นางจุไรรัตน์        สวัสดิ ์     น่าน 
นายวยุกร           เกตุน้อย พิษณุโลก 
นางสาวสุขุมาล   ตั้วสกุล    ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวมธุรดา     สุรินทร์ค า               
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ตัวบ่งชี้ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน :  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน               
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ
แตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร เพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตร
นั้น ๆ 

 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จแล้ว  (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

  SCH = Σ nici 

 เมื่อ   ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา i 

  ci = จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา i 
 
 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 Student Credit Hours  (SCH) ทั้งปี 
  จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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 การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES 

ระดับบัณฑิตศึกษา) 
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES 

ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละตามสูตร 
 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง –  
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน × 100 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 2. น าค่าร้อยละจาก ข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

 
คะแนนที่ได้  =                 

 
 

 5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3) 
 

 4 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 

8,405.74 มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง รวมเท่ากับ 381.5 คน สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา          
ต่ออาจารย์ประจ าเท่ากับ 22.0303 และเมื่อน ามาเทียบกับกับเกณฑ์มาตรฐาน 25:1 ค่าความแตกต่าง         
ากเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ -11.88 ซ่ึงน้อยกว่าร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

 

 

พ้ืนที่ 
จ านวนนักศึกษา

เต็มเวลา 
จ านวนอาจารย์

ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

ร้อยละ 
ความแตกต่าง 

คะแนน 

เชียงใหม ่ 4,487.84 139 32.29 29.16 0 
เชียงราย 899.29 54 16.65 -33.4 5 

ตาก 704.38 60 11.74 -53.04 5 
น่าน 721.44 40 18.04 -27.84 5 

พิษณุโลก 356.52 34 10.49 -58.04 5 
ล าปาง 1,236.27 54.5 22.68 -9.28 5 
รวม 8,405.74 381.5 22.03 -11.88 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
จ าน วนนั กศึ กษ าเต็ ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

5 คะแนน -12.08 5 คะแนน  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 -  

จุดที่ควรพัฒนา : 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษามาก และคณาจารย์บางส่วนมีภาระงาน             

ที่ต้องสอนให้กับทุกหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย คณะฯ ควรมีการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง
อาจารย์ประจ าในสัดส่วนที่สอดคล้องกับภาระงานให้มากขึ้น 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

1.4-1-01 รายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า (FTES)  
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข       เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา          ทะยะธง เชียงราย 
นางปิยะวรรณ    คุ้มญาติ                                  ตาก 
นางจุไรรัตน์       สวัสดิ์                   น่าน 
นายวยุกร          เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกุล ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวนาขวัญ    รัตนมงคล  
  

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/VDDoC1niUt1dGDX
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ข้อมูลด าเนินงาน : 
 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

คณะฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทุกชั้นปี ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลให้ค าแนะน า และติดตาม
นักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเลือกแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และงานอ่ืน ๆ              
ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ในระหว่างภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการประชุมพบปะ            
กับนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาเป็นผู้ก ากับติดตามงาน (1.5-1-01) นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้ให้มีบริการ
การให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา เช่น ด้านวิชาการ/การเรียนการสอน ทุนการศึกษา/กยศ.        
แนะแนว/ศึกษาต่อ สื่อการเรียนรู้/ห้องสมุด พยาบาล/สุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ งานนักศึกษาวิชา
ทหาร งานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร งานกิจกรรมนักศึกษา (1.5 -1-02) เสริมจากอาจารย์                   
ที่ปรึกษาอีกด้วย 

 
 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น การให้ข้อมูลการรับสมัคร

งานจากสถานประกอบการ ปฏิทินการศึกษา ข้อมูลงานแนะแนวการศึกษา งานกิจการนักศึกษา                   
งานสโมสรนักศึกษา การปรึกษาปัญหาด้านการเรียน รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ 

1. เว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ http://bala.rmutl.ac.th/ (1.5-2-01)   
 2. เพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ https://www.facebook.com/balachiangmai/ 

(1.5-2-02)   
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ (1.5-2-03)   
 
 

http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/balachiangmai/
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา                    

แก่นักศึกษา โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทเิช่น 
1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   (1.5-3-01) 
2) โครงการอบรมแนะน าผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนานักศึกษา (1.5-3-02) 
3) โครงการคุณธรรมด ารงตน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (1.5-3-03) 
4) โครงการอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี  เพ่ือเตรียมความพร้อม           

สู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
(1.5-3-04) 

5) โครงการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานบัญชี เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกงาน รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3  (1.5-3-05) 

6) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (1.5-3-06) 
 
 4.  ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51               

จากคะแนนเต็ม 5 
  คณะฯ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจงานด้านวิชาการและงานด้านกิจการนักศึกษา                 
ในระหว่างภาคเรียน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒ นาการให้ บริการให้ ดีขึ้น  ซึ่ งมี ผลการประเมิน ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ                 
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.20 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละด้าน (1.5-4-01) ดังนี้ 

1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.41 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา ค่าเฉลี่ย 4.18 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

3. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพก่อนส าเร็จ
การศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.03 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 
 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล

การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
คณะฯ ได้มีการผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านวิชาการและงานด้านกิจการนักศึกษา              

มาปรับปรุงด้านกิจกรรมของนักศึกษา โดยได้มีการบรรจุกิจกรรม โครงการ ลงในแผนปฏิบัติราชการ 
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ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือด าเนินงานตามแผนงานพัฒนานักศึกษา โดยเน้นโครงการส่งเสริม
นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 (1.5-5-01) 
 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
         คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ                 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ทางเว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและ            
ศิลปศาสตร์ที่   http://bala.rmutl.ac.th/ (1.5-6-01) และเพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           
ที่ https://www.facebook.com/balachiangmai/ (1.5-6-02)  
          2 . โค ร งก า รอ บ รม ก าร พั ฒ น าค ว าม รู้ ต่ อ เนื่ อ งท า งบั ญ ชี ข อ งผู้ จั ด ท าบั ญ ชี ( CPD)                   
เชียงราย (1.5-6-03) เพ่ือให้บริการการอบรม และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้แก่ผู้ท าบัญชี          
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในสายวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า  

3. โครงการอบรม “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร ส าหรับธุรกิจและแนวทางการจัดท า
บัญชีส าหรับ NPAEs” (1.5-6-04)  

4. โครงการอบรมสัมมนาความรู้ต่อเนื่องของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร CPA CPD TA (1.5-6-05)  

5. โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของคณะบริหารธุ รกิจและ            
ศิลปศาสตร์ (1.5-6-06) 

6. โครงการสัมมนาจับประเด็นมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมความ
พร้อมผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1.5-6-07) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ 1.5 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
คณะฯ มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านการให้ค าปรึกษา การเตรียมความพร้อมเพ่ือ             

การประกอบอาชีพ และการให้ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่า อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับนักศึกษาและศิษย์เก่าทีห่ลากหลาย  

ทาง
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จุดที่ควรพัฒนา : 
สนับสนุนการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้   

ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
1.5-1-01 ค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-2-01 Printout เว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ http://bala.rmutl.ac.th/ 
1.5-2-02 เพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 

https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
1.5-2-03 ภาพถ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 
1.5-3-01 โครงการปัจฉิมนักศึกษา    
1.5-3-02 โครงการอบรมแนะน าผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนานักศึกษา (เชียงราย) 
1.5-3-03 โครงการคุณธรรมด ารงตน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีจบ (ล าปาง) 
1.5-3-04 โครงการอบรมและพัฒนาการมีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดีเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (เชียงใหม่) 

1.5-3-05 โครงการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานบัญชี เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกงาน รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 (เชียงใหม่) 

1.5-3-06 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิก 
1.5-4-01 สรุปความพึงพอใจ งานด้านวิชาการและงานด้านกิจการนักศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.5-5-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (งานด้านพัฒนานักศึกษา) 
1.5-6-01 Printout เว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ที ่http://bala.rmutl.ac.th/ 
1.5-6-02 เพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 

https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
1.5-6-03 โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีของผู้จัดท าบัญชี(CPD)                   

เชียงราย 
1.5-6-04 โครงการ“ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร ส าหรับธุรกิจและแนวทางการ

จัดท าบัญชีส าหรับ NPAEs” 
 

http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/balachiangmai/
http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/balachiangmai/
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1.5-6-05 โครงการอบรมสัมมนาความรู้ต่อเนื่องของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ท าบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร CPA CPD TA 

1.5-6-06 โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

1.5-6-07 โครงการจับประเด็นมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข       เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา          ทะยะธง เชียงราย 
นางปิยะวรรณ    คุ้มญาติ                                  ตาก 
นางจุไรรัตน์       สวัสดิ์                   น่าน 
นายวยุกร          เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกุล ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวนาขวัญ    รัตนมงคล  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ข้อมูลด าเนินงาน : 
 1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
 ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะฯ มีการจัดท าแผนงานด้านการพัฒนานักศึกษา (1.6-1-01) โดยให้สโมสรนักศึกษา                  
ของคณะฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีค่รอบคลุมและครบถ้วนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน และบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 
โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงาน และมีคณะกรรมการด าเนินการกิจการนักศึกษา (1.6-1-02) เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับ
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ                 
ตามแผน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.  ในแผนกิจกรรมนักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล 
 การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  (1)  คุณธรรม จริยธรรม 

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (1.6-2-01) 
2) โครงการท าบุญคณะ (1.6-2-02) 
3) โครงการอบรมจริยธรรม  (1.6-2-03) 
4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 (1.6-2-04) 
5) โครงการนมัสการพระธาตุสะอาดตา (1.6-2-05) 
6) โครงการกล้าดีเพื่อดินดี เทิดไท้ 83 พรรษามหาราชินี (1.6-2-06) 
7) โครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1.6-2-07) 
8) โครงการวันพ่อแห่งชาติ  (1.6-2-08) 

 



 
72 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

  (2)  ความรู้ 
1) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ              

9 มทร. ครั้งที่ 4 (1.6-2-09)  
2) โครงการอบรมความรู้ด้านการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (1.6-2-10)  
3) โครงการอบรมสัมมนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFR 2558 และ

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมอาเซียน (1.6-2-11)  
4) โครงการดูงานและฝึกปฏิบัติเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ตามก าหนด 

พรบ.มัคคุเทศก์ ปีการศึกษา 2558 (1.6-2-12)  
5) โครงการฝึกปฏิบัติการจัดน าเที่ยวในและต่างประเทศ (1.6-2-13)  
6) โครงการอบรมความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (1.6-2-14)  
7) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (1.6-2-15)  
8) โครงการอบรมสัมมนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรส าหรับธุรกิจและแนว

ทางการจัดท าบัญชีส าหรับ NPAEs (1.6-2-16) 
 

  (3)  ทักษะทางปัญญา 
1) โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจ าปี 2558 

(1.6-2-17)  
2) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ                   

9 มทร. ครั้งที ่4 (1.6-2-18) 
3) โครงการแข่งขันทักษะทางภาษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (1.6-2-19)  

 
  (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) โครงการบูรณาการวิชาการความร่วมมือและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยบูรพา (1.6-2-20)  

2) โครงการรับน้อง (1.6-2-21)  
3) โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ภาควิชาบัญชี 7 สถาบัน (1.6-2-22)  
4) โครงการกีฬาสัมพันธ์ พ่ีน้องสามัคคี  ประจ าปี  2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  

ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (1.6-2-23) 
5) โครงการแข่งขันฟุตซอลภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (1.6-2-24) 
6) โครงการแลกผู้น าเชียร์สาขาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           

(1.6-2-25) 
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7) โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ จอมทอง ประจ าปีการศึกษา 
2559 (ส1.6-2-26) 

8) โครงการปั นน้ า ใจต้ านลมหนาว  ครั้ งที่  9   ณ  ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ กวั ด ร่อ งกู่                         
จงัหวัดเชียงราย (1.6-2-27) 
   

(5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Market              

ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2558)  (1.6-2-28) 
2) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา (1.6-2-29) 

 
 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1. คณะฯ มีการให้ความรู้ในเรื่องโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ความส าคัญของวัตถุประสงค์
โครงการ และประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ให้กับผู้รับผิดชอบ                
เพ่ือให้เข้าใจและจัดท าให้ถูกต้อง ในโครงการ Bala Camp เชียงใหม่ (1.6-3-01)  

2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (เชียงราย) (1.6-3-02) 
3. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ทางด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้น านักศึกษา เครือข่ายนักศึกษาอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (1.6-3-03) 
 
 4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 
และมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม (1.6-04-01) และมีน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
 5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ วัดความส าเร็จตามวั ตถุประสงค์ของ                   
แ ผน ป ฏ ิบ ัต ิร าช ก ารป ระจ าป ีงบ ป ระม าณ  2559  ด ้าน ก ารพ ัฒ น าน ักศ ึกษ า  (1 .6 -5 -01 )                          
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559                   
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ  และผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ และตามตัวชี้วัดของแผนงานด้านต่าง ๆ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้
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ในแผนของคณะ และน าเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 88 
(7/2559) วันที่ 27 กันยายน 2559 (1.6-5-02) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรลุ  

ไม่บรรลุ  

1. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า  
10 โครงการ 

25 โครงการ   

2. จ านวนนักศึกษาที่รับยกย่องและ
ได้รับรางวัลด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 
 10 คน 

21 คน   

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม 

ไม่น้อยกว่า  
10 โครงการ 

27 โครงการ   

4. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
และศิษยเ์ก่า 

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 

 ปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินงานระหว่างสโมสรนักศึกษาจะดูแลทั้ง สโมสรนักศึกษาคณะบริหารฯ  และศูนย์การจัด

การศึกษาพิเศษจอมทอง ท าให้บางกิจกรรมมีความเหมือนกัน และท าให้การเบิกงบประมาณไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรลดโครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน เพ่ือแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนและ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
จากการน าเสนอรายงานผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านการพัฒนานักศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุม 
ครั้งที ่ 88 (7/2559) วันที่ 27 กันยายน 2559 คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ          
ควรลดโครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน เพ่ือแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาจัดท าแผนด้านการพัฒนานักศึกษา ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าป ีงบประมาณ  2560  (1 .6 -6 -01) โดยมีการพิจารณาร่วมกันในการทบทวน                
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 เมื่อวันที่                
4 ตุลาคม 2559   
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ 1.6 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้         

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา : 
ควรมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน                    

มาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
1.6-1-01 แผนงานด้านการพัฒนานักศึกษา 
1.6-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมนักศึกษา 
1.6-2-01 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
1.6-2-02 โครงการท าบุญคณะ 
1.6-2-03 โครงการอบรมจริยธรรม   
1.6-2-04 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 
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1.6-2-05 โครงการนมัสการพระธาตุสะอาดตา (จอมทอง)   
1.6-2-06 โครงการกล้าดีเพ่ือดินดี เทิดไท้ 83 พรรษามหาราชินี (จอมทอง)   
1.6-2-07 โครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (จอมทอง)   
1.6-2-08 โครงการวันพ่อแห่งชาติ   (จอมทอง)   
1.6-2-09 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 

9 มทร. ครั้งที่ 4 
1.6-2-10 โครงการอบรมความรู้ด้านการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1.6-2-11 โครงการอบรมสัมมนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFR 2558 

และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมอาเซียน 
1.6-2-12 โครงการดูงานและฝึกปฏิบัติเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ตามก าหนด 

พรบ.มัคคุเทศก์ ปีการศึกษา 2558 
1.6-2-13 โครงการฝึกปฏิบัติการจัดน าเที่ยวในและต่างประเทศ 
1.6-2-14 โครงการอบรมความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1.6-2-15 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
1.6-2-16 โครงการอบรมสัมมนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรส าหรับธุรกิจและแนว

ทางการจัดท าบัญชีส าหรับ NPAEs 
1.6-2-17 โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกรุงไทยต้นกล้าสี 
1.6-2-18 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 

9 มทร. ครั้งที่ 4 
1.6-2-19 โครงการแข่งขันทักษะทางภาษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.6-2-20 โครงการบูรณาการวิชาการความร่วมมือและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
1.6-2-21 โครงการรับน้อง 
1.6-2-22 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ภาควิชาบัญชี 7 สถาบัน  
1.6-2-23 โครงการกีฬาสัมพันธ์พ่ีน้องสามัคคี  ประจ าปี 2558 (จอมทอง) 
1.6-2-24 โครงการแข่งขันฟุตซอลภายใน ครั้งที่ 1 (จอมทอง) 
1.6-2-25 โครงการแลกผู้น าเชียร์สาขาสัมพันธ์ (จอมทอง) 
1.6-2-26 โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา (จอมทอง) 
1.6-2-27 โครงการปันน้ าใจต้านลมหนาว ครั้งที่ 9  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องกู่                         

จ.เชียงราย (จอมทอง) 
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1.6-2-28 โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Market              
ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2558)   

1.6-2-29 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
1.6-3-01 โครงการ Bala Camp (การให้ความรู้งานประกันคุณภาพ) 
1.6-3-02 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (เชียงราย) 
1.6-3-03 การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ทางด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายนักศึกษาอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1.6-4-01 สรุปผลการประเมินโครงการ 
1.6-5-01 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.6-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559)  

วันที่ 27 กันยายน 2559 
1.6-6-01 แผนด้านการพัฒนานักศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559)   

 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข       เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา           ทะยะธง เชียงราย 
นางปิยะวรรณ     คุ้มญาติ                                  ตาก 
นางจุไรรัตน์        สวัสดิ ์                  น่าน 
นายวยุกร           เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวสุขุมาล   ตั้วสกุล ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวนาขวัญ     รัตนมงคล  
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

 3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร  
 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะฯ มีการบริหารงานและการด าเนินงานภายใต้แนวทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา                  
โดยมีเว็บไซต์กลางของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา http://rdi.rmutl.ac.th/ (2.1-1-01)                 
ซึ่งเป็นช่องทางที่นักวิจัยได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า 
การทราบถึงแหล่งเผยแพร่งานวิจัย แหล่งทุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงระเบียบ
และนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัย ท าให้คณะฯสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการให้ทุนวิจัย การพิจารณาการสนับสนุนผลงานวิจัย                 
การติดตามงานวิจัยและมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย http://rdi2.rmutl.ac.th/dss/  
เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงานด้านการวิจัย และวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน (2.1 -1-02) 
น อ ก จ า ก นั้ น ค ณ ะ ฯ  ยั ง มี ร ะ บ บ ง า น วิ จั ย อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ว า ร ส า ร ร า ช ม งค ล ล้ า น น า 
http://www.balajhss.com (2.1-1-03) เป็นระบบงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้วิจัยได้ส่ง
บทความวิจัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ความคิดในรูปของการเสนอ
บทความทางวิชาการงานวิจัย ความคิดเห็นบทวิจารณ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
➢ ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
➢ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
➢ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
➢ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ                

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

- หน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ใน
การให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการวิจัยโดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนา (2.1 -2-01 - 2.1-2-02)                   
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                  
(2.1-2-03) และ คณะฯได้มีศูนย์จัดการข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (2.1 -2-04)                    
โดยศูนย์นี้มีพันธกิจในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพ่ือสร้างโจทย์วิจัยสู่การพัฒนาชุมชน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย มีแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
ผ่านทางเว็บไซต์ (http://elibrary.rmutl.ac.th/) (2.1-2-05) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีหน่วย
วิจัยที่เก็บรวบรวมเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยไว้บริการการค้นคว้าข้อมูลส าหรับอาจารย์ นักวิจัย 
และนักศึกษา (2.1-2-03) และอ้างอิงแหล่งสืบค้นข้อมูลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย TCI (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/) (2.1-2-06) และคณะฯได้มีศูนย์จัดการ
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (2.1 -2-04) โดยศูนย์นี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน
ภาคเหนือตอนบนจัดตั้งเป็นฐานข้อมูลและน าไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย ทั้งมีสายและไร้สาย เว็บไซต์
รวบรวมฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลกรมหาวิทยาลัย ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการสืบค้นหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการท าวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเข้ารหัสก่อน
การใช้งาน http://rdi2.rmutl.ac.th/hrd2/login.php (2.1-2-07) 

 -  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”                 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 125 ผลงาน (2.1 -2-08) และคณะจัดท า
วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humanities and Social Science) เพ่ือให้นักวิจัย
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นักวิชาการคณาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย                       
ในปี พ.ศ.2559 วารสารราชมงคลล้านนาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 4 จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (2.1-2-09) 

 
 3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย ภายใต้นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา           
มหาวิทยาลัย  โดยได้จัดสรรทุนต่ าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพ่ือเป็นทุน ให้กับการท างานวิจัยหรือ                   
งานสร้างสรรค์ (2.1-3-01) ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย
งบประมาณประจ าปี 2559 (ทุนวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย HANDS-ON ,ทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนา
นักวิจัยมืออาชีพแบบมุ่งเป้าตามนโยบายชาติ) ให้เป็นไปตามกรอบและคุณสมบัติของแต่ละทุน นอกจากนี้
คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณและแหล่งทุนจากภายนอก ดังนี้ 

 

พื้นที่ งบภายใน งบภายนอก รวมจ านวนเงินวิจัย 
1.เชียงใหม่ 1,823,700 3,878,932 5,702,632 
2.เชียงราย 240,000 50,000 290,000 
3.ตาก 125,600 200,000 325,600 
4.น่าน 220,000 182,000 402,000 
5.พิษณุโลก 155,000 - 155,000 
6.ล าปาง 95,000 476,550 571,550 

รวม 2,859,300 4,582,630 7,441,930 
 

 4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ ประชุ ม
วิชาการหรือการตีพิ มพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 หรือนานาชาติ                                   
- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์              

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยผ่านกลไกการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2.1-4-01)        
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 - มีการส่งเสริมโครงการการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ                     
ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559                
มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 125 ผลงาน (2.1-4-02) เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดั บชาติหรือ
นานาชาติ 

- มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference 
on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 
( IFAIRS2016)  โ ด ย  National Pingtung University of Science and Technology ( NPUST) , 
TAIWAN มีความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดเมื่อวันที่                       
6 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 16 ผลงาน (2.1-4-03) 

 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง 
 อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ดังนี้ 
  1. คณะฯ มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยและ
พัฒ นา มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลล้ านนา สนับสนุนอาจารย์ เข้ าร่วมการฝึกอบรม                    
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559                        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (2.1-05-01) 

2. คณะฯ มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ                      
งานสร้างสรรค์ดีเด่นโดยผ่าน โครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ประจ าปี 
2558 จัดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ด้าน (2.1-05-02) ไดแ้ก่  

1. ด้านทุนวิจัย 
รางวัลนักวิจัย ดีเด่น ด้านทุนวิจัย 1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร 

2. ดร.ตะวัน วาทกิจ 
รางวัลนักวิจัย ดี ด้านทุนวิจัย 1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดวงพร   อ่อนหวาน 

2. นายอนาวิน   สุวรรณะ 
2. ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
รางวัลนักวิจัย ดีเด่น ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐนันท์   พงศ์วิริทธิ์ธร 

2. ดร.วรวิทย์   เลาหะเมทนี 
3. นายภาคภูมิ   ภัควิภาส 
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รางวัลนักวิจัย ดี ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1. Mr.Mahmoud   Moussa 
2. นายอนาวิน   สุวรรณะ 

3. ด้านงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
รางวัลนักวิจั ย ดี เด่น  ด้ านงานวิจัยที่ มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐนันท์   พงศ์วิริทธิ์ธร 
2. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ์ 

 
 6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
 ประโยชน์และด าเนินการตามที่ระบบก าหนด 

คณะมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนิ นการตามระบบที่ ก าหนด  ภายใต้น โยบายของสถาบั นวิจัยและพัฒนา                    
มทร.ล้านนา (2.1-6-01) ซึ่งในปี 2558 มีผลงานที่ได้รับการรับรองลิขสิทธิ์ จ านวน 3 ผลงาน ดังนี้ 

1. ชื่อผลงาน “ระบบการบริหารพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ า” โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐนันท์  
พงศ์วิริทธิ์ธร (2.1-6-02) 

 2. ชื่อผลงาน “โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต” Productivity Improvement 
Loan โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร (2.1-6-03) 

 3. ชื่อผลงาน “ฐานข้อมูลเพ่ือการค้นหาวาสารการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลล้านนา” โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร (2.1-6-04) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ 2.1   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ก า ร
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

ควรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
2.1-1-01 Print out หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาที  http://rdi.rmutl.ac.th/ 
2.1-1-02 Print out หน้าเว็บไซต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย ที ่

http://rdi2.rmutl.ac.th/dss/ 
2.1-1-03 Print out หน้าเว็บไซต์ระบบงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารราชมงคลล้านนา 

ทีh่ttp://www.balajhss.com 
2.1-2-01  Print out หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาที  http://rdi.rmutl.ac.th/ 
2.1-2-02 Print out หน้าเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ ที่ 

http://rdi2.rmutl.ac.th/hrd2/login.php 
2.1-2-03 รูปถ่ายฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2.1-2-04 Print out หน้าเว็บไซต์ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน ที ่dmdc.rmutl.ac.th 
2.1-2-05 Print out หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดที ่(http://elibrary.rmutl.ac.th/) 
2.1-2-06 Print out หน้าเว็บไซต์ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ 
2.1-2-07 Print out หน้าเว็บไซต์ http://rdi2.rmutl.ac.th/hrd2/login.php 
2.1-2-08 โครกการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

ภายใต้หัวข้อ “สร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 
2.1-2-09 วาสารราชมงคลล้านนา 
2.1-3-01 เอกสารการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
2.1-4-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
สร้างสรรค์งานวิจัย          

2.1-4-02 โครงการการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ                
ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 

2.1-4-03 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The Annual International 
Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, 
and Management Science 2016 (IFAIRS2016) 

5.1-05-01 เอกสารการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 
ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

http://rdi2.rmutl.ac.th/hrd2/login.php
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5.1-05-02 โครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์”  
5.1-06-01 เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน/ระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

มทร.ล้านนา 
5.1-06-02 ผลงานการรับรองลิขสิทธิ์ “ระบบการบริหารพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ า” 
5.1-06-03 ผลงานการรับรองลิขสิทธิ์ “โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต” 

Productivity Improvement Loan 
5.1-06-04 ผลงานการรับรองลิขสิทธิ์ “ฐานข้อมูลเพ่ือการค้นหาวาสารการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.เสรฐสุดา       ปรีชานนท ์               เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา          ทะยะธง เชียงราย 
นางน้ าฝน          คงสกุล                                ตาก 
นางดวงสมร       พลเยี่ยม          น่าน 
นายวยุกร          เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวเบ็ญญา อินวรรณ์                ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวบุษบา     ฟูตา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค.2  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย : 
 

 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยจากภายในและภายนอก 
 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 
 

 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยจากภายในและภายนอก 
X  5 

 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2558 คณะมีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน            

และภายนอกสถาบันรวมทั้งสิ้น 7,446,782 บาท มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม               
ผู้ลาศึกษาต่อ จ านวน 351.5 คน คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 21,185.72 ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ค2 
และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ให้มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อคนให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 25,000 บาท ดังนั้น            
เมื่อค านวณค่าคะแนนของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า เท่ากับ                       
4.24  คะแนน 

พ้ืนที่ งบภายใน งบภายนอก 
รวมจ านวน

เงินวิจัย 

อาจารย์ประจ า
ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 

เงินวิจัย/
อาจารย์ 

คะแนน 

1.เชียงใหม ่ 2,023,700 3,878,932 5,702,632 134 44,049.49 5 

2.เชียงราย 240,000 50,000 290,000 44 6,590.91 1.32 

3.ตาก 125,600 - 125,600 55 2,283.64 0.46 

4.น่าน 220,000 182,000 402,000 38 10,578.95 2.12 

5.พิษณุโลก 155,000 - 155,000 30 5,166.67 1.03 

6.ล าปาง 95,000 476,550 571,550 50.5 11,317.82 2.26 

รวม 2,859,300 4,587,482 7,446,782 351.5 21,185.72 4.24 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

25,000 
บาท 

21,185.72 บาท 4.24  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
- 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. กระตุ้นให้เกิดการท างานวิจัยเพ่ิมขึ้นและสนับสนุนให้มีการของบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอกทุกพ้ืนที่ 
2. คณะควรก าหนดเกณฑ์การนับงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภาระอาจารย์ทุกคนและน ามาใช้อย่าง

จริงจัง 
3. ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยภายในกับภายนอกหน่วยงาน หรือ

หน่วยงานงบประมาณภายนอก 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
2.2-1-01 ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
2.2-1-02 เอกสารสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่เชียงใหม่ 
2.2-1-03 เอกสารสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่เชียงราย 
2.2-1-04 เอกสารสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่ตาก 
2.2-1-05 เอกสารสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่น่าน 
2.2-1-06 เอกสารสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่พิษณุโลก 
2.2-1-07 เอกสารสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่ล าปาง 

 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.เสรฐสุดา            ปรีชานนท์                เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา           โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร               ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา                ทะยะธง เชียงราย 
นางน้ าฝน                คงสกุล                                ตาก 
นางดวงสมร              พลเยีย่ม          น่าน 
นายวยุกร                 เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวเบ็ญญา       อินวรรณ์                ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวบุษบา            ฟูตา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค.2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร 

 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย X  100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X   5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีผลงานทางวิชาการรวมทั้งสิ้น จ านวน 87 ผลงาน ผลรวม              

ถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการของอาจารย์รวมทั้งสิ้น  40.60 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง                
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ จ านวน 381.5 คน คิดผลรวม ถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการของอาจารย์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงนับรวมผู้ลาศึกษาต่อ เท่ากับ 8.18  ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 
ค2 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ให้มีผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
วิชาการของอาจารย์ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 ดังนั้นเมื่อค านวณผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
วิชาการของอาจารย์ เท่ากับ 2.66 

 

พื้นที่ 

จ านวนผลงานทางวิชาการ(ชิ้น) 

ผลรวม
ผลถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ คะแนน 

ประชุม 
วิชาการ 

ระดับชาติ 
(0.20) 

 

ประชุม 
วิชาการระดับ 

นานาชาติ  
/ไม่อยู่ในฐาน

(0.40) 

TCI  
กลุ่ม 2 
(0.60) 

TCI 
กลุ่ม 1 
(0.80 

นานาชาติ 
 (1.00) 

เชียงใหม ่ 8 8 1 17 1 20.00 139 14.39 3.60 
เชียงราย 11 0 2 6 2 10.20 54 18.89 4.72 
ตาก 11 0 1 0 0 2.80 60 4.67 1.17 
น่าน 9 0 0 0 1 2.80 40 7.00 1.75 
พิษณุโลก 1 0 0 0 0 0.20 34 0.59 0.15 
ล าปาง 3 0 1 3 1 4.60 54.5 8.44 2.11 
รวม (ผลงาน) 43 8 5 26 5 

40.60 381.5 10.61 2.66 
รวม (ผลถ่วง) 8.6 3.2 3.0 20.8 5 
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ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปี 2558  

ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

1 เชียงใหม ่ นางสาวปาริฉัตร   
เดือนเพ็ญ 

การสอนโดยใช้ (Facebook) ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
และ  การค้ าระหว่ างระห ว่า ง
ประเทศส าหรับนักศึกษาสาขา
ภาษาอั งกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
เทียบโอน) ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
เท ค โน โลยี ร าชม งคล ล้ าน น า  
เชียงใหม่ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” 2nd 
International Symposium on 
Local Wisdom and 
Improving Quality of life                   
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2558 

0.20 

2  ทศพร ไชยประคอง  
อนาวิน สุวรรณะ  
กฤติกา อินตา 

การค านวณต้นทุนโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ม.พายัพ 
2558 (Payap University 
Research Symposium 2015) 

0.20 

3  อนาวิน สุวรรณะ การอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ าเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน
โดยรอบเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัพายัพ พ.ศ. 2558 
(Payap University Research 
Symposium 2015) 

0.20 

4  อนาวิน สุวรรณะ ผลกระทบอันอาจเกิดกับชุมชน
ท้องถิ่นจากโครงการสร้าง
สนามบินแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัพายัพ พ.ศ. 2558 
(Payap University Research 
Symposium 2015) 

0.20 

5  อนาวิน สุวรรณะ ความพร้อมของหมู่บ้านเหมืองกุง
เพื่อสนับสนุนชุมชนสร้างสรรค์ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม 

ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
“ปฎิรูปประเทศไทย” ครั้งท่ี 9 
ประจ าปี 2558 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

0.2 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

6  ผศ.ดร.ชัชฎาพร  
ปุกแก้ว 

การออกแบบระบบจดัการการ
เรียนรูส้าหรับเว็บแอพพลิเคช่ัน
เพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึง 6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 
จังหวัดเชียงใหม ่

ในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทร.ลา้น เชียงราย 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2558 วันท่ี 23 
- 24 มีนาคม 2558 

0.20 

7  นายยุรธร  จีนา พฤติกรรมจริยธรรม ดา้นความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสตัย์ และ
ด้านการรักษาระเบียบของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เชียงใหม ่

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 25 
ประจ าปี 2558 วันท่ี 10-12 
มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปา
ริชาติ มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

0.20 

8  นางอัจฉริน    
จิตต์ปรารพ 

การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ค าศัพท์ และความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” 2nd 
International Symposium on 
Local Wisdom and 
Improving Quality of life ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้
นานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2558 

0.20 

9 เชีนงราย นางวรีวรรณ เจรญิรูป  ตีพิมพ์บทความ The 
proceeding of the 3rd 
National Conference on 
Management and Higher  
Education, 26 October, 
2015 เผยแพร่ในวันท่ี  26  
ตุลาคม 2558 
 
 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

10  นางสาวอรวรรณ 
เชื้อเมืองพาน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และนโยบายทางการเงินกับการ
จัดการก าไร “ 

 0.20 

11  ดร.ณภัทร ทิพย์ศร ี 1.     ผลกระทบของความสามารถใน
การจัดการความรู้ที่มีต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจส่งออก 
เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย.  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 7 (7th RMUTNC) หัวข้อ 
“ราชมงคลกับการวิจยัอย่าง
ยั่งยืน” วันท่ี 1-3 กันยายน 2558 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา 

0.20 

12  อ.กนกอร  จิตจ านงค์ 
อ.ภัทราพร  สมเสมอ 

การเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา คณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย ในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC). 
(RCCON 2015) วันท่ี 23-24 
มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวียง
อินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2558 “The 
1st RMUTL Chiangrai 
National Conference”  

0.20 

13  อาริยา  พนมไพร การตลาดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกลุ่มอาชีพผู้ผลิตและแปร
รูปกล้วยในจังหวัดเชียงราย 

วารสารราชมงคลล้านนา 
(RMUTL Journal Social) ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 1 เมษายน - กันยายน 
2558 

0.20 

14  อาริยา  พนมไพร แนวทางการพัฒนาปัจจัยทาง
การตลาดผลิตภณัฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน 
จังหวัดเชียงราย  

ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เชียงราย ประจ าปี 2558 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

15  ศิรินาฏ  จันทนะเปลิน ความรู้ความเข้าใจและการเตรยีม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย  

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย ประจ าปี 2558 

0.20 

16  ศิรินาฏ  จันทนะเปลิน คุณค่าตราสินค้า Cafe Amazon 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงราย 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย ประจ าปี 2558 

0.20 

17  ณฐมน  ทรัพย์บุญโต ปัจจัยการเลือกที่พักประเภทรสีอร์
ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษาวนอุทยานภูชี้ฟ้า อ.เทิง 
จ.เชียงราย  

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย ประจ าปี 2558 

0.20 

18  อวยพร ต๊ะวัน พฤติกรรมการคัดแยกขยะมลูฝอย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย  

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย ประจ าปี 2558 

0.20 

19  อวยพร ต๊ะวัน ความต้องการและแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมเินียมของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

พะเยาวิจัย 2558 ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 29-30 มกราคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.20 

20 น่าน วรรณดิา ชินบุตร 
จอมขวัญ  สุวรรณวงศ ์
ภาคภูมิ  อินา 
ธวัชชัย  อินท า 
วิทวัส กันทิมาพงค์ 
อรุณี  ต้นฟ ู
 
 
 

การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ เพื่อการ
แข่งขันทางการตลาด 
กรณี : เมล็ดพันธ์ุข้าว บ้านน้ าแก่น
เหนือ อ าเภอภูเพยีง จังหวัดน่าน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2558 วันท่ี 23-24 
มีนาคม 2558 
ณ โรงแรมเวียงอินทร์  อ าเภอ
เมือง จังหวัด เชียงราย 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

21  มินตรา  ไชยชนะ 
จุไรรัตน์  สวสัดิ ์
เสน่ห์  สวสัดิ ์

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับงานบริการนวดแผนไทยใน
เขตอ าเภอเมืองน่าน 
 จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 
สาขาศึกษาศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มิ.ย. 2558 

0.20 

22  นันทา  เติมสมบัติถาวร 
จุไรรัตน์  สวสัดิ ์

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผล
ที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย สังคม 
ครอบครัว จากการดื่มแอลกฮอล์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 
สาขาศึกษาศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
มิ.ย. 2558 

0.20 

23  เมตตา  ตาละลักษณ ์ การจัดการองค์ความรูเ้พื่ออนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรม
เรียกขวัญและส่งเคราะห์ ของ
ชุมชนในจังหวัดน่าน กรณีศึกษา
หมู่บ้าน 
หัวเวียงเหนือ อ าเภอภเูพียง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ ณ อาคาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมู ิ

0.20 

24  ธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย 
ชุติสร  แก้วบรรจง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ข้าวกล้องของประชาชน 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.20 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมู ิ

25  เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ 
วรรณดิา  ชินบุตร 
ณัฐนรี  ยะราช 

กองพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และนิเทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศษ
สตร์และบริหารธุรกิจ ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมู ิ

0.20 

26  สิทธิบูรณ์  ศริิพรอัคร
ชัย 
วุฒิศักดิ์  กาวินัน 
ธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย 

เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงาม
และช าระล้าง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และนิเทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศษ
สตร์และบริหารธุรกิจ ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมู ิ

0.20 

27  อภิญญา  กันธิยะ 
บุษบา  มะโนแสน 
อัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง 
อภิสรา  ชัยชนะ 
นิธิศ  ลีลายศ 
จุฑาภรณ์  จันทร์หาญ 
 
 
 
 

การยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อการ
แข่งขันทางการตลาด กรณีศึกษา : 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านน้ าแก่น 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มทร.ล้านนาเชียงรายครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 ณ โรงแรมเวยีง
จันทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 23-
24 มีนาคม 2558 

0.20 
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28  วรรณดิา ชินบุตร 
อารียะ  แสนทวีสุข 
จอมขวัญ  สุวรรณวงศ ์
ภาคภูมิ  อินนา 
ธวัชชัย  อิ่นท า 
วิทวัส  กันธิมาวงศ์ 
อรุณี  ตันฟ ู

การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ เพื่อการ
แข่งขันทางการตลาด 
กรณีศึกษา : เมล็ดพันธ์ุข้าว บ้าน
น้ าแก่นเหนือ อ าเภอภเูพียง   
จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มทร.ล้านนาเชียงรายครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 ณ โรงแรมเวยีง
จันทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 23-
24 มีนาคม 2558 

0.20 

29 ตาก กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
วันดี อ๊อดปัญญา 
สุนิสา ธงวิชัย 

การศึกษาการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

30  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
สินินาฏ วงค์เทียนชัย 
ณรงค์ ต๊ะเฉียง 

ข้อมูลบัญชีบริหารที่มผีลต่อการ
ด าเนินงานของเกษตรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

31  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว 
พิมผกา หอมสมบัต ิ

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
ของการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) กรณีศึกษา
การผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้าน
หนองกระโห ้

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

32  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
น้ าฝน คงสกุล 
วรรณา กรินวงศา 

การศึกษาแรงจูงใจในการออมของ
เยาวชน: กรณีศึกษาธนาคาร
โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 
 
 

0.20 
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33  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ 
กฤษฎา อ้ึงทองหล่อ 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
ผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ กรณีศึกษาถั่วทอด
สมุนไพร ต าบลน้ ารมึ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

34  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
อรลดา โทปญุญานนท์ 
ศรสวรรค์ ปาละหล้า 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
ผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ กรณีศึกษามะพร้าว
เสวย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

35  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
รุจาภา สุกใส 
ปาหนัน หมั่นกิจ 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกมันส าปะหลัง 
กรณีศึกษาเกษตรกรต าบลป่า
มะม่วง จังหวัดจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

36  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ 
ชาคริส สินพรมมา 

การศึกษาการวางแผนการใช้จ่าย
ของนักเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนตาก
พิทยาคม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

37  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
สินินาฏ วงค์เทียนชัย 
พงศ์อณุชาญ รวีย์ชชา
นนท์ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท า
บัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ผู้ท าบัญชีในจังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

38  น้ าฝน คงสกุล 
ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ 
วิจิตรา อินผูก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า
ทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้ใช้
อินเตอร์เนต็ กรณศีึกษา นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 22 ธันวาคม 2558 

0.20 
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39  กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
พิมพ์ลักษณ์ พุ่มช่วย 
ศิริพร เผ่าถนอม 

การศึกษาความพึงพอใจในการน า 
SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษาเจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 

0.20 

40 เชียงใหม ่ นางแคทรียา   
พร้อมเพรียง 

การศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ่

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” 2nd 

International Symposium on 
Local Wisdom and 
Improving Quality of life ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้
นานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2558 

0.40 

41  นางแคทรียา   
พร้อมเพรียง 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหัต
กรรมผ้าทอและเครื่องเงิน ณ 
ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบา้นห้วยตม้ 
ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” 2nd 

International Symposium on 
Local Wisdom and 
Improving Quality of life ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้
นานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2558 

0.40 

42  นางแคทรียา   
พร้อมเพรียง 

การศึกษาการด าเนินงานธุรกิจ
ชุมชนหัตถกรรมจักสาน บ้านป่า
บง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” 2nd 

International Symposium on 
Local Wisdom and 
Improving Quality of life ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้

0.40 
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นานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2558 

43  นางดุษณี  กุยแก้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” 2nd 
International Symposium on 
Local Wisdom and 
Improving Quality of life ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้
นานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2558 

0.40 

44  อนาวิน สุวรรณะ Creating New Opportunities 
of Muang Kung Village for 
Supporting Creative 
Community on Crafts 
Tourism 

International Conference on 
Sustainable Tourism and 
Hospitality in Asia. 
Hiroshima: PRESDA; 2015: 
46-52. 

0.40 

45  อนาวิน สุวรรณะ Community Participation in 
Tourism Enhancement: A 
Case Study of Pong Krai 
Village, Mae Rim District, 
Chiang Mai Province 

The 5th National and 
International Conference on 
Sustainable Community 
Development December 
24-25, 2015 

0.40 

46  ผศ.ดร.ชัชฎาพร  
ปุกแก้ว 

Instructor and Student 
Attitude on Using Mobile 
Device in Education  

The 6th Rajamangala 
University of Technology 
International Conference 
ระหว่างวันท่ี 1 - 3 กันยายน 58 

0.40 

47  อ.พิริยมาศ  ศิริชัย Technology Acceptance of 
Thai Primary Student on 
Outdoor Learning Activity 
Using Mobile Device  

Subconscious Learning via 
Games and Social Media 

0.40 
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48 เชียงใหม ่ ผศ.สรุชัย  อุตมอ่าง การยอมรับและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคต่อผลติภณัฑ์ชาสมุนไพร
ไทย 

วารสารศรีนคริทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13  ม.ค.-
มิ.ย. 2558 

0.60 

49 เชียงราย กมลลักษณ์  ชัยด ี การพัฒนาระบบจัดการคลัง
ข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ
ปรนัยผ่านอินเทอร์เน็ต” 

วารสารวิชาการปทุมวัน หน้า 
51-66 ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 14 
กันยายน-ธันวาคม 2558 

0.60 

50  ดร.ณภัทร ทิพย์ศร ี กลยุทธ์สู่ความส าเร็จของธุรกิจด้วย
ความเป็นมืออาชีพในการบริการ
ของธุรกิจน าเที่ยวในจ.เชียงราย.  

วารสารการบญัชีและการจัดการ 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4ตุลาคม – ธันวาคม 
2558. อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 

0.60 

51 ตาก กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มผีลต่อการใช้สม
ดุลยพินิจในการวางแผนการสอบ
บัญชีและส่งผลไปยังคณุภาพการ
สอบบัญชี : การวจิัยเชิงประจักษ์ใน
บริบทของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตใน
ประเทศไทย 

วารสารการบญัชีและการจัดการ 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 
2558 

0.60 

52 เชียงใหม ่ ดร.รัฐนันท์   
พงศ์วิริทธ์ิธร 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ : 
กรณีศึกษาดอยปู่หมื่น 

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ม.ค.-เม.ย. 58 

0.80 

53  ดร.รัฐนันท์   
พงศ์วิริทธ์ิธร 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดของอาบน้ าแร่และภมูิ
ปัญญาไทย เพื่อสรา้งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 7 ฉบับ
ที ่พิเศษ ประจ าเดือนสิงหาคม 
2558 

0.80 

54  ดร.ลดัดา   ปินตา 
ผศ.สรุชัย  อุตมอ่าง 

การรับรู้และทัศนคติ
ผู้ประกอบการต่อคณุสมบัติและ
สมรรถนะที่มีความจ าเป็นของ
บัณฑิตหลักสูตรกลุ่มวิชาการ
จัดการส าหรับมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบตั ิ

วารวสารวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 11 ฉบับท่ี 2 เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 
2558 

0.80 
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55  ดร.วรวิทย์   
เลาหะเมทน ี

การวิเคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเชิง
วิชาชีพ กับการสังเกตเยี่ยง
ผู้ประกอบการวิชาชีพ และ
คุณภาพงานสอบบัญช ี

วารสารวิทยาการจดัการสมัยใหม่ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 
2558 
 

0.80 

56  นางเพราพิลาส  
ประสิทธ์ิบรุีรักษ์ 

การศึกษาจุดคุ้มทุนส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชนบ้านสันลม
จอย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลยัฟาอีสเทอร์น ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1 (พฤษภาคม 2558- 
กรกฎาคม 2558  

0.80 

57  ดร.รัฐนันท์   
พงศ์วิริทธ์ิธร 

ภาพลักษณผ์ลิตภณัฑ์ชาจีนแบบ
กึ่งหมักชนิดเส้นของวิสาหกิจ
ชุมชนดอยปู่หมื่นในทัศนะของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 4 
ต.ค.-ธ.ค. 2558 

0.80 

58  ดร.รัฐนันท์   
พงศ์วิริทธ์ิธร 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อยา่งยั่งยืน ชุมชนบ้าน
แม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2 
เม.ย.-มิ.ย. 2558 

0.80 

59  ดร.กัญญ์วรา  สมใจ Challenges for the 
Internationalization of a 
Higher Education Institution 
in the AEC (ASEAN Economic 
Community): An Intrinsic 
Qualitative Case Study at 
RMUTL in Northern Thailand 
 
 

วารสาร ABAC Journal, 
Vol.35, No.1 (January-April 
2015, pp.1-19 

0.80 
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60  ดร.กัญญ์วรา  สมใจ Trends in International 
Education in a Higher 
Education Institution in 
Northern Thailand: A 
Descriptive Case Study 

วารสารนานาชาติ ASEAN 
Journal of Management & 
Innovation มหาวิทยาลัยแสตม
ฟอร์ด, January-June, 2015. 

0.80 

61  ผศ.หฤทัย อาษากิจ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพ่ือแนะน า เส้นทางการ
ออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการ
ประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา 

วารสารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ฉบับท่ี 11 
July - December 2015 

0.80 

62  ดร.รัฐนันท์   
พงศ์วิริทธ์ิธร 

กลยุทธ์ธุรกิจคูส่ังคมของธุรกิจ 
SMEs ในประเทศไทยเพื่อสรา้ง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 3 
ก.ค.-ก.ย. 2558 

0.80 

63  ผศ.นิศรา   
จันทร์เจรญิสุข 

แนวทางการจัดการความรู้ของ
ธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและ
บ้านกิ่วแลหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม ่

วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
ม.ค.-เม.ย. 2558 

0.80 

64  รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืน: 
โครงการหลวงปางดะ 

วารสารเทคโนโลยสีุรนารี  ปีท่ี : 
9  ฉบับท่ี : 1  เลขหน้า : 19-35  
ปีพ.ศ. : 2558 TCI 1 

0.80 

65  รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร การตลาดส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
สนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น  ปีท่ี : 8  ฉบับท่ี : 2  
เลขหน้า : 62-72  ปีพ.ศ. : 2558 
TCI 1 

0.80 

66  รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดของอาบน้ าแร่และภมูิ
ปัญญาไทย เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว :      

วารสารปัญญาภิวัฒน์  ปีท่ี : 7  
ฉบับท่ี : special  เลขหน้า :         
14-25  ปีพ.ศ. : 2558 TCI 1 

0.80 
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ดอยปู่หมื่น 

67  ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภติ 
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร 

การจัดการความรู้ของงานวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น  ปีท่ี : 9  ฉบับท่ี : 2-4  
เลขหน้า : 63-75  ปีพ.ศ. : 2558 
TCI 1 

0.80 

68  รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร 
ภาคภูมิ ภัควิภาส 

ความต้องการมสี่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ชาวชุมชนแม่แมะ ต าบลแม่นะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

วารสารปัญญาภิวัฒน์  ปีท่ี : 7  
ฉบับท่ี : 3  เลขหน้า : 51-62  ปี
พ.ศ. : 2558 TCI 1 

0.80 

69 เชียงราย นางแววดาว  พรมเสน VALUE RELEVANCE OF 
CORPORATE GOVERNANCE 
ON FIRM VALUE IN THE 
COMPREHENSIVE INCOME 
CONTEXT 

International journal of 
Ijaber vol.13 NO. 4 (2015) 
pp1585-1618 

0.80 

70  ดร.ณภัทร ทิพย์ศร ี
อ.ธนีนุช  เร็วการ 

กลยุทธ์การจดัการโลจสิติกส์กับ
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน
เศรษฐกิจยุคใหม่ของธุรกิจ OTOP 
ในจังหวัดเชียงราย.  

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบบั
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
ที่ 15 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2558). อยู่ในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 

0.80 

71  ดร.ณภัทร ทิพย์ศร ี ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันด้วย
การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุค
เศรษฐกิจแห่งการเปลีย่นแปลงของ
ธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ใน
จังหวัดเชียงราย.  

วารสารวิทยาการจดัการสมัยใหม่ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2558) อยู่ในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 

0.80 

72  ดร.ณภัทร ทิพย์ศร ี การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ของธรุกิจน าเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย. 

วารสารการบริการและการ
ท่องเที่ยวไทย ปีท่ี 19 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) อยู่ใน
ฐาน TCI กลุ่ม 1 

0.80 



 
105 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

73 น่าน สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมี
ต่อการใช้ภาษาไทย 
ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วารสารวิชาการ  ม.หอการค้า
ไทย ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 3เดือน ก.ค. 
- ก.ย. 2558 TCI 1 

0.80 

74  สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ การวิเคราะหล์ักษณะภาษา
โฆษณาจาก 
หนังสือพิมพ์เพื่อสร้างแบบฝึกหัด
เสรมิทักษะ 
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

วารสารสุทธิปริทัศน ์
 (สาขามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)  
ม.ธุรกิจบณัฑิต ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 
90 เม.ย. - ม.ิย. 2558 TCI 1 

0.80 

75 เชียงใหม ่ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร ได้ผา่นการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
บริหารธรุกิจ เมื่อวันท่ี 2 ต.ค. 58 

 1.00 

76 น่าน สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ ได้ผา่นการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ เมื่อวันท่ี 24 ก.ย. 58 

 1.00 

77 เชียงราย ณภัทร ทิพย์ศร ี ได้ผา่นการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
บริหารธรุกิจ เมื่อวันท่ี 12 พ.ย.58 

 1.00 

78  ราเชนทร์ ชูศร ี ได้ผา่นการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
บริหารธรุกิจ เมื่อวันท่ี 22 เม.ย. 
58 
 

 1.00 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

79  พจนารถ นพนาคร ได้ผา่นการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการ เมื่อวันที ่20 พ.ค. 58 

 1.00 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3 คะแนน 40.60 2.66  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

ควรสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

2.3-1-01 เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เชียงใหม่ 
2.3-1-02 เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เชียงราย 
2.3-1-03 เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ตาก 
2.3-1-04 เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ น่าน 
2.3-1-05 เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พิษณุโลก 
2.3-1-06 เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ล าปาง 
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ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.เสรฐสุดา            ปรีชานนท์                เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา           ทะยะธง เชียงราย 
นางน้ าฝน          คงสกุล                                ตาก 
นางดวงสมร       พลเยี่ยม          น่าน 
นายวยุกร          เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวเบ็ญญา  อินวรรณ์                ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวบุษบา      ฟูตา  
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  คณะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ หัวหน้างานกิจกรรม
นักศึกษา โดยรับนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณจากศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา จากนั้น คณะฯ                
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2558 (4.1-1-01) เพ่ือจัดท าแผนงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (4.1-1-02)   
 
  2.  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม 
 วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

คณะได้มีการจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ตามแผน (4.1-1-02) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   
 3.  ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานพร้อมกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน            
2 ครั้ง (4.1-3-01) คือ ครั้งที่ 1 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/113 ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2558 – มีนาคม 2559) (4.1-3-02) และครั้งที่ 2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/194 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
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2559 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 2 (ระหว่า งเดือน
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) (4.1-3-03) 
 
 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง 
 ศิลปะและวัฒนธรรม 
  คณะได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน                   
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-4-01)                          
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559                   
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ  และผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ และตามตัวชี ้ว ัดของแผนงานด้านต่าง  ๆ เป ้าประสงค์ กลยุทธ์  และเป้าหมาย            
ที ่ก าหนดไว ้ในแผนของคณะ แล ้วน า เสนอรายงานด ังกล ่าวต ่อคณะกรรมการประจ าคณ ะ                   
ครั้งที่ 88 (7/2559) วันที่ 27 กันยายน 2559 (4.1-4-02) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรลุ  

ไม่บรรลุ  
1. มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี 

1 โครงการ 3 โครงการ   

2. คณาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านบุุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน และท้องถิ่น   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

ผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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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ปัญหาและอุปสรรค 
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

เนื่องจากติดการเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโดยพร้อม

เรียงกัน เพื่อเกิดความสามัคคีและมีการท ากิจกรรมร่วมกันในหน่วยงาน 
 

 5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จากการน าเสนอรายงานผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะในการ
ประชุมครั้งที่ 88 (7/2559) วันที่ 27 กันยายน 2559 คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ 
คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโดยพร้อมเรียงกัน 
เพ่ือเกิดความสามัคคีและมีการท ากิจกรรมร่วมกันในหน่วยงาน 

คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาจัดท าแผนด้านบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (4.1-5-01) โดยมีการพิจารณาร่วมกันในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์              
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559   
 
 6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะมีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน                      
โดยไดเ้ผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ ดังนี้ 

1. เว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่   http://bala.rmutl.ac.th/ (4.1-6-01) 
2. เพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่  https://www.facebook.com/balachiangmai/ 

(4.1-6-02) 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ (4.1-6-03) 
4. เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น จดหมายข่าว วารสารมหาวิทยาลัยฯ                    

(4.1-6-04) เป็นต้น 
 

 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
  -ไม่มีการด าเนินงาน- 
 

http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/balachiangmai/
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

คณะมีนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                
ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และมีการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงแผนงานตามผลการด าเนินงาน 
รวมถึงมีการเผยแพร่กิจกรรมในช่องทางหลากหลายที่สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. คณะควรสนับสนุนให้ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               
ที่มีผลงานโดดเด่นและต่อเนื่อง จัดท าแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดเวทีเพ่ือเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างสาขา/พ้ืนที่/คณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
ประโยชน์ อันจะน าไปสู่การสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติต่อไปได้ 

2. คณะควรกระตุ้นให้หลักสูตรจัดท าแผนการบูรณาการกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และรวบรวมแผนงานจากทุกหลักสูตรมาบรรจุในแผน                   
การปฏิบัติราชการประจ าปีด้วย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
4.1-1-01 คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2558 
4.1-1-02 แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2558 
4.1-3-01 บันทึกการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 1 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
4.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 2  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
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4.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559)  
วันที่ 27 กันยายน 2559 

4.1-5-01 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559   

4.1-6-01 Printout หน้าเว็ปไซต์ของคณะฯ   http://bala.rmutl.ac.th/ 
4.1-6-02 Printout หน้า Fan page  ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
4.1-6-03 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
4.1-6-04 เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายชัชวิน               วรปรชีา           เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา           โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร               ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา                ทะยะธง เชียงราย 
นางน้ าฝน                คงสกุล                                ตาก 
นางธิตินันท์              กุมาร                       น่าน 
นายวยุกร                 เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวณัชธาร           สิงห์โตทอง                    ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นายชัยยง                 จันทร์ศรี                  
 

http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/balachiangmai/
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
 และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

  จากการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ  ประจ าปี งบประมาณ  2558 ที่ ผ่ านมา                 
คณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาให้ปรับปรุงวิธีการด าเนิน
กิจกรรมการจัดท าแผนของหน่วยงาน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้คณะมีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการผ่านการมีส่วนร่วมของทุกพ้ืนที่ และมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม  

2. ควรมีการถ่ายทอดแผนของหน่วยงานสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานในคณะ 
3. การด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
4. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทราบผลการบรรลุ

เป้าหมาย 
จากข้ อ เสน อแน ะของคณ ะกรรมการต รวจป ระ เมิ น คุณ ภ าพ การศึ กษ า ดั งกล่ า ว                         

คณะฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557 – 2560 
(ปรับปรุงพ.ศ. 2559) รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับ 
ผ่านการประชุมเรี่องการพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559        
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ในวัน อังคารที่  23 กุมภาพันธ์  2559 ณ  ห้อง บธ. 3 – 202 และการมีส่ วนร่วมของเขตพ้ืนที่                    
ผ่านการรวบรวมแผนงานโครงการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 5 พ้ืนที่ น ามารวบรวม              
เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง              
พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2559 (5.1 -1-01) ได้ประชุมเพ่ือน าผลการด าเนินงาน                        
ตามเป้ าหมายผลผลิต และตัวชี้ วัดของหน่ วยงาน  ในกลยุทธ์ต่ าง ๆ  ที่ ครอบคลุมทุ กภารกิจ                       
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
การบริหารจัดการของหน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ มาทบทวน
ปรับปรุงกลยุทธ์ของคณะ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน พ.ศ. 2557 - 2561 
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559) รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 โดยมีการด าเนินงานในแต่ละแผน 
ดังนี้ 

1 .1  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า งก า ร เงิ น  พ .ศ . 2 5 5 7  – 2 5 6 0                          
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559) (5.1-1-02) 
      คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2559 เพ่ือด าเนินการทบทวนแผน
ดังกล่าว ว่ามีความเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของ
คณะ ผ่านการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน อีกทั้งยังมีการทบทวนค่าเป้าหมายของคณะฯ ตามบริบทของ
คณะ ที่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะฯได้จัดท าแผน
ประมาณการรายรับ และรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วน ามาบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อคณะฯ ตามนโยบาย  พันธกิจด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานของคณะ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง
ในการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคต 

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2559 (5.1-1-03) 
   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                
โดยให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในทุกภารกิจของคณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการตอบสนองต่อ               
พันธกิจของคณะฯ ทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ                  
นุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติราชประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ประกอบด้วยแผนงาน
ทั้งหมด 7 แผนงาน ประกอบด้วย 
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1. แผนงานพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นแผนงานที่สนับสนุนนโยบาย
การบริหารของมหาวิทยาลัย 6 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ตามบริบท และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีท่าน
คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีด้านต่าง ๆ เป็นผู้ก ากับติดตาม 

2. แผนงานวิชาการ  มีรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล
แผนงาน 

3. แผนงานพัฒนานักศึกษา มีรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาและหัวหน้า
งานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ก ากับดูแลแผนงาน 

4. แผนงานวิจัย มีผู้ช่วยคณบดีงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแลแผนงาน 
5. แผนงานบริการวิชาการ มีผู้ช่วยคณบดีงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแล

แผนงาน 
6. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

และหัวหน้างานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ก ากับดูแลแผนงาน 
7. แผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน มีรองคณบดีด้านบริหาร เป็นผู้ก ากับดูแลแผนงาน 

2. ฝ่ายบริหาร น าเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2557 - 2561                    
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปี   2559 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ                  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 
(1/2559) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 (5.1-1-04) ในที่ประชุมมีมติให้ขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
เพ่ือโปรดทราบ 

3. ฝ่ายบริหาร น าเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557 - 2561               
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปี   2559 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ                  
เพ่ือพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 85 (4/2559)              
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 (5.1-1-05) คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติขอให้
คณะกรรมการทุกท่านได้น าแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 กลับไป
พิจารณาและขอน าส่งคืนมายังคณะภายใน วันที่ 29 เมษายน 2559 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องใช้เวลาใน
การพิจารณา และเม่ือฝ่ายบริหาร ได้รับเอกสารคืนแล้ว จึงได้แก้ไขตามที่เสนอ 

4. คณบดีน าเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินพ .ศ . 2557 - 2561                
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  2559 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ครั้ งที่  8/2559                      
เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                 
พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) รวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 (5.1-1-06) และผ่าน
การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9/2559 
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เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2559 (5.1 -1 -07)  เมื่อแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                  
พ.ศ. 2557 - 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว คณะฯ ได้เผยแพร่แผนดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงาน ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและ            
ศิ ลปศาสตร์  ตามบั นทึ กข้ อความที่  ศ ธ 0583 .02/ ว  660 ลงวันที่  25   กรกฎ าคม 2559                       
เรื่อง ขอส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง                   
พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (5.1-1-08) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป   

5. คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี                 
2 ครั้ง (5.1-1-09) คือ ครั้งที่ 1 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/113 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม
2558 – มีนาคม 2559) (5.1-1-10) และครั้งที่ 2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/194 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2559 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 2 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) (5.1-1-11) โดยติดตามจากผู้ก ากับดูแลในแต่ละแผนงาน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าและผลของการด าเนินโครงการตามแผน 

6. คณะฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(5.1-1-12) เพ่ือประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และผลส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และตามตัวชี้วัดของแผนงานด้านต่าง ๆ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
แล้วน าเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559) วันที่ 27 กันยายน 2559 
(5.1-1-13) เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน 

7. คณะฯ ได้น าผลการประเมินตามข้อ 6 น ามาใช้ เป็นข้อมูล ในการพิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2559  (5.1-1-14) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 
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 2.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ ายเพื่ อพัฒนานักศึกษา อาจารย์  บุคลากร การจัดการเรียนการสิน               
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
จากข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558                  

มีข้อแนะน าว่าควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ที่ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร คณะมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะฯ มีการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 โดยได้แต่งตั้งค าสั่ง
คณ ะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี  2559                      
และได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนดังกล่าวผ่านการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานใน
สั งกั ด  และได้ น า เสนอแผนยุท ธศาสตร์ และแผนกลยุท ธ์ท างการ เงิน  พ .ศ . 2557  - 2561                     
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559) ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่  (1/2559) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 
(5.1-2-01) และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                    
ครั้งที่  85 (4/2559) เมื่อวันที่  21 เมษายน 2559 (5.1-1-02) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่  8/2559                    
เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                  
พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) รวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 (5.1 -1-03)       
และผ่านการรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                 
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (5.1-1-04) 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2559 เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าส าเนาเล่มแผนปฏิบัติราชการ ให้แก่
หน่วยงานในสังกัดทุกพ้ืนที่เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 

3. เผยแพร่ในเวปไซต์ คณะฯ (http://www.bala.rmutl.ac.th/) 
4. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
การคิดต้นทุนต่อหน่วยรายทุกหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยได้น าระบบ ERP เข้ามาใช้                

เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสามารถค านวณต้นทุน              
ของแต่ละหลักสูตรได้  

แต่ในขณะนี้ คณะฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
นโยบายให้คณะเป็นผู้ควบคุมการใช้งบประมาณเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ในระบบ ERP                      
ที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มน ามาใช้ จึงยังไม่สามารถแยกงบประมาณให้เป็นรายหลักสูตรได้ ทางคณะฯจึงท าการ
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รวบรวมข้อมูลงบประมาณในการด าเนินงาน จัดสรรให้หลักสูตร ตามจ านวนนักศึ กษา เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ จัดท าในภาพรวมของคณะ โดยมีหลักสูตรพิจารณา
เข้าร่วมตามความเหมาะสม ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ค านวณจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
การจัดสรรและระบบการรวบรวมดังกล่าว โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หลักสูตร 
ค่าลงทะเบียน 

ต่อ1คน 
แต่ภาคการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

ค่าลงทะเบียน รวมค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหลักสูตร 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี 

ส่วนต่าง 

ภาคปกติ 

บธ.บ.การจัดการ 7,500 496 7,440,000 6,592,266 13,291 15,000 1,709 

บธ.บ.การตลาด 7,500 288 4,320,000 3,013,050 10,462 15,000 4,538 

บธ.บ.การตลาด-ธุรกิจค้าปลีก 7,500 120 1,800,000 1,255,438 10,462 15,000 4,538 

บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7,500 286 4,290,000 3,383,038 11,829 15,000 3,171 

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7,500 414 6,210,000 4,927,707 11,903 15,000 3,097 

บช.บ.การบัญชี 7,500 670 10,050,000 8,442,057 12,600 15,000 2,400 

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7,500 289 4,335,000 4,266,485 14,763 15,000 237 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการสากล 7,500 121 1,815,000 1,938,640 16,022 15,000 -1,022 

บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 25,000 246 12,300,000 3,086,240 12,546 50,000 37,454 

รวม  2,930 2,560,000.00 36,904,920.96 113,877 170,000 56,123 
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หลักสูตร 
ค่าลงทะเบียน 

ต่อ1คน 
แต่ภาคการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

ค่าลงทะเบียน รวมค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหลักสูตร 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี 

ส่วนต่าง 

ภาคพิเศษ        

บธ.บ.การจัดการ 15,000 346 10,380,000 4,598,637 13,291 30,000 16,709 

บธ.บ.การตลาด 15,000 468 14,040,000 4,896,206 10,462 30,000 19,538 

บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15,000 198 5,940,000 2,342,104 11,829 30,000 18,171 

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 15,000 247 7,410,000 2,939,961 11,903 30,000 18,097 

บช.บ.การบัญชี 15,000 394 11,820,000 4,964,434 12,600 30,000 17,400 

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15,000 127 3,810,000 1,874,891 14,763 30,000 15,237 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการสากล 15,000 59 1,770,000 945,287 16,022 30,000 13,978 

รวม  1,839 55,170,000 22,561,520 90,869 210,000 119,131 

โครงการพิเศษ 

บธ.บ.การตลาด-ธุรกิจค้าปลีก เซ็นทรัล 15,000 110 3,300,000 1,150,818 10,462 30,000 19,538 

บธ.บ.การตลาด-ธุรกิจค้าปลีก ซีพี ออลล์ 15,000 139 4,170,000 1,454,215 10,462 30,000 19,538 

รวม  249 7,470,000 2,605,033 20,924 60,000 39,076 

รวมท้ังสิ้น  5,018 115,200,000 62,071,474 225,670 440,000 214,330 
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หลักสูตรการจัดการ 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่ายต่อ

หลักสูตร 
 รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี  

ส่วนต่าง 

บธ.บ.การจัดการ ปกติ  13,291   15,000   1,709  
บธ.บ.การจัดการ ภาคพิเศษ  13,291   30,000  16,709  

ภาพรวม 
   

18,418 

- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 1,709 บาท ต่อคน                

- ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 16,709 บาท ต่อคน 

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 

หลักสูตรการตลาด 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่ายต่อ

หลักสูตร 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี 

ส่วนต่าง 

บธ.บ.การตลาด ปกติ 10,462 15,000 4,538 
บธ.บ.การตลาด ภาคพิเศษ 10,462 30,000 19,538 

บธ.บ.การตลาด – 
ธุรกิจค้าปลีก 

ปกติ 10,462 15,000 4,538 

บธ.บ.การตลาด – 
ธุรกิจค้าปลีก ซีพี ออลล์ 

โครงการพิเศษ 10,462 30,000 19,538 

บธ.บ.การตลาด – 
ธุรกิจค้าปลีก เซ็นทรัล 

โครงการพิเศษ 10,462 30,000 19,538 

ภาพรวม    67,690 

- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 4,538 บาท ต่อคน             
- ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 19,538  บาท ต่อคน 
- การตลาด -ธุรกิจค่ าปลีก (ปกติ ) มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ าย เป็น บวก จ านวน                

4,538 บาท ต่อคน 
- โครงการพิเศษ การตลาด -ธุรกิจค่าปลีก (เซ็นทรัล) มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ าย                

เป็น บวก จ านวน 19,538 บาท ต่อคน  
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- โครงการพิเศษ การตลาด -ธุรกิจค่าปลีก (ซี พี  ออลล์ ) มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย                 
เป็น บวก จ านวน 19,538 บาท ต่อคน  

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่ายต่อ

หลักสูตร 

รายได้เฉลี่ยต่อ

คนต่อปี 
ส่วนต่าง 

บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ 11,829 15,000 3,171 

บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคพิเศษ 11,829 30,000 18,171 

ภาพรวม    21,342 

- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 3,171 บาท ต่อคน 

- ภาสมทบ/ภาคพิเศษ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 18,171 บาท ต่อคน 

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหลักสูตร 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี  

ส่วนต่าง 

บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

ปกติ  11,903   15,000   3,097  

บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

ภาคพิเศษ  11,903   30,000   18,097  

ภาพรวม        21,195  
- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 3,097 บาท ต่อคน 

- ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 18,097 บาท ต่อคน 

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 
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หลักสูตรการบัญชี 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่ายต่อ

หลักสูตร 
 รายได้เฉลี่ยต่อ

คนต่อปี  
ส่วนต่าง 

บช.บ.การบัญช ี ปกติ  12,600   15,000   2,400  
บช.บ.การบัญช ี ภาคพิเศษ  12,600   30,000   17,400  

ภาพรวม        19,800  
- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 2,400 บาท ต่อคน 

- ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 17,400 บาท ต่อคน 

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหลักสูตร 
 รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี  

ส่วนต่าง 

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ปกติ  14,763   15,000   237  

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ภาคพิเศษ  14,763   30,000   15,237  

ภาพรวม 
   

15,474 
- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 237 บาท ต่อคน 

- ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 15,237 บาท ต่อคน 

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการสากล 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหลักสูตร 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี  

ส่วนต่าง 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อการสากล 

ปกติ  16,022   15,000  -1,022  

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อการสากล 

ภาคพิเศษ  16,022   30,000   13,978  

ภาพรวม 
   

12,956 
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- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น ลบ จ านวน  1,022  บาท ต่อคน 

- ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 13,978 บาท ต่อคน 

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 

   หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ 
 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 

หลักสูตร ภาค 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหลักสูตร 

รายได้เฉลี่ย 

ต่อคนต่อปี 
ส่วนต่าง 

บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 

(นานาชาติ) 

ปกติ 12,546 50,000 37,454 

ภาพรวม    37,454 

- ภาคปกติ มีส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เป็น บวก จ านวน 37,454 บาท ต่อคน 

- ในภาพรวม มีส่วนต่างเป็น บวก ซึ่งประเมินได้ว่า หลักสูตรมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป 

  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 คณะได้มีแผนการด าเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดท าต้นทุน

ต่อหน่วย โดยผ่านการใช้ระบบ ERP ที่สามารถโอนเงินงบประมาณลงไปยังหลักสูตร เพ่ือให้สามารถ

ค านวณต้นทุนของหลักสูตรได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นต่อไป 

เมื่อมีการค านวณต้นทุนแต่ละหลักสูตรแล้ว คณะได้น าต้นทุนของหลักสูตรเสนอผู้บริหาร ระดับ
คณะและหลักสูตรเพ่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายของตนเองต่อไป จากนั้นคณะมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโดยวิเคราะห์เงินงบประมาณและเงินรายได้ทั้ งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายประจ า  แล้วน า
งบประมาณทั้งสิ้นมาจัดสรรตามภารกิจ 4 ด้าน คือการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาอาจารย์และการบริหารจัดการงานภายในคณะ และ
มีการสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร/กรรมการประจ าคณะ ปีละ 2 ครั้ง (5.1-1-05)               
เพ่ือวางแผนพัฒนาการเงินได้อย่างเหมาะสม 
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 3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม              
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะ เพ่ือวิเคราะห์

ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน เพ่ือบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารคณะ ร่วมเป็น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค าสั่งที่ 008/2559 (5.1-3-01) 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยน านโยบายและข้อมูลความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

มาร่วมเป็นความเสี่ยงของคณะและด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้อัตราความเสี่ยงลดลง (5.1-3-02) 
3. ผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงที่คณะได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจากมหาวิทยาลัย                 

มี 2 หัวข้อคือ 1. นักศึกษาตัวป้อนของมหาวิทยาลัยลดลง 2. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขาด
ความพร้อมทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย) (5.1-3-03) 

4. ติดตามและประเมินผลความเสี่ยง คณะฯ ได้จัดท าข้อมูลการติดตาม ตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย ในหัวข้อที่คณะฯ ได้รับผิดชอบ (แบบฟอร์มติดตามข้อมูล มหาวิทยาลัย) (5.1-3-04) 

5. น าผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (รายงานการประชุม และแบบรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง) (5.1-3-05) 
 
 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
 ผู้บริหาร คณะฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร และการด าเนินงาน               

รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ และการเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  10 ด้าน ดังนี้ 

ข้อ 1 หลักประสิทธิผล  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด าเนินงานปฏิบัติราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สอดคล้องกับ
ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สินของคณะ
โดยงบประมาณในการบริหารคณะฯ จาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ 
มุ่ งเน้นด้ านการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญมีแนวทางการบริหารงานเน้นการมีส่ วน ร่วม                            
เพ่ือความโปร่งใส ตามตรวจสอบโดยยึดหลักตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังระเบียบ
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ส านักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2553 และระเบียบกฎเกณฑ์ตามสถาบันก าหนด โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม Annual Report รายงานประจ าปีคณะฯ  (5.1-4-01) 

ข้อ 2 หลักประสิทธิภาพ 
คณะฯ มีขั้นตอนการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน  ระบบการ

บริหารจัดการงบประมาณ และพัสดุ การจัดการที่ดีท าให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เกิดผลผลิตที่ท าให้เกิดประสิทธิผล  คณะฯ มีคิดต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตร และได้น าระบบ ERP             
เข้ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ตามปรัชญาของคณะฯ ว่า “การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล” อาทิเช่น 

 ข้อมูลบริการ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ 
- ระบบบริหารงานบุคคล http://hr.rmutl.ac.th/  
- ระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.th/  
- ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ http://eoffice.rmutl.ac.th/  
- ระบบจองสัญญาณเชื่อมต่อการประชุมทางไกล

http://arit.rmutl.ac.th/econference/  
- ระบบจองรถ http://reserve.rmutl.ac.th/login  

  การเรียนการสอนออนไลน์ 

- Tell Me More http://tmm.rmutl.ac.th/ 

- Rosetta Stone https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/en-US/ 

- E-Learning http://education.rmutl.ac.th/ 

  บริการสารสนเทศ  

- สมัคร RMUTL Account http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register 
- RMUTL Mail (Office365) http://arit.rmutl.ac.th/page/office365 
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ http://download.rmutl.ac.th/ 
- บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย https://noc.rmutl.ac.th/main/ 
- แจ้งปัญหาด้านไอท ีhttps://noc.rmutl.ac.th/help/ 

 สืบค้นฐานข้อมูล 
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) http://www.elibrary.rmutl.ac.th/ 

ระบบบริหารงานบุคคล
http://hr.rmutl.ac.th/
http://regis2015.rmutl.ac.th/
http://regis2015.rmutl.ac.th/
http://eoffice.rmutl.ac.th/
http://eoffice.rmutl.ac.th/
http://arit.rmutl.ac.th/econference/
http://arit.rmutl.ac.th/econference/
http://arit.rmutl.ac.th/econference/
http://reserve.rmutl.ac.th/login
http://tmm.rmutl.ac.th/
http://tmm.rmutl.ac.th/
https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/
https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/en-US/
http://education.rmutl.ac.th/
http://education.rmutl.ac.th/
http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register
http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register
http://arit.rmutl.ac.th/page/office365
http://arit.rmutl.ac.th/page/office365
http://download.rmutl.ac.th/
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https://noc.rmutl.ac.th/main/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A/
https://noc.rmutl.ac.th/main/
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http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
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- สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Search)  
  http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx 
- ระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ (Intellectual Repository)  
  http://repository.rmutl.ac.th/ 

ข้อ 3 หลักการตอบสนอง  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็น

เลิศทางด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรม Community Research and Innovation ของคนในสังคมและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและภูมิภาค โดยคณะฯ ได้ด าเนินงานวิจัย   และบริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของสังคม เช่น โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณี หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีการจัดประชาคมเพ่ือสอบถามความต้องการในการรับบริการจากชุมชน และจัดท าแผน
บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการอันแท้จริงของชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
มีการก าหนดแผนด าเนินงานการประชุมหารือคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเวทีแลกเปลี่ยนโดยการ
น าเสนอแผนงานโครงการผ่านการประชาคมร่วมกันระหว่างทีมงาน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานภาคีต่าง  ๆ 
เพ่ือระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือความเป็นไปได้และเหมาะสม
อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงาน  ตามแผนบริการวิชาการท าให้ชุมชน บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 
ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ได้รับเลือกเข้าสู่รอบ 100 ชุมชน 
“100 ชุมชนพัฒนา ประชารัฐเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการประกวด ชุมชนประชารัฐสีชมพู ซึ่งจัดโดย 
ธนาคารออมสิน             (5.1-4-02) 

ข้อ 4 หลักภาระรับผิดชอบ  
คณะฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม คณะฯ จึงสามารถใช้ทรัพยากร         
ทั้งด้านต้นทุนบุคลากร และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้ น ยังแสดงความรับผิดชอบ            
ในการปฏิบัติภารกิจและผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผลงานนั้นตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ และแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของสาธารณะ เช่น  การปรับปรุงหลักสูตร 
ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงาน ในอนาคต                 
และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรที่จะประกาศใช้  ปี พ.ศ. 2560                  
จ านวน 3 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาการบัญชี ประกอบด้วย  

http://autolib.rmutl.ac.th/
http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
http://repository.rmutl.ac.th/
http://repository.rmutl.ac.th/
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- หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี 
2. สาขาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชาเอก 
o กลุ่มวิชาเอกการตลาด 
o กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
o กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
o กลุ่มวิชาเอกการจัดการส านักงาน 
o กลุ่มวิชาเอกการจัดการ Logistic 
o กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการระบบขนส่งทางราง 

3. สาขาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
- หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
- หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

โดยทุกหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

ข้อ 5 หลักความโปร่งใส  
คณะฯ มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา                   

ที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของบุคลากร
ในคณะฯ  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา หรือ บุคลภายนอก) อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ได้โดย เสรี โดยทาง
คณ ะฯ  ได้ น าร าย งาน การป ระชุ ม คณ ะกรรมการป ระจ าคณ ะฯ  ขึ้ น เผ ยแพ ร่ท าง เว็ บ ไซต์ 
(http://bala.rmutl.ac.th/page/manage) ทุกครั้งหลังจากผ่านการรับรองของที่ประชุมแล้ว เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ นอกจากนี้คณะฯ มีการด าเนินการจัด
ประชุมชี้แจงและประกาศเกณฑ์การประเมินตนเองให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนทราบ
ล่วงหน้าและมีการจัดท าTOR ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน โดยที่บุคลากรทุกระดับจะได้รับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า และก าหนดผลการปฏิบัติงานตนเองต่อหัวหน้างานของตนได้   

ข้อ 6 หลักการมีส่วนร่วม 



 

136 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

คณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมรับรู้  เรียนรู้ ท าความเข้าใจ แสดงทัศนคติ                 
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญร่วมคิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนกา รตัดสินใจ และ
กระบวนการพัฒนาต่าง ๆ เช่น ในคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี                  
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา นายกสโมสรนักศึกษา มีส่วนร่วมใน การ
พิจารณา ในการประชุม วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง บธ. 3 – 202 ทุกฝ่ายกมีส่วนร่วม ใน
การรวบรวมแผนงานโครงการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และน ามารวบรวมเพ่ือจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 และนอกจากนี้ ยังมี คณะกรรมการประจ าคณะฯ มาร่วม
กันรับรู้การตัดสินใจแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ นอกจาก คณบดี รองคณบดี ตัวแทนหัวหน้าสาขา                 
3 สาขา ตัวแทนจากคณาจารย์ประจ า 3 สาขาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
เพ่ือร่วมกันพิจารณาในเรื่องที่ส าคัญ เช่น การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 
1/2559 ประเภทวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)  (5.1-4-03 และ 5.1-4-04) 

ข้อ 7 การกระจายอ านาจ  
คณบดีได้มอบหมายงานให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างาน เพ่ือการบริหารจัดการใน

คณ ะฯ  มีการมอบหมายภารกิจ  หน้ าที่  เพ่ื อก ากับดุแลงานด้ านต่ าง  ๆ  ของคณ ะ อาทิ เช่น                      
งานด้านบริหาร งานด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ งาน
ด้านพัฒนานักศึกษา งานศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ(จอมทอง) (5.1-4-05)ฯลฯ นอกจากนี้ คณะฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ร่วมเป็นกรรมการในการจัด
โครงการ กิจกรรมและด าเนินงาน ด้านต่าง ๆ เพื่อระดมความคิดในการพิจารณาการตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ ด าเนินงานของคณะฯ อาทิ เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ 
พิจารณาหัวข้อโครงการวิจัย (5.1-4-06)                

ข้อ 8 นิติธรรม  
ผู้บริหาร คณะฯ บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม มีการใช้อ านาจของกฎหมาย พรบ. กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  
ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการโดยคณะบุคคลตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ ผู้บริหาร
คณะฯ ค านึงถึงผลประโยชน์ของคณะฯ และสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิ เช่น ในการ
พิจารณาการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาของคณาจารย์     จะน าเข้ ามาพิจารณ า                   
โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  การให้ข้อเสนอแนะ ตามหลักเกณฑ์
การลาศึกษาต่อ เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 84 (2/2559) การพิจารณารายชื่อ
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ผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 ประเภทวิชาการ(ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) 
คณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ การลาศึกษาต่อ เช่น รายที่  1 นายนพณัฐ วรรณภีร์                    
คณะกรรมการฯ เสนอให้ศึกษาในคุณวุฒิที่หลักสูตรต้องการ  เป็นต้น (5.1-4-07) พร้อมทั้งมีการแจ้งผลให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เมื่อมีผลอย่างเป็นทางการ เช่น การส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั้งที่ 3/2559 ส่งมติคณะกรรมการทุน อนุญาตและรับรองให้บุคลากร
ลาศึกษาต่อ เป็นต้น (5.1-4-08) 

ข้อ 9 ความเสมอภาค  
ผู้ บ ริห าร  คณ ะฯ จั ด ให้ มี ก ารบ ริการแก่ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยทุ กกลุ่ มอย่ างเสมอภาค                       

โดยผู้รับบริการทุกคนได้รับการปฏิบัติและการบริการจากคณะฯอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกใน
ด้านใด ๆ คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ในคณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในต าแหน่งต่าง 
ๆ มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ถิ่นก าเนิด    เชื้อชาติ อายุ ฐานะทาง
สังคม หรือความเชื่อทางศาสนา และผู้มีความรู้ความสามารถได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในคณะฯ ล้วนมี
โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่และความรับผิดชอบตามความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน  อาทิ เช่น 
การด าเนินการคัดเลือกหัวหน้าสาขา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ (5.1-4-09) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา การแต่งตั้ง อ านาจหน้าที่ วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าสาขา (5.1-4-10) และได้ออกประกาศ ก าหนดการ 
การรับสมัคร  และการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขา (5.1-4-11)  

ข้อ 10 การมุ่งเน้นฉันทามติ   
ผู้บริหาร คณะฯ ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติมาใช้ ในการตัดสินใจ              

ในการบริหารจัดการ มีการหารือข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ อาทิเช่น กระบวนการ
ตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ หรือที่ประชุมส าคัญต่าง ๆ ของคณะฯล้วนยึดถือหลัก
ปฏิบัติอันชอบธรรมในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ เช่นการบริหาร ประเด็นเชิง
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ การแก้ไขความขัดแย้งของปัญหาโดยอาศัยฉันทามติที่ประชุมเพ่ือให้มีการยอมรับ 
หลักการและเหตุผล เพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเป็นข้อตกลงที่       ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติได้  เช่น              
ในการหาประเด็นผ่านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการหาหัวข้อการ
จัดการองค์ความรู้ (KM) โดยผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอหัวข้อการจัดการองค์ความรู้ที่น่าสนใจในแต่ละ
ประเด็น  
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เมื่อได้หัวข้อที่สนใจแล้ว ได้ท าการลงคะแนนเพ่ือเลือกหัวข้อ ที่เสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
น่าสนใจมากที่สุด เพ่ือน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้ต่อไป 

 
 5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
1. คณะ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือหาแนวทางการจัดการความรู้ และ

ด าเนิ น งานด้ านการจัดการองค์ ความรู้ ของคณ ะ ตามกระบวนการการจัดการองค์ ความรู้                 
อย่างน้อย 2 ประเด็นคือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1-5-01) โดยผู้บริหารได้ก าหนดประเด็นที่
ต้องด าเนินการจัดการความรู้ ผ่านการประชุมเพ่ือหาหัวข้อในการด าเนินการจัดการความรู้ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัย และคณะฯ ได้ด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้ออกเป็น 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1) ประเด็นองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอน 2)  ประเด็นความรู้
ด้านงานวิจัย   และ 3) ประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
ตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการจัดการความรู้น าไปจัดท า
แผนการจัดการความรู้ทั้ง 3 ประเด็น โดยร่วมกันหาหัวข้อที่น่าสนใจ และสามารถน ามาพัฒนาภายใน
หน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  

2. คณะกรรมการจัดการความรู้ได้น านโยบายที่ได้จากการประชุมในข้อ 1 มาด าเนินการประชุม
เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ (5.1-5-02) และวางแผนการด าเนินงานจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) และก าหนดหัวข้อตามประเด็นที่ต้องการจัดเก็บองค์ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ และบุคลากรภายในหน่วยงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยการหาหัวข้อการจัดการ
ความรู้ทั้ง 3 ประเด็น คณะกรรมการได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอหัวข้อการจัดการองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ในแต่ละประเด็น  
2.2 เมื่อได้หัวข้อที่สนใจแล้ว ได้ท าการลงคะแนนเพ่ือเลือกหัวข้อที่เสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็น

ว่าน่าสนใจมากที่สุด เพ่ือเลือกเป็นหัวข้อในการจัดการองค์ความรู้ในประเด็นนั้น ๆ 
2.3 เมื่อได้หัวข้อที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้พิจารณาร่วมกันก าหนด

ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ทั้งบุคลากรภายใน และภายนอก เพ่ือก าหนดเป็นผู้ที่จะท า
หน้าที่ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อนั้น ๆ 

จากการด าเนินการข้างต้น คณะจึงได้หัวข้อในการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ครบ              
ทั้ง 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
หัวข้อ การด าเนินงานจัดท า มคอ. 7 ของหลักสูตร ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย ได้แก่ หัวข้อแนวทางการ
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น าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน ได้แก่หัวข้อ ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาค
สมทบ จึงได้น ามาจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือมาแลกเปลี่ยนหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน (KM Action 
Plan) (5.1-5-03) 

3. คณะ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับพ้ืนที่ผ่านการประชุมวีดีโอทางไกล 
โดยได้ชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
การจัดการความรู้ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา โดยเป้าหมาย    ในการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการจัดเก็บองค์ความรู้จ านวน 3 ประเด็น ตามที่กล่าว
ข้างต้น โดยคณะฯ ส่วนกลางได้ด าเนินการร่างแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
คณะฯ โดยการประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรู้ส่วนกลาง ได้ด าเนินการหาประเด็นการจัดการ
ความรู้และการบริหารความเสี่ยงของคณะส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และเพ่ือให้การจัดการความรู้ของส่วนกลาง และคณะฯ พ้ืนที่ทั้ง 5 พ้ืนที่ เป็นไปแนวทางเดียวกัน คณะฯ 
จึงได้น าเสนอแนวทางการหาประเด็นการจัดการความรู้ของส่วนกลางที่ได้ด าเนินการต่อคณะฯ พื้นที่ เพ่ือ
น าไปเป็นแนวปฏิบัติ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการการจัดการความรู้ ได้ขอให้คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของคณะฯ พ้ืนที่ ร่วมกันด าเนินการหาประเด็นที่ต้องการจัดเก็บองค์ความรู้ และวางแผน
การด าเนินงานจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของแต่ละพ้ืนที่ร่วมกัน และส่งแผนการจัดการองค์
ความรู้ที่ได้ กลับมายังคณะฯส่วนกลาง เพ่ือรวบรวมจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2559 ต่อไป (5.1-5-04) 

4. เมื่อได้แผนการด าเนินงานจัดการความรู้ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี 
2559 (5.1-5-05) ได้ น า เส น อ แ ผ น ก ารจั ด ก ารค ว าม รู้ ค ณ ะบ ริ ห า รธุ ร กิ จ แ ล ะศิ ล ป ศ าส ต ร์                           
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่                 
22 กรกฎาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบงานการจัดการความรู้ด าเนินการดังเสนอ          
(5.1-5-06) 

5. งานจัดการความรู้ ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานขั้นตอนการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ รวมทั้งจัดเก็บองค์ความรู้ ทั้ง 3 หัวข้อ ผ่านการท ากิจกรรม Show and Share การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ และสามารถรวบรวมองค์ความรู้ได้ 3 องค์ความรู้ตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ (5.1-5-07)  

6. คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้จัดเก็บอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร และเข้าใจง่าย                 
ผ่าน website ของคณะ (http://www.bala.rmutl.ac.th/) (5.1-5-08) และ website ของมหาวิทยาลัย 
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(http://kaewpanya.rmutl.ac.th/kblogger/) เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป (5.1-5-09)   

 
 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
คณะมีการก ากับติดตามผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
1.  คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2559 (5.1-6-01) และ                

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ.2557-2561 (5.1-6-02) โดยมีการก ากับ ติดตาม ให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2.  คณะฯ ได้จัดท ารายละเอียดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการและเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ                 
เพ่ือด าเนินการสรรหาบุคลากรรวมถึงจัดท าสรุปภาระงานของสายสนับสนุนเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ใน
การจัดสรรกรอบอัตราก าลังประจ าปี ซึ่งในปี 2558 คณะได้รับกรอบอัตราก าลังสายวิชาการจ านวน อัตรา               
9 อัตรา และสายสนับสนุนจ านวน 5 อัตรา  (5.1-6-03) 

3. คณะฯ ได้พัฒนาบุคลากร ทั้งด้านสายวิชาการและสายสนับสนุนดังนี้ 
   สายวิชาการ 
   - คณะฯ ได้มีการส ารวจความประสงค์ของบุคลากรสายวิชาการทุกพ้ืนที่ (ประเภทข้าราชการ

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ในการขอลาศึกษาต่อทุกภาคการศึกษา (5.1-6-04) และสรุปรายชื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 84 (3/2559) (5.1-6-05) และ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้ง ที่ 87 (6/2559) (5.1-6-06) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2558 บุคลากรสาย
วิชาการของคณะได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและรับทุนมหาวิทยาลัยฯ ภายในประเทศ จ านวน 2 ราย 
และลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จ านวน 2 ราย  ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในป ีพ.ศ. 2561 (5.1-6-07) 

- คณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ., 
รศ.) ที่ ทางกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้ านนา เป็นผู้ จั ดโครงการขึ้น ในแต่ละรุ่น  (5.1 -6 -08)              
และประสานงานการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะและเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป  โดยในปี  พ .ศ . 2558 มีบุ คลากรได้ เสนอขอต าแหน่ งทางวิชาการทั้ งสิ้ น                
จ านวน 13 ราย (ผศ. จ านวน 10 ราย และ รศ. จ านวน 3 ราย) และได้รับการพิจารณาให้ได้รับต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผศ. จ านวน 4 ราย) (5.1-6-09) 

- ค ณ ะฯ  มี ก าร พั ฒ น าสนั บ ส นุ น ให้ บุ ค ล าก รส าย วิ ช าก าร ได้ เข้ า ร่ ว ม โค รงก าร                            
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) โดยท าการส ารวจความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 
(5.1-6-10) และรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือกลั่นกรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วม
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โครงการฯ (5.1-6-11) และเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยฯ และเมื่อได้รับการอนุมัติคณะจะแจ้งผลการ
อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (5.1-6-12 ถึง 5.1-6-013) ได้ด าเนินการตามก าหนดการและก าหนดให้ท า
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการรายบุคคล (5.1-6-14 ถึง 5.1-6-15) คณะฯ ได้รวบรวมผลการเข้าร่วม
โครงการฯ (5.1-6-16) รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น               
41 ราย แบ่งเป็น ตามเงื่อนไขของการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารอบวันที่ 1 ตุลาคม 2548 
และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม รวม 29 ราย (ลาออก 1 ราย) และส่วนของบุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 ราย ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ) จ านวน                 
12 ราย (ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ 1ราย)  ซึ่งมีผู้ครบก าหนดเข้าร่วมโครงการฯ และส่งรายงานผล 
จ านวน 25 ราย และอยู่ระหว่างการด าเนินการส่งรายงานผล จ านวน 12 คน และผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการเข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน 2 ราย (5.1-6-17) โครงการฝึกอบรมการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้น าเพ่ือการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีคุณค่า  เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 (5.1-6-18) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ 
ผู้บริหารของคณะ หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร/กลุ่มวิชา จากทุกเขตพ้ืนที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้น าที่มีความหลากหลาย ให้สามารถท างานร่วมกันอย่าง                     
มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้น าของคณะฯ เพ่ือการท างานเป็นทีมอย่างมีคุณค่า                
มีการตระหนักรู้ตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และสร้างแรงจูงใจตนเองได้ เห็นคุณค่าของตนและสามารถ
ดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ประโยชน์ในงานได้อย่างเต็มที่ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 
- โครงการ CDIO กับการปฏิ รูปการผลิตบัณฑิต เมื่ อวันที่  26 -27 กรกฎาคม 2559                 

(5.1-6-19) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหารของคณะ หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร/ กลุ่มวิชา และ
คณาจารย์ จากทุกเขตพ้ืนที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ได้แก่ ได้เทคนิคการสอน
ใหม่ สามารถไปพัฒนาการเรียนการสอน, ได้รับทราบว่า CDIO คืออะไร สามารถน ามาจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอนอย่างไร, เข้าใจ CDIO มากขึ้น เพราะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้, ได้รับความรู้เรื่อง CDIO 
มากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน , ได้รับความรู้
ใหม่รวมถึงได้แนวคิด เทคนิคที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายมากข้ึน อีกทั้งยังให้การ
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอน EP, การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล ICDL ณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน  และให้การสนับสนุนส่งเสริมการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
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สายสนับสนุน 
- คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม              

ในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นโดยทางกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ได้เป็นผู้จัดขึ้น (5.1-6-20) 
- สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะฯ      

เป็นผู้จัดขึ้นโดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจากทุกเขตพ้ืนที่  เมื่อวันที่  22 -24 กรกฎาคม 
2559 ณ เชียงใหม่ อินทนนท์กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (5.1-6-21) 

- การส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่าง ๆ ณ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา" จังหวัดสงขลา (5.1-6-22) 

4. คณะฯ มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี และเสนอ
ผู้บริหารคณะฯ (5.1-6-23) เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการขอลาศึกษาต่อของบุคลากร             
สายวิชาการ ให้พิจารณาถึงความส าคัญของสาขา/หลักสูตรที่จะศึกษา มหาวิทยาลัยที่จะศึกษา               
ล าดั บของมหาวิทยาลั ย  (Ranging) และหั วข้ อวิทยานิพนธ์  ให้ มี ความสอดคล้องกับ ศาสตร์                     
และหลักสูตรที่สังกัด และเมื่อจบการศึกษาต้องสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ในอนาคต 

 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้เสนอให้คณะฯ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(KM) ให้กับบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ 
(ฝังตัว) เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งถัดไป ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและด้านหลักสูตรอย่าง เป็น
รูปธรรม  รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยการเข้าร่วมการอบรมด้านวิชาชีพต่าง ๆ และการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 
 7.  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ              

  การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพให้ เป็นส่วนหนึ่ ง                     

ของการบริหารงานปกติ ตั้งแต่ระดับคณะไปถึงระดับหลักสูตร โดยมีงานประกันคุณภาพท าหน้าที่ดูแล
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ประสานงานและสนับสนุน มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายจากระดับคณะ         
ถึงระดับหลักสูตร และมีการด าเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ อันประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพ         
(5.1-7-01)  เพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และการพัฒนา ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพและก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน มีการจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 (5.1-7-02) และจัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือทราบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ (5.1-7-
03) ทั้งนี้ยังมีการก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยมีการน าผลการด าเนินงานปี
ที่ผ่านมา มาพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายประกันคุณภาพของคณะ ซึ่งการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมครั้งที่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 84 (3/2559) เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และมีการชี้แจงให้ทุกพ้ืนที่ทราบ เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่และทุกหลักสูตรในคณะได้
ด าเนินงานตามนโยบายของคณะ (5.1-7-04) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพมีหน้าที่ก ากับดูแล
การด าเนินงานให้ เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และด าเนินงาน           
ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายในผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Google Drive) ร่วมกับส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งก าหนดให้มี
การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนและรอบ 10 เดือน 
(5.1-7-05)  

3. การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้มีก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-7-06) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน และ 10 เดือน  (5.1-7-07)                   
และคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามก าหนดการติดตามดังกล่าว และคณะฯ ได้จัดให้มีการประเมินผล
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559                
โดยฝ่ายงานประกันคุณภาพมีการสรุปผลการติดตามและผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้ง 3 รอบมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เพ่ือน ามาจัดท าแผนการพัฒนางานตามผลการประเมินต่อไป 
ดังนี้ 

- ผลการติดตามรอบ 6 เดือน น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 86 
(5/2559) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (5.1-7-08)   
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- ผลการติดตามรอบ 10 เดือน น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                  
ครั้งที่ 87 (6/2559) วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (5.1-7-09)   

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 น าเสนอ
ผลในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559) วันที่ 27 กันยายน 2559 (5.1-7-10)   
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

2. ผู้บริหารของคณะ มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา :   
1. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์และ บุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. ควรมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

5.1-1-01 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์  แผนกลยุทธ์                 
ทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2559 

5.1-1-02 แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557 – 2560                          
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

5.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  
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5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ (1/2559)  
วันที่ 1 มีนาคม 2559 

5.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 85 (4/2559)  
วันที่ 21 เมษายน 2559 

5.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 มิถุนายน 2559 

5.1-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559) 

5.1-1-08 บั นทึ กข้ อความที่  ศธ 0583 .02/ ว  660 ลงวันที่  25   กรกฎาคม 2559                 
เรื่อง ขอส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 

5.1-1-09 บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2 

5.1-1-10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 1 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม2558 – มีนาคม 2559) 

5.1-1-11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 รอบที่ 2 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

5.1-1-12 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.1-1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559)  

วันที่ 27 กันยายน 2559 
5.1-1-14 โครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2560  
5.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ (1/2559)  

วันที่ 1 มีนาคม 2559 
5.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 85 (4/2559)  

วันที่ 21 เมษายน 2559 
5.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
5.1-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
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5.1-2-05 สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร/กรรมการประจ าคณะ  
ปีละ 2 ครั้ง 

5.1-3-01 ค าสั่งที่ 008/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  
5.1-3-02 เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
5.1-3-03 แผนการบริหารความเสี่ยง 
5.1-3-04 รายงานการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง 
5.1-3-05 รายงานการประชุม และแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
5.1-4-01 รายงานประจ าปีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5.1-4-02 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้ าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณี  หมู่บ้ าน                

แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
5.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศลปศาสตร์  
5.1-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะบริหารธุรกิจและศลปศาสตร์  
5.1-4-05 ค าสั่งแต่งตั้ง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน 
5.1-4-06 ค าสั่งแต่งตั้ง คระกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงการวิจัย 
5.1-4-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 84 (2/2559)  

เรื่อง การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 
5.1-4-08 บันทึกการแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม               

และดูงาน ครั้งที่ 3/2559 
5.1-4-09 เอกสารการคัดเลือกหัวหน้าสาขา 
5.1-4-10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

วิธีการได้มา การแต่งตั้ง อ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของหัวหน้าสาขา 

5.1-4-11 ประกาศ ก าหนดการ การรับสมัคร  และการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้า
สาขา 

5.1-5-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 2558 
5.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
5.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
5.1-5-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
5.1-5-05 แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปี 2559 
5.1-5-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2559  
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
5.1-5-07 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.1-5-08 Printout เว็ปไซด์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 

http://www.bala.rmutl.ac.th/ 
5.1-5-09 Printout เว็ปไซด์ของของ มหาวิทยาลัย ที ่

http://kaewpanya.rmutl.ac.th/kblogger/ 
5.1-6-01 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2559 
5.1-6-02 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ.2557-2561 
5.1-6-03 บันทึกข้อความสรุปความต้องการอัตราก าลังเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
5.1-6-04 บันทึกข้อความส ารวจรายชื่อผู้ประสงค์ขอรับทุนเพ่ือศึกษาต่อ ปีการศึกษาละ           

2 ครั้ง  
5.1-6-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง การพิจารณาผู้ประสงค์ขอรับ

ทุนเพ่ือศึกษาต่อ  ครั้งที่ 84 (3/2559)   
5.1-6-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง การพิจารณาผู้ประสงค์ขอรับ

ทุนเพ่ือศึกษาต่อ ครั้ง ที่ 87 (6/2559) 
5.1-6-07 สรุปผู้ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 
5.1-6-08 บันทึกข้อความจากกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ในการเชิญบุคลากรเข้าร่วม

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ และทางคณะฯ ได้จัดส่งไปยังทุกพ้ืนที่เพ่ือแจ้งให้
บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ และ บันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการ 

5.1-6-09 สรุปการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
5.1-6-10 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อการเข้าร่วมโครงการฯ ฝังตัว 
5.1-6-11 รายงานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ขอเข้าร่วมโครงการฝึก

ประสบการณ์ (ฝังตัว) 
5.1-6-12 บันทึกข้อความแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์  

(ฝังตัว) 
5.1-6-13 หนังสือราชการภายนอกส่งตัวเพ่ือเข้าฝึกประสบการณ์ (ฝังตัว) 
5.1-6-14 บันทึกข้อความให้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ (ฝังตัว) 
5.1-6-15 บันทึกข้อความติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ (ฝังตัว) 
5.1-6-16 รายงานผลการด าเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ (ฝังตัว) 
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5.1-6-17 สรุปการเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ 
(ฝังตัว) ประจ าปีงบประมาณ 2559 

5.1-6-18 สรุปผลโครงการฝึกอบรมการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้น าเพื่อการท างานเป็นทีมอย่าง
มีคุณค่า   

5.1-6-19 สรุปผลโครงการ CDIO กับการปฏิรูปการผลิตบัณฑิต 
5.1-6-20 เอกสารโครงการเตรียมความพร้อมในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น (กองบริหารงาน

บุคคล มทร.ล้านนา) 
5.1-6-21 สรุปผลโครงการเพื่อพัฒนาความรู้เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.1-6-22 เอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาในสถานศึกษา"  
5.1-6-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 88 (7/2559) เรื่อง รายงานการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
5.1-7-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพ   

ปีการศึกษา 2558 
5.1-7-02 แผนการพัฒนาปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2557                      
5.1-7-03 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
5.1-7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 84 (3/2559) 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
5.1-7-05 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(Google Drive) รอบ 6 เดือน และรอบ 10 เดือน 
5.1-7-06 ก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2558 มทร.ล้านนา 
5.1-7-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2558  (รอบ 6 เดือน และ 10 
เดือน) 

5.1-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 86 (5/2559)                       
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

5.1-7-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 87 (6/2559)  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
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5.1-7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559) วันที่ 27 
กันยายน 2559 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ (เกณฑ์ข้อ1-6)               
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านบริหาร 
ผู้รับผิดชอบ นางอุษามาศ       รัตนวงศ์                                เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา           ทะยะธง เชียงราย 
ผศ.ซินเนีย          รัติภัทร์                          ตาก 
นางพัชราภรณ์      หงษ์สิบสอง             น่าน 
นายวยุกร            เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางกนกวรรณ      เวชกามา                    ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวอรทัย       ใจกาศ                   
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ (เกณฑ์ข้อ 7)             
  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้ช่วยคณบดีด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายยุรธร              จีนา                เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา         โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร             ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา              ทะยะธง เชียงราย 
ผศ.ซินเนีย             รัติภัทร์                          ตาก 
นางสาวปรียานุช      ดีพรมกุล                          น่าน 
นายวยุกร              เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางพวงทอง          วังราษฎร์               ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวอรทัย         ใจกาศ                   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3- 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 1.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินการตามมาตรฐานประกันคุณภาพองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในการจัดการคุณภาพในแต่ละปีตามแผน โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินงานในตัวบ่งชี้ และมีรองคณะบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา และประธาน
หลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล 

คณะฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-1-01) 
และมีการน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามาพิจารณาก าหนดเป้าหมายประกันคุณภาพของคณะ               
(5.2 -1 -02) ผ่ านการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  84 (3/2559) วันที่                   
24 กุมภาพันธ์ 2559 (5.2-1-03) และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ประจ าปี
การศึกษา 2558 (5.2-1-04) เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่และทุกหลักสูตรในคณะสามารถด าเนินงานตามนโยบาย   

ทั้งนี้คณะฯ มีการติดตามโดยพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายในผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Google Drive) ร่วมกับส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งก าหนดให้มี
การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนและรอบ 10 เดือน 
(5.2-1-05)  และมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินจาก สกอ. ตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (5.2-1-06)  ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2559 (5.2-1-07)   
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 2.  มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพ่ือการพัฒนา ก ากับติดตาม

การด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย (5.2-1-01) โดยมีการพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายในผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Google Drive) ร่วมกับส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งก าหนดให้มี
การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนและรอบ 10 เดือน 
(5.2-2-02) และคณะฯ ได้จัดมีการประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2559 โดยงานประกันคุณภาพ มีการสรุปผลการติดตามและผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 รอบ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เพ่ือน ามาจัดท าแผนการ
พัฒนางานตามผลการประเมินต่อไป ดังนี้ 

- ผลการติดตามรอบ 6 เดือน น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 86 
(5/2559) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (5.1-2-03)   

- ผลการติดตามรอบ 10  เดือนน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                 
ครั้งที่ 87 (6/2559) วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (5.1-2-04)   

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 น าเสนอผลใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559) วันที่ 27 กันยายน 2559 (5.1-2-05)   

 
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณ ะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนิ นงานของหลักสูตรให้ เกิดผล                    

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
ประกันคุณภาพ เช่น 

1. การอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร” รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่                  
7 – 8 สิงหาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน (5.2-3-01) 

2. การอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 
และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 (5.2-3-02) 

3. การประชุมสัมมนา เรื่อง การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (5.2-3-03) 



 

153 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

 และมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา โดยมีการวางแผน              
การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจน
แผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการด าเนินการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.2-3-04) เพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี้ 

- ด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน) เพ่ือสนับสนุน            

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 

รายการงบลงทุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ หน่วยงาน ผลผลิต 

1 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกและสื่อหลายมิต ิ

1 ชุด 2,200,000 คณะบริหารฯ 
เชียงราย 

ด้านสังคมศาสตร ์

2 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการจ าลองธุรกจิ
ออนไลน ์

1 ชุด 1,500,000 คณะบริหารฯ 
เชียงราย 

ด้านสังคมศาสตร ์

3 ครุภณัฑ์ศูนย์บม่เพาะวสิาหกิจชุมชน 1 ชุด 900,000 คณะบริหารฯ 
เชียงราย 

ด้านสังคมศาสตร ์

4 ครุภณัฑ์ห้องพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ (Smart Classroom) 

4 ชุด 12,480,000 คณะบริหารฯ  
(4 พท. เชียงใหม่ 
ล าปาง พิษณุโลก 
น่าน ) 

ด้านสังคมศาสตร ์

รายการครุภัณฑ์ งบยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ รายการ งบประมาณ ประเภท 
โครงการหลัก 
งบยุทธศาสตร์ 

1 ครุภณัฑ์ประกอบห้องเรียน  
คณะฯ20 ชุด (ดอยสะเกด็ จอมทอง) 

1,200,000 ครุภณัฑ ์ โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบเทคโนโลยฯี 

2 ครุภณัฑ์ห้องการเรียนรู้หุ้น 4,990,266 ครุภณัฑ ์ โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบเทคโนโลยฯี 

3 ครุภณัฑ์ประกอบห้องเรียน สถาบนัการเรยีนรู้ 597,600 ครุภณัฑ ์ โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบเทคโนโลยฯี 
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รายการงบลงทุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ งบประมาณผลประโยชน์ ภาคสมทบ ประจ าปี 2559 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน งบประมาณ จุดประสงค์การใช้งาน 

1 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห้องเรียนอาคาร
บริหารธรุกิจ(เชียงใหม่) ประกอบด้วย 

1. คอมพิวเตอร ์
2. เครื่องฉายภาพสามมิต ิ
3. โต๊ะคอมแบบจอฝัง 
4. เก้าอีส้ าหรับผูส้อน 

5 ชุด 225,000 ใช้ประกอบการเรยีนการ
สอน คณะบริหารธุรกิจ
และศลิปศาสตร์ 
(เชียงใหม่) 

2 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห้องเรียน ศูนย์การจัด
การศึกษาพิเศษ (จอมทอง) ประกอบด้วย 

1. โปรเจคเตอร ์
2. ชุดเครื่องเสยีง 
3. กระดานไวท์บอร์ด 

3 ชุด 150,000 ใช้ประกอบการเรยีนการ
สอน คณะบริหารธุรกิจ
และศลิปศาสตร์ ศูนย์การ
จัดการศึกษาพิเศษ 
(จอมทอง) 

3 เครื่องฉายมลัติมเิดียโปรเจคเตอรแ์บบพกพา 10 ชุด 250,000 ใช้ประกอบการเรยีนการ
สอน คณะบริหารธุรกิจ
และศลิปศาสตร ์

4 ครุภณัฑ์ประกอบสถาบันการเรยีนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมจีน มทร.ล้านนา และศูนย์
ภาษาเจ็ดลิน ประกอบด้วย 

1. ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้
2. ตู้เอกสารกระจ าบานเลื่อน 6 ฟุต 
3. ตู้เอกสารไมบ้านเปิด 2 ช้ัน 
4. กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 
5. จอรับภาพแขวนผนัง 

1 ชุด 48,000 ใช้สนับสนุนการท างาน
และการเรียนการสอนใน
สถาบันเรยีนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน และศูนย์
ภาษาเจ็ดลิน 

และคณะฯ ได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 
โดยใช้งบประมาณปี 2558 และได้ด าเนินการระหว่าง 20 ตุลาคม 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้ 

ล าดับ อาคาร รายการ จ านวน 
1 ห้องน้ านักศึกษาและอาจารย์  

อาคารบริหารธุรกิจ 1 
 
 

-เปลี่ยนระบบท่อน้ าเสีย 
-ท าฝ้าเพดานใหม ่
-เปลี่ยนสุขภัณฑ ์
-กรุกระเบื้องผนัง 
-ทาสี 
 
 

25 ห้อง 
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ล าดับ อาคาร รายการ จ านวน 
2 อาคารบริหารธุรกิจ 2 -เปลี่ยนหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต ์

-ท าฝ้าเพดานห้องเรียน ช้ัน 4  
-งานติดตั้งโครงหลังคา Metal Sheet  
-ปรับปรุงทางเชื่อม บธ. 2 และ บธ. 3 
-ปูกระเบื้องทางเดินและบันได 
-ทาสีภายในห้องเรยีน 
-ปรับปรุงพื้นผิวทรายล้าง 

- 

3 อาคารบริหารธุรกิจ 2 -ปรับปรุงห้องเรียน International    
 Standard จ านวน 100 ท่ีนั่ง 

1 ห้อง 

 
- ด้านวัสดุฝึก คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้กับหลักสูตรและวางแผนในการ

ด าเนินการจัดซื้อเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

สาขา หลักสูตร 
งบประมาณ              

ที่ได้รับการจดัสรร 
ยอดจัดซื้อ 
ไตรมาส 1  

ยอดจัดซื้อ 
ไตรมาส 2  

ยอดจัดซื้อ 
ไตรมาส 3  

 
สาขาบริหารธุรกิจ 

การจัดการ 178,786.68  83,024.00 76,517.00  19,245.00  

การตลาด 125,915.91  125,915.00  - - 

ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

572,160.00  312,180.00  238,352.00  21,628.00  

ภาษาอังกฤษธุรกิจ       97,741.35  85,350.00  - 12,391.35  

central retail        25,739.72  25,739.00  -      -  

IBM        90,784.67  52,110.00  38,636.00  14,100.00  

สาขาการบัญช ี การบัญช ี 260,875.50  149,665.00  111,210.00  40,905.00  

สาขาศิลปศาสตร์ 

การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

      99,132.69  - 99,129.00  - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 

       34,783.40  34,783.00  - - 

 
แผนกวิชา 580,179.00 267,128.00 313,040.00 - 

งบประมาณทั้งสิ้น 2,066,098.92 1,135,894.00 876,884.00 53,264.35 
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- ด้านการด าเนินงาน คณะฯ ได้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในหมวดการด าเนินการต่าง 
ๆ  ต ามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  25 59  ที่ ส ามารถตอบสนองยุท ธศาสตร์                    
ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการ และ
โครงการต่าง ๆ และสามารถตอบสนองงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559) (5.2-3-05) 

- ด้านการซ่อมบ ารุง คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดิน    200,000  บาท   
- งบผลประโยชน์คณะบริหารธุรกิจฯ (สังคม) 400,000  บาท 
- งบผลประโยชน์คณะบริหารธุรกิจฯ (วิทย์)            600,000  บาท 

 
 4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558ใน

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 
(7/2559) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 (5.2-4-01) เพ่ือพิจารณาและน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้คุณภาพดีขึ้น 

 
 5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คณะฯ ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ มาจัดท าแผนปรับปรุง

พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร (5.1-5-01) และน าข้อเสนอแนะจากดังกล่าวมาพิจารณาทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 ในวันที่ 4 ตุลาคม 
2559  (5.1-5-02)  
 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ทุกหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และมี
ผลการประเมินคุณภาพ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (5.2-6-01) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

หลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาน าความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพ           

สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
5.2-1-01 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
5.2-1-02 ก าหนดเป้าหมายประกันคุณภาพของคณะ 
5.2-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 84 (3/2559) วันที่                   

24 กุมภาพันธ์ 2559 
5.2-1-04 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.2-1-05 ก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.2-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
5.2-1-07 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559)  

วันที่ 27 กันยายน 2559 
5.2-2-01 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.2-2-02 ก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.2-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 86 (5/2559)  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
5.2-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 87 (6/2559)  
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
5.2-2-05 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559)  

วันที่ 27 กันยายน 2559 
5.2-3-01 เอกสารการอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร” รุ่นที่ 1 
5.2-3-02 เอกสารการอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ” รุ่นที่ 1 
5.2-3-03 เอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
5.2-3-04 เอกสารการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา /       

การปรับปรุงห้องเรียน 
5.2-3-05 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.2-4-01 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559)  

วันที่ 27 กันยายน 2559 
5.2-5-01 แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร 
5.2-5-02 โครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2560 
5.2-6-01 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข       เชียงใหม่ 

นางสาวอัศรา     โรจนพิบูลธรรม เชียงราย 
นางณภัทร         ทิพย์ศรี เชียงราย 
นางสุวิสา           ทะยะธง เชียงราย 
นางปิยะวรรณ     คุ้มญาติ                                  ตาก 
นางจุไรรัตน์        สวัสดิ ์                  น่าน 
นายวยุกร           เกตุน้อย                 พิษณุโลก 
นางสาวสุขุมาล   ตั้วสกุล ล าปาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวนาขวัญ     รัตนมงคล 
นางสาวสุพรรษา   ตาค ามูล 

 

 



 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
160 รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                    

ตารางแสดงผลการด าเนินงานผลการประเมินตนเอง  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3 คะแนน 18.56/8 = 2.32 2.32  
1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16 43.5/381.5 = 11.40 1.43  
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 66/381.5 = 17.30 1.44  
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

5 คะแนน -11.88 5  

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 6 ข้อ 5  
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 6 ข้อ 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  3.37 
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 25,000 
บาท 

7,446,782/351.5  
= 21,185.72 

4.24  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3 คะแนน 40.6/381.5 
 

2.66  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2  3.96 
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3  5 
องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4  5 
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5   

5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 ข้อ 6 ข้อ 5   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5  5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 1-5 4.01 
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ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ   
เร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1 6 2.62 5.00 2.32 3.36 พอใช้ 
2 3 4.24 5.00 2.66 3.97 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   
ผลการประเมิน 3.03 5.00 2.49 4.01 ดี 

   * ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลกัสูตรทุกหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 

คณะ....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 























คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2600


