
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ระหว่างวนัที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 7 พฤษภาคม 2561) 

วันที่รายงาน 25 กรกฎาคม 2561 
 



ค าน า 
 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ                            
ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ                    
ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้  การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น โดยได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
และแนวทางการปรับปรุง รายองค์ประกอบไว้ในรายงานฉบับนี้ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะน าผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะ                 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คณะ สาขา และหลักสูตร                
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะฯ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ                        
ตามความต้องการของสังคมต่อไป 
 
 ลงนาม  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ 3 
 3. โครงสร้างองค์กร 4 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2560  
 องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 37 
 องค์ประกอบที่  2   การวิจัย   72 
 องค์ประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 122 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ของคณะไว้อย่างชัดเจน คือ “เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์                 
ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม” โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คือ“บัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา” โดยเปิดการเรียนการสอน 
ใน 6 พื้นที่  คือ พ้ืนที่เชียงใหม่ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่พิษณุโลก และพ้ืนที่ล าปาง และ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจ านวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน  
1 หลักสูตร ในรอบปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในแต่ละหลักสูตรจะมีกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ า                             
คือมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา การให้โควตานักศึกษาเรียนดี มีการรับตรงที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ทุกกลุ่มเข้าสอบเพ่ือคัดเลือก กลางน้ าเป็นกระบวนการผลิตบัณฑิตคณะฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ 
และมีการพัฒนาอาจารย์โดยการให้อาจารย์ได้ฝึกประสบการณ์ ได้อบรมเพ่ือน าความรู้ที่ทันสมัยมา
ถ่ายทอดให้นักศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งที่เกี่ยวข้องกับวิชาในหลักสูตร การฝึกงานและ
โครงการสหกิจศึกษานอกห้องเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาท าวิจัย 
เพ่ือสังคมและชุมชน ในบางโครงการคณะฯ ผลิตบัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการ เช่น โครงการร่วมกับ
บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยให้นักศึกษาเรียนสามเดือน 
ฝึกปฏิบัติสามเดือน หมุนเวียนตลอด ท าให้นักศึกษามีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ  
จบแล้วมีงานท า ขณะเดียวกันบางหลักสูตรมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการท างาน
นอกเหนือจากเนื้อหาในหลักสูตร ปลายน้ าจะได้ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ด้วย  

2. ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการส่งเสริม
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 8,638,421 บาท โดยมีงบประมาณภายใน จ านวน 
3,963,871 บาท และงบประมาณภายนอก จ านวน 4,674,550 บาท นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้มีการ
ส่งเสริมบุคลากร ไปท าผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น จ านวน 147 ผลงาน ซึ่งมีท้ังผลงาน
ภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการน า
ผลงานวิจัยไปต่อยอดกับชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดการใช้จริง 
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3.ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินการบริการ
วิชาการอย่างเป็นระบบและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจของคณะฯ “ให้บริการวิชาการ                 
สู่ชุมชน สังคมท่ียั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ” ซึ่งตรงกับความ
ต้องการของชุมชน อาทิเช่น โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม                    
บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  ที่มีการบูรณาการร่วมกับ               
4 คณะของมหาวิทยาลัย โดยได้รับประมาณแผ่นดินจ านวน 300,000 บาท และนอกจากนี้บุคลากร               
ในคณะฯ ยังได้ให้ความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ                 
อีกท้ังมีการน าผลการบริการวิชาการมาเป็นโจทย์ในการท าวิจัย 

 

4. ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินการส่งเสริม
อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม กับงานวิจัย และการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  

5. ด้ำนบริหำรจัดกำร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ในด้านการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

6. ด้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ คณะฯ มีความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ CTBU และ KUST ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, UNIZA, Lungkawi Tourism Institute ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น เพ่ือพัฒนานักศึกษา
ให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและตื่นตัวต่อการเป็นพลเมืองโลกในอนาคต  
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 
1. การผลิตบัณฑิต 6 3.06 พอใช้ 
2. การวิจัย 3 3.66 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 2 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 3.72 ดี 
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จุดเด่นและแนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
 จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. มีกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการ

ท างานวิจัย 
3. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในหลากหลายศาสตร์ จึงสามารถให้บริการทางวิชาการ  

ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของชุมชน โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
4. คณะฯ มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง

เชี่ยวชาญ 
5. คณะฯ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 

6. ผู้บริหารของคณะฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับ
นักศึกษาเพราะนอกจากด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาควรมีทักษะในการเข้าร่วมกับผู้อื่นในการท า
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 

2. พัฒนาคุณภาพของข้อเสนองานวิจัยให้สามารถเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
มากขึ้นทุกพ้ืนที ่

3. ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยภายในกับภายนอกหน่วยงาน หรือ
หน่วยงานงบประมาณภายนอก 

4. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
ที่ปรากฏในฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

5. คณะฯควรจัดท าแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

6. ควรสนับสนุนให้ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
ผลงานโดดเด่นและต่อเนื่อง จัดท าแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดเวทีเพ่ือเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างสาขา/พ้ืนที่/คณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
ประโยชน์ อันจะน าไปสู่การสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติต่อไปได้ 

7. ควรกระตุ้นให้จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 
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8. คณะฯ ควรหาแนวทางการแก้ไขและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 
1.  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
  
 1.1 ชื่อหน่วยงำน 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 1.2 ที่ตั้ง 

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 

 
 1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ ดังนี้     

 พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพณิชยการ 

 พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา     

การเลขานุการ 

 พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 

 พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 

 พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
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 พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

- สาขาวิชาการบัญชี      

  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       

        - สาขาวิชาการตลาด 

  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      

 พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณ ะศึกษาทั่ วไปถูกจัดให้ อยู่ เป็นคณะเดียวกัน                     

โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

 พ.ศ. 2558   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน 

โดยรวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้ากับคณะบริหารธุรกิจและ                     

ศิลปศาสตร์ (คณะกลาง) ให้มีระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกัน  

 พ.ศ. 2559  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้านบริหารธุรกิจ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 เมื่อวันที่  8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                       

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็น

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงาน 

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบญัชาสูงสุด  
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 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ  เชียงใหม่ 

ตาก เชียงราย ล าปาง  น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์ พ้ืนที่ เป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ   

สาขาการบัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรีจ านวน  8 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร  

ทั้งนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการได้แก่ บริษัท 

ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียน

การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาสุขภาพ 

 
2.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 
 ปรัชญำ :  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

 ปณิธำน  : บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสาร
สัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

 วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ 
และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม   

 พันธกิจ :   1. จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ                
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยี และพัฒนาตนเองได้ 

    2. บูรณาการวิจัย นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  
น าสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน สังคม 

4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สร้างสมดุลของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (HPO) 
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3.  โครงสร้ำงองค์กร 
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4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 4.1 รำยช่ือผู้บริหำร 

1. ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. นางอุษามาศ   รัตนวงศ ์ รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
3. ผศ.กัลยารัตน์   เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
4. นายอนวัช   จิตต์ปรารพ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5. นางสาวสุรีย์พร   ใหญ่สง่า รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
6. นางพวงทอง   วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

มทร.ล้านนา ล าปาง 
7. ผศ.ดร.เผด็จ   ทุกข์สูญ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

มทร.ล้านนา ตาก 
8. ผศ.ดร.ชุติสร   เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

    มทร.ล้านนา น่าน 
9. ดร.ชไมพร   รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

   มทร.ล้านนา เชียงราย 
10. ดร.วรวิทย์   เลาหะเมทนี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
11. ผศ.ดร.วรรณพร   ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
12. นายสุทัศน์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 
13. ดร.วรวิทย์   เลาหะเมทนี หัวหน้าสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
14. นายอนวัช   จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
15. ผศ.ศักดิ์สายันต์   ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
16. นางวรีวรรณ   เจริญรูป รักษาราชการ หัวหน้าสาขาการบัญชี  

    มทร.ล้านนา เชียงราย 
17. ผศ.ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย 
18. นายภีราวิชญ์   ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
19. ผศ.อัจฉราภรณ์   พูลยิ่ง รักษาราชการ หัวหน้าสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา น่าน 
20. ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา น่าน 
21. ผศ.นันทา   เติมสมบัติถาวร รักษาราชการ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
22. นางปัญจพร   ศรีชนาพันธ์ รักษาราชการ หัวหน้าสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ล าปาง 
23. นายกร   จันทรวิโรจน ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ล าปาง 
24. ผศ.นวลศรี   จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
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25. ผศ.ดร.กัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว รักษาราชการ หัวหน้าสาขาการบัญชี  
    มทร.ล้านนา ตาก 

26. นายธีระ   พร้อมเพรียง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ตาก 
27. ผศ.ดร.เทอดทูล  โตคีรี  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 
28. ดร.กัญญกาจน์   ไซเออร์ส์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

    (ลาออก 16 พ.ค 61) 
29. ดร.นิพล   โนนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

 
4.2 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

1. ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผศ.พัฐฐพาดา   โชติเสถียรกุล     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
4. ผศ.กัลยารัตน์     เศวตนันทน์       รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
5. นางอุษามาศ   รัตนวงศ์            รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
6. นายอนวัช   จิตต์ปรารพ  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ 
7. ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว   ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี 
8. ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
9. นางสาวอัศรา  โรจนพิบูลธรรม ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
10. นายดิลก  ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ 
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5.  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 

7 หลักสูตร จ าแนกเป็น  
ระดับปริญญาตรี จ านวน  6 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท จ านวน  1 หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
ปริญญำ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที ่

ปรับปรุงล่ำสุด 

วันที่สภำ
มหำวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนำมรับทรำบ

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต บช.บ. พ.ศ.2560  6 ม.ค. 2560 20 มิ.ย.61 
ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.บริหารธรุกิจ  พ.ศ.2560 3 ม.ีค. 2560 - 

ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต  
(ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ) 

บธ.บ.บริหารธรุกิจ 
(ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ) 

พ.ศ.2560  6 ม.ค. 2560 - 

ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต  
(การจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ) 

บธ.บ.บริหารธรุกิจ  
(การจัดการธรุกิจ
ระหวา่งประเทศ) 

พ.ศ.2560  6 ม.ค. 2560 - 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตร์บณัฑติ  
(การท่องเที่ยวและการ
บริการ) 

ศศ.บ. (การ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ) 

พ.ศ.2560  6 ม.ค. 2560 - 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตร์บณัฑติ 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล) 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล) 

พ.ศ.2560  6 ม.ค. 2560 - 

ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ
(บริหารธุรกจิ) 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ - 3 ม.ค. 2557 5 พ.ย. 2558 
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6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 7,970 คน 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 7,942 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 28 คน   
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยพ้ืนที่ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับปริญญำโท 

           พื้นที ่
  
 หลักสูตร 

เชียงใหม ่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พิษณุโลก 
รวม 
ป.ตร ี

รวม 
ป.โท 

รวม
ทั้งสิ้น ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ 2558) 

- 28 - - - - - - - - - - - 28 28 

หลักสูตรการบัญช ี
(ปรับปรุง 2560) 

848 - 265 - 328 - 370 - 257 - - - 2,068 - 2,068 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ 
(ปรับปรุง 2560) 

520 - 50 - 142 - 124 - 67 - 44 - 947 - 947 

หลักสูตรการจัดการ 
(ปรับปรุง 2555) 

527 - 114 - 239 - 128 - 146 - 92 - 1,246 - 1,246 

หลักสูตรการตลาด 
(ปรับปรุง 2555) 

614 - 122 - 102 - 94 - 38 - - - 970 - 970 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ  (ปรับปรุง 2555) 

301 - - - - - - - - - - - 301 - 301 

หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
(ปรับปรุง 2560) 

163 - - - 49 - - - - - 100 - 312 - 312 

หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์  
(ปรับปรุง 2555) 

430 - 56 - 98 - 139 - 67 - 40 - 830 - 830 

หลักสูตรการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ปรับปรุง 2560) 

245 - - - - - - - - - - - 245 - 245 

หลักสูตรการท่องเท่ียว
และการบริการ 
(ปรับปรุง 2560) 

68 - - - 8 - 14 - - - - - 90 - 90 

หลักสูตรการท่องเท่ียว
และการโรงแรม  
(ปรับปรุง 2555) 

290 - 17 - 69 - 71 - - - - - 430 - 447 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล 
(ปรับปรุง 2560) 

216 - - - 47 - 129 - 59 - 35 - 486 - 486 

รวม 4,222 28 624  1,082  1,069  634  311  7,942 28 7,970 
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7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ 
  ในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 379 คน  
เป็นข้าราชการพลเรือน 118 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 176.5 คน พนักงานราชการ 0 คน พนักงาน 
ตามพันธกิจ 1 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว 83.5 คน  
  ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 379 คน ปฏิบัติงานจริง  364 คน  
ลาศึกษาต่อ 15  คน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดับ ประเภท 
สำยวิทยำศำสตร์ สำยมนุษศำสตร์ รวมท้ังหมด 

จ ำนวน
รวม 

ปฏิบัต ิ
งำนจริง  

ศึกษำ
ต่อ  

จ ำนวน
รวม 

ปฏิบัต ิ
งำนจริง  

ศึกษำ
ต่อ  

จ ำนวน
รวม 

ปฏิบัต ิ
งำนจริง  

ศึกษำ
ต่อ  

1 ข้าราชการ  19 19 0 99 98 1 118 117 1 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   23 20 3 153.5 142.5 11 176.5 162.5 14 
3 พนักงานราชการ    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 พนักงานพันธกิจ 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
5 ลูกจ้างช่ัวคราว   8 8 0 75.5 75.5 0 83.5 83.5 0 

รวมอำจำรย์ประจ ำ  50 47 3 329 317 12 379 364 15 
ข้อมูลจำก : งานบุคลากร คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 

 
ตำรำงแสดงอัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
อัตรำส่วนคุณวุฒิ   อัตรำส่วน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 
379 55.5 296 27.5 315 60 4 0 

ร้อยละ 14.64 78.10 7.26 83.11 15.83 1.06 0 
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 สรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏบิัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่ตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

พ้ืนที่ 
จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตรี โท เอก รวม 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำต่อ 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
1. เชียงใหม่ 
ข้าราชการ 1 0 0 0 15 19 0 0 1 2 1 0 17 21 1 0 39 39 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 53 0 0 0 12.5 0 0 0 65.5 0 0 0 65.5 62.5 3 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ลูกจ้างช่ัวคราว 5 0 0 0 29.5 0 0 0 0 0 0 0 34.5 0 0 0 34.5 34.5 0 
รวม 6 0 0 0 97.5 19 0 0 13.5 2 1 0 117 21 1 0 139 136 3 
2. เชียงรำย 
ข้าราชการ 0 0 0 0 7 1 0 0 5 1 1 0 12 2 1 0 15 14 1 
พ.มทร. 0 0 0 0 24 0 0 0 4 0 0 0 28 0 0 0 28 23 5 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 0 
รวม 1 0 0 0 37 1 0 0 9 1 1 0 47 2 1 0 50 44 6 
3. ตำก 
ข้าราชการ 1 0 0 0 5 7 0 0 2 5 0 0 8 12 0 0 20 20 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 23 0 0 0 2 1 0 0 25 1 0 0 26 25 1 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 5.5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0 0 0 13.5 13.5 0 
รวม 6.5 0 0 0 36 7 0 0 4 6 0 0 46.5 13 0 0 59.5 58.5 1 
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4. น่ำน 
ข้าราชการ 1 0 0 0 4 7 2 0 1 2 0 0 6 9 2 0 17 17 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 11 3 0 0 3 1 0 0 14 4 0 0 18 18 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 0 
รวม 3 0 0 0 21 10 2 0 4 3 0 0 28 13 2 0 43 43 0 
5. พิษณุโลก 
ข้าราชการ 1 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 12 12 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 14 0 0 0 3 0 0 0 17 0 0 0 17 14 3 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 
รวม 3 1 0 0 21 4 0 0 3 0 0 0 27 5 0 0 32 29 3 
6. ล ำปำง    
ข้าราชการ 1 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 12 12 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 14 0 0 0 3 0 0 0 17 0 0 0 17 14 3 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ตามพันธกิจ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 3 1 0 0 21 4 0 0 3 0 0 0 27 5 0 0 32 29 3 
รวม 1 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 12 12 0 
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 7. สวก. ล ำปำง  
ข้าราชการ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

รวมท้ังสิ้น 
25.5 2 0 0 249 45 2 0 40.5 13 2 0 315 60 4 0 

379 364 15 
27.5 296 55.5 379 
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สรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏบิัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่ตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  (กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)  

พ้ืนที่ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตรี โท เอก รวม 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำต่อ 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
1. เชียงใหม่                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 6 6 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
รวม 0 0 0 0 10 2 0 0 0 2 0 0 10 4 0 0 14 14 0 
2. เชียงรำย                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4 3 1 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 7 6 1 
3. ตำก                                       
ข้าราชการ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

รวม 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 8 8 0 



14 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

14 

พ้ืนที่ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตรี โท เอก รวม 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำต่อ 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
4. น่ำน                                       
ข้าราชการ 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 4 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
รวม 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 7 7 0 
5. พิษณุโลก                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 1 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
รวม 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 5 1 
6. ล ำปำง                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 2 1 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ตามพันธกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 

รวม 0 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 7 1 0 0 8 7 1 
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พ้ืนที่ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตรี โท เอก รวม 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำต่อ 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
7. สวก. ล ำปำง                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมท้ังสิ้น 
2 0 0 0 37 4 0 0 4 3 0 0 43 7 0 0 

50 47 3 
2 41 7 50 

 

 

 

 



16 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

16 

สรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏบิัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่ตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  (กลุ่มสำขำมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์)   

พ้ืนที่ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตรี โท เอก รวม 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำต่อ 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
1. เชียงใหม่                                       
ข้าราชการ 1 0 0 0 13 17 0 0 1 0 1 0 15 17 1 0 33 33 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 47 0 0 0 12.5 0 0 0 59.5 0 0 0 59.5 56.5 3 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 5 0 0 0 27.5 0 0 0 0 0 0 0 32.5 0 0 0 32.5 32.5 0 
รวม 6 0 0 0 87.5 17 0 0 13.5 0 1 0 107 17 1 0 125 122 3 
2. เชียงรำย                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 5 1 0 0 4 1 1 0 9 2 1 0 12 11 1 
พ.มทร. 0 0 0 0 21 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 24 20 4 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 0 
รวม 1 0 0 0 32 1 0 0 7 1 1 0 40 2 1 0 43 38 5 
3. ตำก                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 5 7 0 0 2 4 0 0 7 11 0 0 18 18 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 18 0 0 0 2 1 0 0 20 1 0 0 21 20 1 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 5.5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 12.5 12.5 0 

รวม 5.5 0 0 0 30 7 0 0 4 5 0 0 39.5 12 0 0 51.5 50.5 1 
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พ้ืนที่ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตรี โท เอก รวม 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำต่อ 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
4. น่ำน                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 2 6 2 0 1 2 0 0 3 8 2 0 13 13 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 9 3 0 0 3 1 0 0 12 4 0 0 16 16 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 0 
รวม 2 0 0 0 16 9 2 0 4 3 0 0 22 12 2 0 36 36 0 
5. พิษณุโลก                                       
ข้าราชการ 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 10 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 14 0 0 0 14 12 2 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
รวม 3 1 0 0 15 4 0 0 3 0 0 0 21 5 0 0 26 24 2 
6. ล ำปำง                                       
ข้าราชการ 0 1 0 0 7 1 0 0 2 1 0 0 9 3 0 0 12 12 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 15 1 0 0 3 0 0 0 18 1 0 0 19 18 1 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ตามพันธกิจ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 6 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0 0 0 14.5 14.5 0 

รวม 6 1 0 0 31.5 2 0 0 5 1 0 0 42.5 4 0 0 46.5 45.5 1 
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พ้ืนที่ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตรี โท เอก รวม 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำต่อ 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
7. สวก. ล ำปำง                                       
ข้าราชการ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
พ.มทร. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

รวมท้ังสิ้น 
23.5 2 0 0 212 41 2 0 36.5 10 2 0 272 53 4 0 

329 317 12 
25.5 255 48.5 329 
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7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน       
ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ 0 0 0 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 17 2 0 19 
พนักงานราชการ 0 3 0 0 3 
ลูกจ้างประจ า 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานตามพันธกิจ 0 19 1 0 20 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 0 36 3 0 42 

ข้อมูลจำก : งานบุคลากร คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

 
8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1 งบประมำณ  

งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 70,490,532 บาท  คิดเป็น  47.50 % 
งบประมาณรายได้  จ านวน  78,978,705 บาท  คิดเป็น  52.50 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ ำนวน  149,469,237 บำท  คิดเป็น    100 % 

 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณจัดสรรประจ ำปี 

2561 รวมงปม. 
แผ่นดิน รำยได้ 

1. งบบุคลากร 29,157,420 10,339,984 39,497,404 
  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 24,419,220 0 24,419,220 

    1.1.1 เงินเดือน 24,419,220 0 24,419,220 
      1.1.1.1 อัตราเดิม 21,426,420 0 21,426,420 
      1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 1,530,000 0 1,530,000 

      1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 1,462,800 0 1,462,800 
  1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว 4,500,000 10,305,864 14,805,864 

    1.2.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 4,500,000 10,305,864 14,805,864 
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 238,200 0 238,200 
    1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 238,200 0 238,200 

  1.4 เงินเดือนเลื่อนขั้น 3% 0 34,120 34,120 
2. งบด าเนินงาน 8,927,425 28,292,021 37,219,446 

  2.1 ค่าตอบแทน 2,884,800 22,327,241 25,212,041 
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หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณจัดสรรประจ ำปี 

2561 รวมงปม. 
แผ่นดิน รำยได้ 

    2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2,376,000 21,885,751 24,261,751 

      2.1.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิานให้ราชการ 2,376,000 21,885,751 24,261,751 
    2.1.4 เงินประจ าต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ 508,800 294,000 802,800 

    2.18 สมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 2%(งปผ.) 0 147,490 147,490 
  2.2 ค่าใช้สอย 3,544,600 2,934,380 6,478,980 
    2.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 377,400 1,512,500 1,889,900 

    2.2.3 ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 1,688,200 0 1,688,200 
    2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,470,000 0 1,470,000 

    2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9,000 430,580 439,580 
    2.2.6 ค่าบริหารจดัการพลังงาน 0 991,300 991,300 

  2.3 ค่าวัสดุ 2,498,025 3,030,400 5,528,425 
    2.3.1 วัสดุส านักงาน 369,500 300,000 669,500 
    2.3.7 วัสดุการศึกษา 2,128,525 2,730,400 4,858,925 

3. งบลงทุน 2,436,800 0 2,436,800 
  3.1 ค่าครุภัณฑ ์ 2,436,800 0 2,436,800 

    3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 2,436,800 0 2,436,800 
      3.1.1.1 ค่าครุภัณฑส์ูงกว่า 1 ล้านบาท 1,000,000 0 1,000,000 
      3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,436,800 0 1,436,800 
4. งบเงินอุดหนุน 29,968,887 2,920,000 32,888,887 

  4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 29,968,887 0 29,968,887 
  4.8 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ  0 420,000 420,000 

  4.7 เงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิจัยพื้นฐาน 0 2,500,000 2,500,000 
5. งบรายจ่ายอื่น 0 5,960,300 5,960,300 

  5.21 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศกึษา (1,500 ต่อภาคเรียน) 0 5,960,300 5,960,300 
    5.21.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 0 164,400 164,400 
    5.21.2 ค่าอบรมจริยธรรม 0 328,800 328,800 

    5.21.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม 0 44,000 44,000 
    5.21.4 ค่าตรวจโรค 0 219,200 219,200 

    5.21.5 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่ 0 109,600 109,600 
    5.21.8 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหต ุ 0 901,400 901,400 
    5.21.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 0 450,700 450,700 

    5.21.10 ค่าบ ารุงกีฬา 0 1,352,100 1,352,100 
    5.21.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 0 1,352,100 1,352,100 
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หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณจัดสรรประจ ำปี 

2561 รวมงปม. 
แผ่นดิน รำยได้ 

    5.21.12 ค่าจัดท าเสื้อกิจกรรม 0 676,200 676,200 

    5.21.13 ค่าจัดท าสมุดกิจกรรม 0 180,400 180,400 
    5.21.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย) 0 30,300 30,300 

    5.21.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย) 0 151,100 151,100 
6. สมทบมหาวิทยาลัย 0 18,310,900 18,310,900 
7. สมทบคณะฯ 0 122,400 122,400 
10. น าส่งค่าสาธารณูปโภค 0 3,771,100 3,771,100 
17. โครงการพิเศษ 0 9,262,000 9,262,000 

  Central  0 1,264,000 1,264,000 
  CP all 0 1,162,700 1,162,700 

  MBA 0 734,000 734,000 
  IBM 0 6,101,300 6,101,300 

รวม 70,490,532 78,978,705 149,469,237 

 
8.2 อำคำรสถำนที่ 

 1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
  ประกอบด้วย   1. อาคารบริหารธุรกิจ 1 เป็นอาคารเรียน จ านวน  5 ชั้น   

2. อาคารบริหารธุรกิจ 2 เป็นอาคารปฏิบัติการ จ านวน 4 ชั้น 
3. อาคารบริหารธุรกิจ 3 เป็นอาคารเรียนและห้องส านักงาน จ านวน 6 ชั้น 
4. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  เป็นอาคารเรียนและห้องส านักงาน  
   จ านวน 8 ชั้น 

อำคำรบริหำรธุรกิจ 1 
อำคำรเรียน จ ำนวน  5 ชั้น  ประกอบด้วย 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 100 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์  
ห้องน้ า หญิง  
ห้องน้ า ชาย 
ห้องน้ า คนพิการหญิง 
ห้องน้ า คนพิการชาย 

จ ำนวนห้อง 
10 ห้อง 
4 ห้อง 
6 ห้อง 
18 ห้อง 
18 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
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อำคำรบริหำรธุรกิจ 2 
อำคำรปฏิบัติกำร จ ำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการสัมมนา จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน International Standard  จ านวน 70 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน  จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์และห้องส านักงาน  

จ ำนวนห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
4 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 

อำคำรบริหำรธุรกิจ 3 
อำคำรเรียนและห้องส ำนักงำน จ ำนวน 6 ช้ัน 
ห้องเรียน จ านวน 100 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 90 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 80 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 50 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการการตลาด (Marketing Shop) 
ห้องพักอาจารย์และห้องส านักงาน 
ห้องสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ  
ห้องน้ า หญิง  
ห้องน้ า ชาย 
ห้องน้ า คนพิการ 

จ ำนวนห้อง 
2 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
4 ห้อง 
1 ห้อง 
16 ห้อง 
1 ห้อง 
22 ห้อง 
12 ห้อง 
1 ห้อง 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษำ โซน A 
อำคำรเรียนและอำคำรส ำนักงำนจ ำนวน 8 ช้ัน 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 80 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์ 
ห้องส านักงาน 
ห้องน้ าชาย 
ห้องน้ าหญิง 
ห้องน้ าคนพิการ 
ห้องปฏิบัติการครัว 
 
 

จ ำนวนห้อง 
7 ห้อง 
4 ห้อง 
5 ห้อง 
2 ห้อง 
32 ห้อง 
32 ห้อง 
8 ห้อง 
1 ห้อง 
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อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษำ โซน B 
อำคำรเรียนและอำคำรส ำนักงำนจ ำนวน 3 ช้ัน 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 120 ที่นั่ง 
ห้องนวัตกรรม Innovation จ านวน 80 ที่นั่ง  

จ ำนวนห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) 
199 หมู่ 21 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 

        ประกอบด้วย  1. อาคารอ านวยการ เป็นอาคารส านักงาน จ านวน 2 ชั้น 
  2. อาคารชั่วคราว 1 เป็นอาคารห้องเก็บของ จ านวน 1 ชั้น  
  3. อาคารชั่วคราว 2 เป็นอาคารห้องเก็บของ จ านวน 1 ชั้น  
  4. อาคารเรียนศรีล้านนาวิทยานสุรณ์ เป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จ านวน 3 ชั้น 
  5. อาคารเรียนจอมทอง 3 เป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จ านวน 3 ชั้น 
  6. อาคารเรียนจอมทอง 4 เป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จ านวน 3 ชั้น 
  7. อาคารห้องพักนักศึกษาหญิง เป็นอาคารหอพัก จ านวน 4 ชั้น 
  8. อาคารห้องพักบุคลากร เป็นอาคารหอพัก จ านวน 3 ชั้น 
  9. อาคารโรงอาหาร จ านวน 1 ชั้น 
  10. อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 ชั้น 
  11. อาคารศาลาธรรม จ านวน 1 ชั้น 

อำคำรอ ำนวยกำร 
อำคำรส ำนักงำน จ ำนวน 2 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องส านักงาน 
ห้องผู้บริหาร 
ห้องพักอาจารย์ 
ห้องน้ า ชาย 
ห้องน้ า หญิง 

จ ำนวนห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
4 ห้อง 

อำคำรชั่วครำว 1 
อำคำรห้องเก็บของ จ ำนวน 1 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องเก็บของ 
ห้องน้ า ชาย 
ห้องน้ า หญิง 
 
 

จ ำนวนห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
4 ห้อง 
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อำคำรชั่วครำว 2 
อำคำรห้องเก็บของ จ ำนวน 1 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องเก็บของ 

จ ำนวนห้อง 
2 ห้อง 

อำคำรเรียนศรีล้ำนนำวิทยำนุสรณ์ 
อำคำรเรียนและอำคำรปฏิบัติกำร จ ำนวน 3 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องสมุด  
ห้องพักอาจารย์และห้องน้ า 
ห้องน้ า ชาย 
ห้องน้ า หญิง 
ห้องน้ า หญิง (ห้องเก็บของ) 

จ ำนวนห้อง 
4 ห้อง 
6 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 

อำคำรเรียนจอมทอง 3 
อำคำรเรียนและอำคำรปฏิบัติกำร จ ำนวน 3 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน 
ห้องประชุม 
ห้องพักอาจารย์และห้องน้ า 
ห้องเรียน จ านวน 60 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องน้ า ชาย 
ห้องน้ า หญิง 

จ ำนวนห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
4 ห้อง 
4 ห้อง 
6 ห้อง 

อำคำรเรียนจอมทอง 4 
อำคำรเรียนและอำคำรปฏิบัติกำร จ ำนวน 3 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและการบริการ 
ห้องพักอาจารย์และห้องน้ า 
ห้องพักอาจารย์ 
ห้องเรียน จ านวน 60 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องน้ า ชาย 
ห้องน้ า หญิง 
ห้องสโมสรนักศึกษาศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
 

จ ำนวนห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
4 ห้อง 
6 ห้อง 
1 ห้อง 



25 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

อำคำรห้องพักนักศึกษำหญิง 
อำคำรหอพัก จ ำนวน 4 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องพัก 
ห้องน้ า 

จ ำนวนห้อง 
30 ห้อง 
30 ห้อง 

อำคำรห้องพักบุคลำกร 
อำคำรหอพัก จ ำนวน 3 ช้ัน ประกอบด้วย 
ห้องพัก 
ห้องน้ า 

จ ำนวนห้อง 
24 ห้อง 
24 ห้อง 

อำคำรโรงอำหำร 
อำคำรโรงอำหำร จ ำนวน 1 ชั้น ประกอบด้วย 
ห้องจ าหน่ายอาหาร 
ห้องน้ า ชาย 
หอ้งน้ า หญิง 

จ ำนวนห้อง 
4 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

  599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
  ประกอบด้วย  อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  อาคาร 4 ชั้น   

อำคำรคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
อำคำรเรียน จ ำนวน  4 ชั้น  ประกอบด้วย 
ห้องเรียน จ านวน 30 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 50 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 60 ที่นั่ง 
ห้องสมุดค้นคว้างานวิจัยการตลาด 
ห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
ห้อง E-Business   
ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี 
ห้องให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการตลาด 
ห้องศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ 
ห้องศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
ห้องศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านบัญชี 
ห้องศูนย์เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 

จ ำนวนห้อง 
13 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
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อำคำรคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
ห้อง Smart classroom 
ห้องประชุม 
ห้องพักอาจารย์และห้องส านักงาน 
ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
9 ห้อง 
3 ห้อง 

 
3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 41/1 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
 ประกอบด้วย    1. อาคารเรียนรวม 60 ปี ครองราย์ เป็นอาคาร 6 ชั้น   

2. อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น 
3. อาคาร 7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นอาคาร 4 ชั้น 

อำคำรเรียนรวม 60 ปี ครองรำย์ 
อำคำรเรียน จ ำนวน  6 ชั้น  ประกอบด้วย 
ห้องประชุม 
ห้องเรียนรวม จ านวน 300 ที่นั่ง 
ห้องเรียนการบัญชี จ านวน 30 ที่นั่ง 
ห้องเรียนการบัญชี จ านวน 60 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 30 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 60 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ 
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ จ านวน 60 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการทางวิชาการภาษาอังกฤษ จ านวน 50 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์และห้องส านักงาน 

จ ำนวนห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
5 ห้อง 
4 ห้อง 
6 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 

อำคำร 4  คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
อำคำรเรียน จ ำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วย 
ห้องเรียน  จ านวน 30 ที่นั่ง 
ห้องเรียน  จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะ (การจัดการ) 
ห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
ห้องฝึกอบรมสัมมนา  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องพักอาจารย์ 
 

จ ำนวนห้อง 
11 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
5 ห้อง 
6 ห้อง 
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อำคำร 7  คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
อำคำรเรียน จ ำนวน 4 ชั้น 
ห้องเรียน จ านวน 30 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 50 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 60 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา แผนกวิชาภาษาตะวันตก 
ห้องพักอาจารย์และห้องกิจกรรม 

จ ำนวนห้อง 
7 ห้อง 
5 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
4 ห้อง 

 
4. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
    59  หมู่13  ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000 

 ประกอบด้วย  1. อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นอาคารจ านวน  4 ชั้น   
         2. อาคารศิลปศาสตร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น  

อำคำรคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
อำคำรเรียน จ ำนวน  4 ชั้น  ประกอบด้วย 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 45 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 50 ที่นั่ง 
ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ห้องประชุมลีลาวดี 
ห้องปฏิบัติการทางการขายและธนาคารโรงเรียน 
ห้องปฏิบัติการทางบัญชี  จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการการจัดการ (OA) 
ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์และส านักงาน 

จ ำนวนห้อง 
10 ห้อง 
5 หอ้ง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
7 ห้อง 
6 ห้อง 

อำคำรศิลปศำสตร์ 
อำคำรเรียน จ ำนวน  3 ชั้น  ประกอบด้วย 
ห้องเรียน จ านวน 20 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 30 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 50 ที่นั่ง 
ห้องเรียน จ านวน 80 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา 

จ ำนวนห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 



28 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

อำคำรศิลปศำสตร์ (ต่อ) 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องพักอาจารย์ 

1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 52 หมู่7 ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 ประกอบด้วย   อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เป็นอาคาร 4 ชั้น   

อำคำรคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
อำคำรเรียน จ ำนวน  4 ชั้น  ประกอบด้วย 
ห้องเรียน  
ห้องเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์วัฒนธรรม) 
ห้องวิถีไทย (ศูนย์วัฒนธรรม) 
ห้องเกียรติยศ (ศูนย์วัฒนธรรม) 
ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรม 
ห้องส านักงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
ห้องเถิลงพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร 
ห้องเมืองยมราช (ศูนย์วัฒนธรรม) 
ห้องดนตรีไทยและนาฎศิลป 
ห้องปฏิบัติการภาษา 
ห้องศูนย์ภาษา 
ห้องสมุดสาขาศิลปศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้ส านักงาน  
ห้องเรียน Smart Classroom 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องพักอาจารย์และส านักงาน 

จ ำนวนห้อง 
20 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
4 ห้อง 

 
6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 200 หมู่17 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000 
 ประกอบด้วย   1. อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นอาคารจ านวน  4 ชั้น   

    2. อาคารศิลปศาสตร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น  
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อำคำร11 เรียนรวม คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
อำคำร11 เรียนรวม ประกอบด้วย 
ห้องสัมมนา  60  ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการ  10 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการ  20 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการ  30 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการ 40 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการ 50 ที่นั่ง 
ห้องเรียน 20 ที่นั่ง 
ห้องเรียน 30 ที่นั่ง 
ห้องเรียน 40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน 60 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์ 
ห้องน้ าชาย 
ห้องน้ าหญิง 

จ ำนวนห้อง 
1  ห้อง 
2  ห้อง 
2  ห้อง 
7  ห้อง 
3  ห้อง 
1  ห้อง 
1  ห้อง 
6  ห้อง 
4  ห้อง 
4  ห้อง 
6  ห้อง 
4  ห้อง 
4  ห้อง 

อำคำร 6 สำขำกำรบัญชี 
อำคำร 6 สำขำกำรบัญชี ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการ  40 ที่นั่ง 
ห้องกิจกรรม  40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน  30 ที่นั่ง 
ห้องเรียน  50 ที่นั่ง 
ห้องเรียน  100 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์ 
ห้องน้ าชาย 
ห้องน้ าหญิง 

จ ำนวนห้อง 
2  ห้อง 
1  ห้อง 
2  ห้อง 
2  ห้อง 
1  ห้อง 
1  ห้อง 
1  ห้อง 
1  ห้อง 

อำคำร 14  อำคำรเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
อำคำร 14  อำคำรเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
ห้องเธียเตอร์  300 ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการ 60 ที่นั่ง 
ห้องศูนย์ภาษา  20  ที่นั่ง 
ห้องเรียน  40 ที่นั่ง 
ห้องเรียน  80 ที่นั่ง 
ห้องพักอาจารย์ 

จ ำนวนห้อง 
1  ห้อง 
1  ห้อง 
1  ห้อง 
12  ห้อง 
8  ห้อง 
4  ห้อง 
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อำคำร 14  อำคำรเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ (ต่อ) 
ห้องน้ าชาย 
ห้องน้ าหญิง 

4  ห้อง 
4  ห้อง 

 
9.  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 
  อัตลักษณ์  
 บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

     เอกลักษณ์  
 ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
“เป็นคนดี มีควำมรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสำรสัมพันธ์ ก้ำวทันเทคโนโลยี” 
 Business Administration and Liberal Arts 

B = Brilliance ควำมเฉลียวฉลำด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้น
ข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและ
ประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไข
ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A = Ability ควำมรู้ควำมสำมำรถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่าง
เหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L = Learning กำรเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ 
สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วย
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และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของ
กลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A = Accountability ควำมรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิง
วิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อ
ตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 
 

10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะภำพรวม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรพัฒนาและสร้างบรรยากาศต่าง ๆ ภายในในคณะ 
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความสุข ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น สภาพ
ห้องเรียน ห้องน้ าท่ีขาดการซ่อมแซม ภูมิทัศน์ ลานกิจกรรมของ
นักศึกษา อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติงาน เพื่อจะส่งเสริมให้บุคลากร
ของคณะและผู้ เรียนสามารถอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในคณะ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการเสนอ
รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับทางกองพัฒนาอาคาร
สถานท่ี จ านวน  5 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารบริหารธุรกิจ 1  
2. โครงการปรับปรุงห้องเรียนและทางเดินอาคาร
บริหารธุรกิจ 2 
3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารธุรกิจ 3  
4 . โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ งพื้ น แ ล ะ ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  56 
พรรษา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้
จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน และครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น จ านวน 4 รายการ ได้แก่  
1. ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
3. ครุภัณฑ์ส านักงานสาขาการบัญชี  ต.ช้างเผือก อ.
เมือง จ.เชียงใหม่  
4. ครุภัณฑ์ส านักงานศูนย์การศึกษาจอมทอง ต.บ้าน
หลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
2. ควรให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยท าให้อาจารย์
ผู้สอนมีความเข้าใจเรื่อง มคอ.2 และน า มคอ.2 มาพัฒนาทั้ง
ด้านการสัญญากับประชาคมในส่วนของการพัฒนานักศึกษา 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เรียนและ
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตาม
กรอบ TQF และผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 Domain  การจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม Leaning Outcome ที่เป็นผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องใช้ประกอบอาชีพ รวมทั้ง
วิธีการทวนสอบระดับรายวิชาและหลักสูตร เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

คณะฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ไปพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตาม
กรอบ TQF เพื่อให้ผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของ 
มคอ.2 และได้วางแผนจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้แก่อาจารย์
ผู้สอน เพื่อให้ความส าคัญในการประเมินผลการเรียน 

3. ควรพัฒนาทักษะทางด้านพื้นฐานวิชาชีพให้กับนักศึกษาของ
คณะบริหารธุรกิจเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติบนฐานเทคโนโลยีคณะควรเพิ่มพื้นฐานเบื้องต้น
ทางด้านวิชาชีพในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น พิมพ์ดีด 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การเตรียมความพร้อมด้านทักษะเพื่อ
ใช้ในวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการใน
ช่วงเวลาที่มีโอกาส เพื่อปรับวิธีคิดและการแก้ปัญหาตัดสินใจใน
สภาพจริงของการท างาน 

คณะฯ ได้มอบหมายให้หลักสูตรด าเนินการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

องค์ประกอบท่ี 1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรหาแนวทางการแก้ไขและก ากับติดตามการบริหาร
หลักสูตร ทั้งในส่วนคณะ มหาวิทยาลัย แลเขตพื้นที่อย่างใกล้ชิด 
ในประเด็นของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 โดยเฉพาะ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรใน
อนาคต 

คณะฯ ได้มีการจัดประชุมและก ากับติดตามการ
บริหารหลักสูตร ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาปี 2558 

2. คณะควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ถึงการผลิต
บัณฑิตที่เน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (LO) ตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้ เรียน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีระบบและทิศทาง เน้นการสร้าง
บัณฑิตเพื่อการท างานในโลกอนาคต 

คณะฯ ได้มีการจัดประชุมและหารือ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการ
พัฒนาผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้อย่างมี
ระบบ 

3. คณะควรน าผลการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในระดับหลักสูตร
มาติดตามการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ ชัดเจน และ
จ าเป็นต้องน าไปวิเคราะห์และวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว มีการวางแผนทรัพยากรที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 

คณะได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ทั้ ง 6 เขตพื้ นที่  ท าให้ ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการ
ออกแบบกิจกรรมเทคนิคการเรียนการสอน โดยเน้นให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้เกิดการ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
อย่างชัดเจน เช่น การจัดตั้งกองทุน การน าผลลัพธ์มาวิเคราะห์
หาสาเหตุของการพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนตามศักยภาพของอาจารย์และคณะ 

พัฒนากิจกรรมและเทคนิคการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

4. คณะควรสร้างระบบและกลไกการให้บริการแก่นักศึกษา 
โดยพิจารณาความต้องการให้บริการของนักศึกษา มีการ
วางแผนและด าเนินการให้บริการที่เหมาะสม มีการให้ข้อมูล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ ให้บริการที่ ชัดเจน มีการประเมินผล
คุณภาพของการให้บริการในแต่ละด้าน เพื่อน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะฯ มีการสอบถามความพึงใจของนักศึกษา ในการ
รับบริการ เพื่อน าผลมาปรับปรุงและวางแผนการ
ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ป้ายแนะน าสถานที่ และสิ่ง
สวัสดิการอื่น ๆ  

5. คณะควรมีการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและ
ก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จที่ เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ของ
ผลลัพธ์การผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะและหลักสูตร และ
พิจารณาก าหนดกิจกรรมที่ท าให้เกิดผลต่อนักศึกษาในหลาย
ด้าน ทั้งในระดับคณะและหลักสูตร เพื่อให้สามารถประเมิน
ผลส าเร็จและน ามาปรับปรุงกิจกรรม/แผนงานอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ มีการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนา ทั้งระดับ
คณะและหลักสูตร เพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุง
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 2 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้ง
ในเรื่องของศักยภาพของบุคคล งบประมาณ ผลงานในแต่ละ
สาขา มาวิเคราะห์ก าหนดทิศทางการวิจัยของคณะให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและวิสัยทัศน์คณะ 

ค ณ ะ ได้ น า ข้ อ มู ล จ าก ระบ บ ส ารส น เท ศ ขอ ง
ม ห าวิ ท ย าลั ย ด้ าน ก ารท า วิ จั ย ย้ อ น ห ลั ง  3  ปี  
มาวิเคราะห์แล้วพบว่าอาจารย์ในแต่ละสาขายังมี
ผลงานวิจัยน้อยและยังขาดประสบการณ์ในเรื่องของ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน คณะจึงได้ด าเนินการจัด
อบรมให้กับอาจารย์ซึ่งหลังจากการอบรมนั้น พบว่า
อาจารย์สามารถน าผลงานวิจัยของตนเองไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง 

2. ควรประเมินศักยภาพของบุคลากรและความสามารถเฉพาะ
ด้านมาก าหนดทิศทางงานวิจัยให้สอดคล้องกับสาขาและ
หลักสูตร และมีการส่งเสริมให้เกิดโจทย์วิจัยที่ชัดเจนที่แก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น พร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริมการเผยแพรท่ี่ชัดเจน 
อีกทั้งควรวางแผนหาแหล่งทุนภายนอกมาสร้างความเข้มแข็ง
ภายในคณะจากอาจารย์ที่มีศักยภาพให้เพิ่มขึ้น และท างานวิจัย
เป็นทมีในรูปแบบบูรณาการ 
 
 
 
 

คณะได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดท างานวิจัยและ
บริการวิชาการ ในส่วนของการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น 
คณาจารย์บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
วิธีการในการขอตีพิมพ์ผลงาน คณะจึงได้จัดโครงการ
อบรมเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้น เพี่อเป็นแนวทาง
ให้กับคณาจารย์ที่สนใจน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 3 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

คณะควรพิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านการบริการทางวิชาการให้มี
ทิศทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
แผนด้านชุมชนท่ีด้อยโอกาส เมื่อเข้าไปพัฒนาให้ความช่วยเหลือ
ต้องพิจารณาว่าชุมชนมีความเข้มแข็งจากการที่คณะไปให้ความ
ช่วยเหลืออย่างไร และตัวบ่งช้ีการหารายได้ด้านบริการทาง
วิชาการที่คณะมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้กลยุทธ์ด้านบริการ
ทางวิชาการสามารถตอบผลลัพธ์ท่ีคณะจะด าเนินการในอนาคต 
และหลังจากนั้นน าตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีไปจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมโครงการเพื่อ
ด าเนินการให้ได้ผลลัพธ์ตามแผน 

คณะได้พิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านการบริการทาง
วิชาการและได้สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการของคณะในการลงพื้นที่ให้ความรู้
ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากให้
ความรู้แก่ชุมชนแล้ว ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลัก ท าให้สมาชิกใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

คณะควรเพิ่มเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้หรือผลลัพธ์ให้
นั กศึ กษาที่ เป็นผู้ รับบริการหลัก  เกิดความตระหนัก ใน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่เป็นคนดีของ
ประเทศ รู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเอาแผน                 
กลยุทธ์ของคณะด้านศิลปวัฒนธรรมมาเป็นหลักในการจัดท า
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะท าให้การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมาย 

ค ณ ะ ฯ  ได้ ด า เนิ น โค ร ง ก า ร ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแผนด้ านศิลปวัฒนธรรมเพื่ อให้             
การด าเนินงานและผลลัพธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

องค์ประกอบท่ี 5 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรปรับแผนกลยุทธ์ของคณะ ตั้งแต่การวิเคราะห์ 
SWOT การจัดท าวิสัยทัศน์ จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ตัวบ่งช้ี
ของเป้าประสงค์ ตัวบ่งช้ีของกลยุทธ์ และตัวบ่งช้ีแสดงผลลัพธ์
ของแผน ในแต่ละปี (จัดท าแผน 5 ปี) โดยบุคลากรของคณะมี
ส่วนร่วม ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ต้องน าแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมาบางส่วน เฉพาะตัวบ่งช้ีที่เป็นหลักจะถูกน ามา
เป็นตัวบ่งช้ีที่ต้องปฏิบัติ และต้องมีตัวบ่งช้ีบางส่วนท่ีแสดงถึงทิศ
ทางการพัฒนาของคณะตามจุดแข็งของคณะ 
 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของคณะ โดยมีการวิ เคราะห์  SWOT การจัดท า
วิสัยทัศน์  จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ตัวบ่งช้ีของ
เป้าประสงค์ ตัวบ่งช้ีของกลยุทธ์ และตัวบ่งช้ีแสดง
ผลลัพธ์ของแผน ในแต่ละปี ( แผน 5 ปี 2561 - 
2565) โดยบุคลากรของคณะได้มีส่วนร่วม ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมุ่งสู่เป้าหมายและ
บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสทิธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ โดยรวม   

2. คณะได้น าต้นทุนต่อหน่วยมาจากมหาวิทยาลัย แต่ไม่มี
ข้อมูลรายจ่ายที่ท าให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยของคณะ และคณะ
ควรน าไปพิจารณาหาค่าใช้จ่ายย่อยที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการเงินและด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตรทุกพ้ืนท่ีของคณะฯ สัดส่วนค่าใช้จ่าย  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลที่คณะจัดเก็บไว้ แต่ต้องน ามาวิเคราะห์ต้นทุนของ
หลักสูตรนั้น ๆ ว่ามาจากค่าใช้จ่ายอะไร เพื่อจะได้น าต้นทุนต่อ
หน่วยมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งโอกาส
ทางการแข่งขัน 

เพื่ อพัฒนานักศึกษา อาจาจารย์  และบุคลากร                   
เพื่อความคุ้มค่าทางการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการเงินของคณะฯ 

3. การบริหารความเสี่ยง คณะควรสร้างความเข้าใจด้านการ
บริหารความเสี่ยง โดยพิจาณาว่าอะไรคือ ปัญหา การควบคุม
ภายใน ความเสี่ยง และน าเอาเฉพาะความเสี่ยงมาวิเคราะห์ว่า 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง 
ในกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง ว่าเป็นการสูญเสีย
เกียรติภูมิหรือช่ือเสียงต่อคณะอย่างรุนแรง โดยวิเคราะห์โอกาส
การเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ว่าเป็นความเสี่ยง แล้ว
น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการป้องกันความ
เสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยง และสุดท้ายความเสี่ยงลดลง
หรือไม่อย่างไร 
 

คณ ะฯ  ได้ ด า เนิ น การบริห ารความ เสี่ ย ง ต าม
ก า ห น ด ก า ร ที่ ว า ง ไว้ ใน ส่ ว น ข อ งก า รแ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และในส่วนการวาง
แผนการประเมินความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของคณะ 
และต้ องมี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลั ยด้ วย แต่ เนื่ องจากในระหว่างการ
ด าเนินงานนั้น มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ และ
ตัวช้ีวัดในการประเมินผล จึงท าให้ที่มีผลต่อผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่ใช้ยุทธศาสตร์ของคณะที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาเป็น
หลักในการด าเนินงานประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ในวันที่ 21 – 22 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการจัดการประชุมเพื่อประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดที่ได้ก าหนด
ขึน้มาใหม่ ดังนั้นคณะฯ จึงขอใช้การวิเคราะห์ดังกล่าว
เป็นแนวทางเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคณะ 

4. การด า เนินการจัดท าการจัดการความรู้ที่ คณ ะต้อง
ด าเนินการ ควรเป็นการน า Tacit Knowledge ของอาจารย์ที่
มีศัยภาพด้านการเรียนการสอนหรืองานวิจัย โดยคณะกรรมการ
จัดการความรู้ร่วมกันเลือกประเด็นที่คณะกรรมการสามารถน า 
Tacit Knowledge ข อ งต น อ อ ก ม า จั ด ท า เป็ น  Explicit 
Knowledge และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายครั้ง จนความรู้
ในประเด็นนั้นตกผลึก มีการจัดแผนการจัดการความรู้น าสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนน าไปทดลองใช้และน าไปแลกเปลี่ยนสร้าง
ความเข้าใจประเด็นองค์ความรู้ สุดท้ายเป็นองค์ความรู้ของ
องค์กร   

คณะฯ มีการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ โดยมี
แนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการการจัดการองค์ความรู้ โดยคณะบริหาร  
ได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการองค์ความรู้ 
3 ประเด็นคือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
ประเด็นองค์ความรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   โดยในปีงบประมาณ 2561 
คณะฯ ได้ด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้ออกเป็น 
3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นด้านการจัดการเรียนการ
สอน หัวข้อ : การบูรณาการเทคโนโลยีกับศาสตร์การ
สอนแนวใหม่  2)  ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย หัวข้อ 
: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน และ 3) 
ประเด็นการบริหารจัดการหน่วยงาน หัวข้อ : เทคนิค
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยน ามาจัดท าตาม 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน และน าผล

การด าเนินงานน ามาใช้พัฒนาภายในหน่วยงาน และ
เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ผ่านการจัดท าเป็นหนังสือที่
รวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อสะดวกต่อ
การน าไปทดลองใช้ของบุคลากรภายในคณะฯ 

5. คณะควรมีการก ากับติดตามหลักสูตรที่พบประเด็นเป็นกรณี
พิเศษ ให้ความส าคัญและรีบแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที โดยมีการ
ติ ด ต าม อย่ า งใกล้ ชิ ดทั้ ง ใน ระดั บ เขตพื้ น ที่  คณ ะ  และ
มหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร 

คณะฯ ได้มีการจัดประชุมหารือ และจัดโครงการ
พบปะหลักสูตรในทุกพ้ืนท่ี 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2560 

 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวชนัสถ์นันท์  กันทาปา, นางสาวสุพรรษา ตาค ามูล 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2603, 2685 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 เปิดสอนทั้งหมด จ านวน  
7 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2-6 

1) หลักสูตรการบัญชีบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 3.07 คะแนน 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ ผ่าน 2.21 คะแนน 
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

ไม่ผา่น 1.79 คะแนน 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ผ่าน 2.40 คะแนน 

5) หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ผ่าน 2.13 คะแนน 
6) หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผ่าน 2.13 คะแนน 
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ผา่น 2.03 คะแนน 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 7 
คะแนนที่ได้ 1.71 
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การค านวณ : 

= 
11.94 

 
7 

 
คะแนนที่ได้   =  1.71 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน ค่าเฉลี่ย 11.94 1.71 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2560 

จ านวน 7 หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านบุคลากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : มธุรดา สุรินทร์ค า 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2602 
E-mail :  - 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 379 คน มีอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 55.5 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 14.64  คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.83 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 379 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 55.5 

 
แสดงวิธีการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 100 = 
55.5 

 100 = 14.64 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 379 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อนละ 16  ร้อยละ 14.64 1.83 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 รายงานแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด ประจ าปี 2560 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 5 = 
14.64 

 5 = 1.83 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 40 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านบุคลากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : มธุรดา สุรินทร์ค า 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2602 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 379 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 64 คน เมื่อค านวณ
ตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ  16.89 
คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.41 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 379 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 315 
 - วุฒิปริญญาตร ี 25.5 
 - วุฒิปริญญาโท 249 
 - วุฒิปริญญาเอก 40.5 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  60 
 - วุฒิปริญญาตร ี 2 
 - วุฒิปริญญาโท 45 
 - วุฒิปริญญาเอก 13 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  4 
 - วุฒิปริญญาตร ี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 2 
 - วุฒิปริญญาเอก 2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 64 
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แสดงวิธีการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 100 = 
64 

 100 = 16.89 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 379 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 16.89 1.41 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 รายงานแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 5 = 
16.89 

 5 = 1.41 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านวิชาการ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : งานด้านบุคลากร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำน : นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล, นางสาวชนัสถ์นันส์  กันทาปา 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2603 
E-mail :  - 

 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ : 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 
1. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 8,531 

- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  1,197 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7,334 

2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES)  7,390.01 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  1,061.35 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6,328.66 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  364 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  47 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  317 

4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  22.58 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  19.96 

5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ป.ตร ี 20 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  25 

6. ผลตา่งระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  2.58 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -5.04 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  12.90 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -20.16 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ
แตกต่างมาพิจารณาดังนี้  

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ : 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมี
สูตรการค านวณ ดังนี้  

  SCH    = ∑nici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
 ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับ               
ปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบณัฑติศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + (2  FTES ระดับ บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8  FTES ระดับัณฑติศึกษา) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) = Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี  
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 

 การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ ๆ  



44 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำ 

เต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-  แพทยศาสตร์ 
-  พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 

สูตรกำรค ำนวณ :  
1.  ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  100 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2.  น าค่าร้อยละจากข้อ 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 
 

คะแนนท่ีได้  = 5 - ( 
ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 

) 
4 
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ผลกำรด ำเนินงำน  : 
  ในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าดังนี้ 

ข้อมูล จ ำนวน 
1.  ค่า FTES (ดูได้จากสูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
 1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 
22.58 
19.96 

2.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) 
 2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
 2.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 
12.90 

(-20.16) 
3.  แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)    
     3.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
 3.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 
1.78 คะแนน 

5 คะแนน 
 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  
เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 คะแนน 

กลุ่มวิทย์กายภาพ (ป.ตรี)  1.78 คะแนน 
กลุ่มมนุษยศาสตร์  5 คะแนน 
- ปริญญาตรี  5 คะแนน 
- ปริญญาโท  5 คะแนน 

 (5 + 1.78)/ 2 
= 3.39 คะแนน 

ไม่บรรลุ 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.4-1-01 รายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า (FTES)  

(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล, นายชัยยงค์  จันทร์ศรี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2603 
E-mail :  - 
 
ผลการด าเนินงาน :  
 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

คณะฯ ตระหนักถึงความส าคัญของ การเสริมสร้างคุณภาพ ศักยภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตของนักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย มีระบบอาจารย์                
ที่ปรึกษา พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จัดบรรยาย              
ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกเรียนใน สาขาที่ตนถนัด แนวทางการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ คณะฯ จึงได้ให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต                
แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีการแจ้งทางหลักสูตรเพ่ือส ารวจ
และเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาส่งให้คณะฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกปีการศึกษา 
(1.5–1–01) เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา 
จนส าเร็จการศึกษา โดยให้ค าปรึกษาในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  

-  ด้านวิชาการ เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง ในการให้ค าปรึกษา ในด้านการเรียน 
เช่น การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา การลงทะเบียนเกิน/ขาด หน่วยกิต การลาพักการเรียน            
การถอนรายวิชาเรียน การขอรักษาสภาพนักศึกษา การขอสอบกรณีพิเศษ การขอผ่อนผันค่าเทอม                 
การลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา 

-  ด้านอ่ืน ๆ เช่น การขาดแคลนทุนทรัพย์  การปรับตัว  การใช้ชีวิตนักศึกษา เป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในการให้ค าแนะน า โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนัดประชุมนักศึกษา 
นอกเวลาเรียน (Home Room) การขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาในชั่วโมงกิจกรรมและในช่วงที่อาจารย์ไม่มี
สอน ให้เข้าพบได้ในห้องพักอาจารย์ซึ่งจะมีตารางสอนของอาจารย์แต่หลักสูตรติดไว้ที่บอร์ดหน้าห้องพัก 
โดยให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่นักศึกษา ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่น  Facebook เพจคณะ 
หรือโทรศัพท์ โดยข้อมูลจะปกปิดเป็นความลับ อีกทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์กิจกรรมจะคอยให้
ค าแนะน าเรื่องการเลือกสถานที่ท างานและบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อการเรียน โดยอาจารย์จะก ากับ
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ติดตามจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนและประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาในปีการศึกษานั้น (1.5–1–02)  

โดยในทุกปีการศึกษา หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดท าการสรุปผลการให้ค าปรึกษา 
รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
วางแผนในการพัฒนาส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 

 2. มีบริการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาโดยงานกิจกรรมนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา                 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีบริการการให้ค าปรึกษาด้าน
สวัสดิการแก่นักศึกษา นอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรเจ้าหน้าที่                
ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ บริการให้ค าปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ หรือปัญหาเรื่องหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน                  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระเบียบข้อบังคับด้านการเรียน/ความประพฤติ การให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลบริการ
ด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาทุกระบบให้ข้อมูลการบริการด้านการจัดหางานพิเศษ ให้ข้อมูลการ
บริการด้านแหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัจจุบันพบว่านักศึกษามีปัญหามากขึ้นในด้านค่าเล่า
เรียน และค่าใช้จ่าย ท าให้มีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนล่าช้าไม่สามารถช าระค่าบ ารุงการศึกษา
ตามก าหนดการที่ระบุ ในปฏิทินการศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะแนะน าให้นักศึกษากู้ยืมเงิน                   
เพ่ือการศึกษาตามโครงการของรัฐ และแนะน าให้นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน โดยจัดเวลา                 
ให้เหมาะสม พร้อมทั้งคณะฯ ได้จัดโครงการที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ เช่น  

  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2560  (1.5–1–03)    
- โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5–1–06)  
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (1.5–1–07)  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 ค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2560 
1.5-1-02 ภาพบอร์ดตารางสอน/ตารางเข้าพบอาจารย์หน้าห้องพักอาจารย์ 
1.5-1-03 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5-1-04 โครงการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5-1-05 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

เช่น การให้ข้อมูลการรับสมัครงานจากสถานประกอบการ ทุนการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ข้อมูลงาน
แนะแนวการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานสโมสรนักศึกษา การปรึกษาปัญหาด้านการเรียน โดยติด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งข่าวสารผ่าน
ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริการโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาและเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ หรือคณาจารย์                  
โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- งานวิชาการและกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ : ให้ข้อมูลด้านการศึกษา ลงทะเบียน ใบค าร้อง
ในกรณีต่าง ๆ การสอบถามสถานภาพด้านการเป็นนักศึกษา การกู้ยืมเงิน กยศ. หลักสูตรและการเรียน
การสอน การขอจบการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาระหว่างการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อแหล่ง                
ฝึกประสบการณ์ การขอจบการศึกษาและแหล่งงานทั้งภายในและต่างประเทศ  

- งานด้านวิเทศสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) มีหน้าที่  : ให้ค าปรึกษาในเรื่องทุนการศึกษา                   
ในต่างประเทศ ด้านการพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศส าหรับการท างาน ศึกษาต่อในต่างประเทศ 
การฝึกงานต่างประเทศ และดูแล ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกเรื่องเอกสาร หรือการใช้ชีวิต                    
ในมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เรียนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

- งานจองห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่ : ให้บริการจองห้องเรียนเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน (นอกตาราง) หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเสียงและระบบ
สารสนเทศของคณะฯ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ 

 

2. บริการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ และ Facebook โดยน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
และหัวข้อที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทั่วไปของคณะฯ ข้อมูลสาขาและหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน 
ข่าวกิจกรรม แหล่งจัดหางาน บุคลากร การประกันคุณภาพ งานด้านทะเบียนและประเมินผล 
ก าหนดการจั ดกิ จกรรมนอกห้ อ งเรี ยน  และ ข้ อมู ลที่ เป็ นป ระโยชน์ แก่ ศิ ษ ย์ เก่ า  เป็ น ต้ น 
https://bala.rmutl.ac.th/ (1.5-2-01) เว็บไซต์ของคณะฯ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสาขา
และหลักสูตร โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ที่ชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่ านบอร์ดคณะฯ หน้าเว็บ เพจ Facebook                      
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (1.5-2-02) 

พ้ืนที่เชียงใหม่  https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
พ้ืนที่เชียงราย  https://www.facebook.com/balacr.rmutl/  
พ้ืนที่ตาก  https://www.facebook.com/groups/blatak/about/ 

https://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/blatak/about/
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พ้ืนที่พิษณุโลก https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/ 
พ้ืนที่น่าน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
พ้ืนที่ล าปาง  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 

 

3. ด าเนินการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (1 .5 -2-02) ไปยังแต่ละสาขา/หลักสูตรให้มี 
การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด(1.5-2-03) ของแต่ละสาขา/หลักสูตรรวมถึงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น 
การขอรับสมัครทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหางาน การรับ
นักศึกษาช่วยงาน หรือการท างานพิเศษหลังเลิกเรียน เป็นต้น  

  4. ข้อมูลแหล่งข้อมูลการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาซี่งก่อนจะจบ
การศึกษานักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานซึ่งบรรจุไว้ในแผนการเรียน  ได้มีการติดตามประเมินคุณภาพ
แหล่งฝึกงานทุกปี  (1.5-2-04)   

5. คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือเสริมเพ่ิมเติมจากการเรียนในหลักสูตร ได้เรียนรู้
จากสภาพแวดล้อมจริง เช่น ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน (1.5-2-05) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภายนอก การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรทั้งแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา เป็นต้น และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์และเฟสบุค              
ของคณะ (1.5-2-06)  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 หน้าเว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสาขา 
1.5-2-02 หน้าเว็บเพจ Facebook  ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พ้ืนที่ 
1.5-2-03 รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ และป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ในคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พ้ืนที่ 
1.5–2–04 ฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 

1.5–2–05 เอกสารกิจกรรม/โครงการการน านักศึกษาไปดูงาน/ทัศนศึกษา และเป็น
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรทั้งแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.5–2–06 เผยแพร่กิจกรรม/โครงการ แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาผ่านทางสื่อ 
สิ่งพิมพ์ และ หน้าเว็ปไซต์/facebook 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/
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 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือในการท างาน                 
เมื่อส าเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่อาชีพ 
การท างานได้อย่างมั่นใจ และเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ สมกับความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน พร้อมที่จะรับใช้สังคมมีความจงรักภักดีต่อองค์กร                 
ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนส าเร็จการศึกษาแง่คิดในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์
งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การรับสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น  

คณะฯ ได้สนับสนุนให้หลักสูตรของคณะฯ ในทุกพ้ืนที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ                  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยมีตัวอย่างโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5-3-01) 
2) โครงการส่งเสริมสรรถนะและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา

สาขาการบัญชี (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.5-3-02)  
3) โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษาสาขา                

การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ้ืนที่เชียงใหม่)  (1.5-3-03) 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(CPA Training Program)” เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์จริงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (1.5-3-04) 

5) การอบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในร้านค้าฝึกประสบการณ์ทาง             
การตลาด (พ้ืนที่เชียงใหม่)  (1.5-3-05)  

6) โครงการ "BE ท่องโลกธุรกิจ" (พ้ืนที่เชียงใหม่)   (1.5-3-06)  
7) เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งที่ 8  (พ้ืนที่เชียงใหม่)  (1.5-3-07)  
8) โครงการศึกษาดูงานการค้าอาเซียน กรณีศึกษาการค้าในกลุ่ม Great Mekong Sub 

Region Countries (GMS) (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.5-3-08)  
9) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.5-3-09) 
10) โครงการจัดฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา

บริหารธุรกิจ (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.5-3-10) 
11) โครงการเปิดโลกทัศน์การจัดการธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 4 (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.5-3-11) 
12) ฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.5-3-12) 
13) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน              

และมีการระบุกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการท างานไว้ในรายวิชา ฝึกงาน (ปีที่  4) เนื่องจาก               
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ในการฝึกงาน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตและการท างาน และได้ฝึกแก้ปัญหา             
ต่าง ๆ ที่พบในสถานการณ์การท างาน (พ้ืนที่น่าน) (1.5-3-13) 

14) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป รองผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
หลักสูตรการบัญชี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย 
ในหัวข้อ “ทางเลือกในอาชีพเม่ือเรียนจบสาขาการบัญชี” (พ้ืนที่เชียงราย) (1.5-3-14) 

15) โค รงก าร  "ส ร้ า งนั กบั ญ ชี คุ ณ ภ าพ รุ่ น ให ม่  (Yong & Smart Accountants)"                   
(พ้ืนที่เชียงราย) (1.5-3-15) 

16) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นคงและ
ความได้ เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0" เพ่ือให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ            
ความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0 แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอาชีวะในจังหวัด
เชียงรายเข้าร่วมสัมมนา (พ้ืนที่เชียงราย) (1.5-3-16) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
1.5-3-02 โครงการส่งเสริมสรรถนะและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             

แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
1.5-3-03 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ้ืนที่เชียงใหม่)   
1.5-3-04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(CPA Training Program)”  
1.5-3-05 การอบรม พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในร้านค้าฝึกประสบการณ์

ทางการตลาด (พ้ืนที่เชียงใหม่)   
1.5-3-06 โครงการ "BE ท่องโลกธุรกิจ" (พ้ืนที่เชียงใหม่)    
1.5-3-07 เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งที่ 8  (พ้ืนที่เชียงใหม่)   
1.5-3-08 โครงการศึกษาดูงานการค้าอาเซียน กรณีศึกษาการค้าในกลุ่ม Great Mekong 

Sub Region Countries (GMS) (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
1.5-3-09 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
1.5-3-10 โครงการจัดฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สาขาบริหารธุรกิจ (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.5-3-11 โครงการเปิดโลกทัศน์การจัดการธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 4 (พ้ืนที่เชียงใหม่)  



52 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-3-12 ฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
1.5-3-13 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน 

และมีการระบุกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการท างานไว้ในรายวิชา 
ฝึกงาน (ปีที ่4) (พ้ืนที่น่าน)  

1.5-3-14 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่" ในหัวข้อ 
“ทางเลือกในอาชีพเม่ือเรียนจบสาขาการบัญชี” (พ้ืนที่เชียงราย)  

1.5-3-15 โครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Yong & Smart Accountants)" 
(พ้ืนที่เชียงราย)  

1.5-3-16 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นคง
และความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0" (พ้ืนที่เชียงราย)  

 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
- คณะฯ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจงานด้านวิชาการและงานด้านกิจการนักศึกษา ในระหว่าง

ภาคเรียน โดยสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรของคณะฯ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น ซึ่งมีผล                  
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
รายละเอียดดังนี้   

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความถึง
พอใจ 

1.  ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต 4.14 มาก 
2.  ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

4.09 มาก 

3.  ด้านการกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 

4.09 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม  
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

4.11 มาก 

 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาทีมีต่อการประเมินด้านต่าง  ๆ ค่าเฉลี่ย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก เท่ากับ 4.11 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5–4–01  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
   คณะฯ ได้มีการผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านวิชาการและงานด้านกิจการนักศึกษา             

มาตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมิน ซึ่งมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ยังมีบางประเด็นที่มีการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ ากว่าประเด็นอื่น ๆ อาทิเช่น ประเด็นการบริการให้แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา, ประเด็นการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพของนักศึกษามีความเพียงพอ  
เพ่ือพัฒนาด้านประสบการณ์ทางวิชาการและ วิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา และประเด็นการ                     
จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพของนักศึกษามีความเหมาะสม โดยคณะฯได้น าประเด็น
ดังกล่าวมาปรับปรุงและจัดท ากิจกรรม/โครงการ ลงในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ที่จัดท า
ร่วมกันทุกเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา โดยให้โครงการมีความ
หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรและเน้นโครงการส่งเสริมนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ในปีการศึกษา 2561 (1.5-5-01) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5–5–01   แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (งานด้านพัฒนานักศึกษา) 

 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. การบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ทางศูนย์ประสานงานชมรม 
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (1.5-6-01) เว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 
www.bala.rmutl.ac.th/ (1.5-6-02) และเพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกพ้ืนที่ (1.5-6-03)  

 
 

http://www.bala.rmutl.ac.th/
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พ้ืนที่เชียงใหม่  https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
พ้ืนที่เชียงราย  https://www.facebook.com/balacr.rmutl/  
พ้ืนที่ตาก  https://www.facebook.com/groups/blatak/about/ 
พ้ืนที่พิษณุโลก https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/ 
พ้ืนที่น่าน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
พ้ืนที่ล าปาง  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 

รวมถึงเพจ facbook ของแต่ละหลักสูตร และการจัดตั้งเป็นกลุ่มไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร           
ที่สะดวกและรวดเร็วตามยุคสมัยและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

2. มีการจัดท าวารสารศิษย์เก่า (1.5-6-04) เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
และแจกให้กับบัณฑิตในพิธีซ้อมรับปริญญา  
 3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในสายวิชาชีพและการประกอบอาชีพ
ให้แก่ ศิษย์เก่า ดังนี้  

- โครงการอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร ส าหรับธุรกิจและประเด็น
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงาน ทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS fo SMEs)" 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ และประเด็นทางภาษีอากรที่มี
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ               
โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง (1.5-6-05) 

-  โครงการอบรมและจัดสอบ TOEIC ให้แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา และ บุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง (1.5-6-06) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5–6–01   ภาพถ่ายศูนย์ประสานงานชมรมศิษย์เก่า 
1.5–6–02   Printout เว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ http://bala.rmutl.ac.th/ 
1.5–6–03   เพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

พ้ืนที่เชียงใหม่  https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
พ้ืนที่เชียงราย https://www.facebook.com/balacr.rmutl/  
พ้ืนที่ตาก https://www.facebook.com/groups/blatak/about/ 
พ้ืนที่พิษณุโลก https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/ 
พ้ืนที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
พ้ืนที่ล าปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 

1.5–6–04 วารสารศิษย์เก่า 

https://www.facebook.com/groups/blatak/about/
https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/
http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/blatak/about/
https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5–6–05   สรุปผลโครงการอบรมสัมมนา “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรและสรุป

หลักการบัญชีด้านสินทรัพย์และรายได้ส าหรับธุรกิจ SMEs” 
1.5–6–06   สรุปผลโครงการอบรมและจัดสอบ TOEIC ให้แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา และ บุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ (5 คะแนน) 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล, นายชัยยงค์  จันทร์ศรี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2603 
E-mail :  - 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามี                

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดท าแผนงานด้านพัฒนานักศึกษา (1.6-1-01)                 
โดยให้งานกิจกรรมนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา ของคณะฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน และด าเนินการ                    
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน และบรรจุเข้า
เป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน และมีคณะกรรมการ
ด าเนินการกิจการนักศึกษา (1.6-1-02) เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับหัวหน้างานกิจการนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้กรรมการสโมสรนักศึกษาจัดท า                    
แผนกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2560 และให้น าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสนอให้แก่              
รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 – 2561 (แผนงานพัฒนานักศึกษา) 
1.6-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
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 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 
 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการกับการประกันคุณภาพ โดยมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมให้
ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้และมีการรายงานผลกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
อ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- เปิดโลกใหม่ ในมหาวิทยาลัย มหกรรมรักน้อง No S – No L ครั้ งที่  8 จัดขึ้นในวันที่  

29 พฤษภาคม 2560  เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ มีความเสียสละ มานะ 
อดทน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
(1.6-2-01) 

- โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2560กิจกรรม
ดั งกล่ าวยั งได้ แสดงออกถึ งการอนุ รักษ์ ป ระเพณี อันดี งามของคนล้ านนาในการสั กการะ                      
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องมาสักการะรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย 
นักบุญแห่งล้านนา เพ่ือความเป็นสิริมงคล  ท าให้นักศึกษามีหลักคิดทางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา               
ได้ทราบถึงพิธีการที่ส าคัญและธ ารงค์รักษาไว้โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-02) 

- โครงการนมัสการพระธาตุสะอาดตา ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้น เมื่อวันที่  
25 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยสโมสรนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) ร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปี 
เดินเก็บขยะตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  (จอมทอง) ไปจนถึงหน้า                 
วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประจ าปีของนักศึกษาที่ได้ท าต่อเนื่องกันมา (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
(1.6-2-03) 

- โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร
เรียนจอมทอง 3 ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ และจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (พ้ืนที่เชียงใหม่)  (1.6-2-04) 

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2560 (พ้ืนที่เชียงใหม่)  (1.6-2-05) 

- โครงการนมัสการพระธาตุแช่แห้ง  (พ้ืนที่น่าน) (1.6-2-06) 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน (พ้ืนที่น่าน)  (1.6-2-07) 
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- โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย (ลงแขกเกี่ยวข้าว ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ) 
ประจ าปี 2560 (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-08) 

- โครงการสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่ เมืองพิษณุ โลก และพิธีมอบรุ่น เกษตรบ้านกร่าง  
(พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-09) 

- โครงการ Bala Camp ครั้งที่  16 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้น าตามท่ีดีรู้จักความเสียสละ (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-10) 

 
2. ด้านความรู้ 

   -  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากการเข้าร่วม
โครงการท าให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมตัวศึกษาต่อ
และมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้พร้อมส าหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน (ทุกพ้ืนที่) (1.6-2-11) 
 -  โครงการ Bala Camp ครั้งที่ 16  ในวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ บ้านสวน
เรือนฝัน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์ยุรธร  จีนา หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-12) 

-  โครงการ START UP 2561 ซึ่งจัดโดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอมเพลสน่าน (พ้ืนที่น่าน) (1.6-2-13) 

-  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
(1.6-2-14) 

-  โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ หัวข้อ Indonesia Culture and Arts: At a Glances 
โดยนักศึกษาเป็นผู้จัดด าเนินกิจกรรม ในรายวิชาการสัมมนาภาษาอังกฤษ  (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
(1.6-2-15) 

-  โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีน โดยนักศึกษาเป็นผู้จัดด าเนินกิจกรรม ในรายวิชา
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-16) 

-  โครงการอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (พ้ืนที่เชียงราย) (1.6-2-17) 

-  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยากรบรรยายหัวข้อการรับสมัครงานและตลาดแรงงานใน
จังหวัดเชียงราย โดยกรมจัดหาจังหวัดเชียงราย ตัวแทนศิษย์เก่าบรรยายหัวข้อ “แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน” บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) บรรยายต าแหน่งงานว่าง และวิธีการ
สมัครงาน บริษัท นิฮงโก๊ะ โตเกียวเซ็นเตอร์ จ ากัด บรรยายต าแหน่งงานว่าง และวิธีการสมัครงาน      
(พ้ืนทีเ่ชียงราย) (1.6-2-18) 

-  โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่" ให้ความรู้แก่นักศึกษา
หลักสูตรการบัญชี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย 
ในหัวข้อ “ทางเลือกในอาชีพเมื่อเรียนจบสาขาการบัญชี” (พ้ืนที่เชียงราย) (1.6-2-19) 
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-  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นคงและความ
ได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0" (พ้ืนที่เชียงราย) (1.6-2-20) 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง) (1.6-2-21) 

- โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ในคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง)  (1.6-2-22) 

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  
9 มทร. ครั้งที่ 5 (ส่วนกลาง)  (1.6-2-23) 

- การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร (ส่วนกลาง)  
(1.6-2-24) 

- โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2560 (ส่วนกลาง) (1.6-2-25) 
- การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม (ส่วนกลาง)  (1.6-2-26) 
- การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  (1.6-2-27) 
-  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(ส่วนกลาง)  (1.6-2-28) 
- โครงการแข่งขันพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ Idea to Product  

(พ้ืนที่น่าน) (1.6-2-29) 
- โครงการ  “Marketing Plan Contest 9.0 by A.P. Honda 2017” เป็ น โครงการ

ประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถ ในระดับพ้ืนที่
ภาคเหนือ พร้อมรับทุนการศึกษา (1.6-2-30) 

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย (พ้ืนทีพิ่ษณุโลก) (1.6-2-31) 

- โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ หัวข้อ Indonesia Culture and Arts: At a Glances  
โดยนักศึกษาเป็นผู้จัดด าเนินกิจกรรม ในรายวิชาการสัมมนาภาษาอังกฤษ (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-32) 

- โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีน โดยนักศึกษาเป็นผู้จัดด าเนินกิจกรรม ในรายวิชา
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-33) 

- โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ โดยนักศึกษาเป็นผู้น า และด าเนินการจัดกิจกรรม 
แบ่งเป็นฐานทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานค าศัพท์ ฐานการอ่าน ฐานการฟังพูด ฐานภาษาจีน โดยมีผลการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล หลังจากการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2560 (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-34) 



60 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 

- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย “พาน้องด านา” English Program Students  
(พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-35) 

- การแข่งขันท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา Thailand Accounting  
U-Challenge 2017 มีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 32 สถาบัน 74 ทีมทั่วประเทศ  
ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 3 ทีม และได้รับรางวัลทั้ง 3 
ทีม ประกอบด้วย รางวัลดีเด่นที่ 2, รางวัลดีเด่นที่ 4 และรางวัลดีเด่นที่ 5  (พ้ืนที่เชียงราย) (1.6-2-36) 

- การประกวด TOYOTA Driving Experience Park ภายใต้ชื่อทีม White Road เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนไปสู่การลงมือปฏิบัติ
ได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัยและเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคตและเพ่ือช่วยลดและ
แก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนน โดยได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลชมเชยกิจกร ร “Campus 
Challenge 2017” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ขับข่ีที่ดี (พ้ืนที่เชียงราย) (1.6-2-37) 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย (ด านา) ประจ าปี 2560 (พ้ืนที่พิษณุโลก)  

(1.6-2-38) 
- โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย (ลงแขกเกี่ยวข้าว ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ)

ประจ าปี 2560 (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-39) 
- โครงการเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทย์ (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-40) 
- โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-41) 
- โครงการธรรมรักษ์ (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-42) 
- โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

(พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-43) 
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจประจ าปี  2561  

(พ้ืนที่น่าน)  (1.6-2-44) 
- โครงการการตลาดจิตอาสาเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

การศึกษา 2560 (พ้ืนที่น่าน)  (1.6-2-45) 
- กิจกรรมเพาะต้นไม้และปลูกต้นไม้ของชมรมศิษย์เก่าเกษตรน่าน 80 ปี (พ้ืนที่น่าน)  

(1.6-2-46) 

-  โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์พ่ีน้อง MBA และการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (พ้ืนทีเ่ชียงใหม่) (1.6-2-47) 

-  โครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-48) 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5?source=feed_text
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) ระดับมาตรฐานสากล (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-49) 
- เข้ าร่วมกิจกรรมสัปดาห์  ICT : Information and Communication Technology 

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-50) 
-  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ให้เท่า ก้าวให้ทันเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

(พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-51) 
-  โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกลุ่มในระบบออนไลน์ด้วย Google 

Apps (พ้ืนที่พิษณุโลก) (1.6-2-52) 
-  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Photoshop พ้ืนฐาน(พ้ืนที่พิษณุโลก) 

(1.6-2-53) 
-  โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

นักศึกษาสาขาการบัญชี (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-54) 
-  โครงการอบรมสัมมนา “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรส าหรับธุรกิจและ

ประเด็นเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS of 
SMEs)” (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-55) 

-  โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษาสาขา  
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-56) 

-  โครงการพัฒนาสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ทางด้านการบัญชี  
(พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-57) 

-  การอบรม พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในร้านค้าฝึกประสบการณ์ทาง 
การตลาด  (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-58) 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Say it right, sales rise" (พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-59) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับพิธีกรด าเนินรายการ" 

(พ้ืนที่เชียงใหม่) (1.6-2-60) 
- โครงการพิธีกรมืออาชีพ (Professional Master of Ceremony) (พ้ืนที่ เชียงใหม่ )  

(1.6-2-61) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 มหกรรมรักน้อง No S – No L  ครั้งที่ 9 (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.6-2-02 โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560 (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.6-2-03 โครงการนมัสการพระธาตุสะอาดตา ประจ าปีการศึกษา 2560 (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.6-2-04 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2560 
1.6-2-05 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6-2-06 โครงการนมัสการพระธาตุแช่แห้ง (พ้ืนที่น่าน) 
1.6-2-07 โครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน 
1.6-2-08 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย (ลงแขกเกี่ยวข้าว ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววัน

พ่อ) ประจ าปี 2560  พิษณุโลก 
1.6-2-09 โครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลก และพิธีมอบรุ่นเกษตรบ้านกร่าง 
1.6-2-10 BALA CAMP ครั้งที่ 16 (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.6-2-11 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
1.6-2-12 โครงการ Bala Camp (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.6-2-13 โครงการ START UP 2561 (พ้ืนที่น่าน) 
1.6-2-14 รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ศิลปศาสตร์ครั้ งที่  3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแห่ งประเทศ                   
(พ้ืนที่พิษณุโลก) 

1.6-2-15 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ หัวข้อ Indonesia Culture and Arts: At a 
Glances (พ้ืนที่พิษณุโลก) 

1.6-2-16 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีน (พ้ืนที่พิษณุโลก) 
1.6-2-17 โครงการอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (พ้ืนที่เชียงราย) 
1.6-2-18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยากรบรรยายหัวข้อการรับสมัครงานและ

ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงราย 
1.6-2-19 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่" (พ้ืนที่เชียงราย) 
1.6-2-20 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นคง

และความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0" (พ้ืนที่เชียงราย) 
1.6-2-21 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย                

ครั้งที่ 2 (ส่วนกลาง)   
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-2-22 โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรในคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง)   
1.6-2-23 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์            

ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 (ส่วนกลาง)   
1.6-2-24 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  

(ส่วนกลาง)   
1.6-2-25 โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2560 (ส่วนกลาง)   
1.6-2-26 การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม (ส่วนกลาง)   
1.6-2-27 การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)   
1.6-2-28 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (ส่วนกลาง)   
1.6-2-29 โครงการแข่งขันพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ Idea to 

Product (พ้ืนที่น่าน)  
1.6-2-30 โครงการ “Marketing Plan Contest 9.0 by A.P. Honda 2017” 
1.6-2-31 รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ศิลปศาสตร์ครั้ งที่  3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแห่ งประเทศ                   
(พ้ืนที่พิษณุโลก) 

1.6-2-32 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ หัวข้อ Indonesia Culture and Arts: At a 
Glances (พ้ืนที่พิษณุโลก)  

1.6-2-33 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีน (พ้ืนที่พิษณุโลก)  

1.6-2-34 โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 (พ้ืนที่พิษณุโลก)  

1.6-2-35 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย “พาน้องด านา” English Program 
Students (พ้ืนที่พิษณุโลก)  

1.6-2-36 การแข่งขันท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา Thailand 
Accounting U-Challenge 2017 (พ้ืนที่เชียงราย) 

1.6-2-37 ประกวด TOYOTA Driving Experience Park (พ้ืนที่เชียงราย) 
1.6-2-38 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย (ด านา) ประจ าปี  2560                 

(พ้ืนที่พิษณุโลก) 
1.6-2-39 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย (ลงแขกเกี่ยวข้าว ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยว

วันพ่อ) ประจ าปี 2560 (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
1.6-2-40 โครงการเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทย์ (พ้ืนที่พิษณุโลก)  

1.6-2-41 โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-2-42 โครงการธรรมรักษ์ (พ้ืนที่พิษณุโลก) 

1.6-2-43 โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(พ้ืนที่พิษณุโลก)  

1.6-2-44 โครงการค่ ายอาสาพัฒ นาเพ่ื อส่ งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมทางธุรกิ จ
ประจ าปี 2561 (พ้ืนที่น่าน)   

1.6-2-45 โครงการการตลาดจิตอาสาเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (พ้ืนที่น่าน)   

1.6-2-46 กิจกรรมเพาะต้นไม้และปลูกต้นไม้ของชมรมศิษย์เก่าเกษตรน่าน 80 ปี                  
(พ้ืนที่น่าน)   

1.6-2-47 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์พ่ีน้อง MBA และการจัดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง (พ้ืนที่เชียงใหม่) 

1.6-2-48 โครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.6-2-49 เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
1.6-2-50 เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม สั ป ด าห์  ICT :  Information and Communication 

Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
1.6-2-51  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ให้เท่า ก้าวให้ทันเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
1.6-2-52 โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกลุ่มในระบบออนไลน์ด้วย 

Googel Apps (พ้ืนที่พิษณุโลก)  
1.6-2-53 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Photoshop พ้ืนฐาน              

(พ้ืนที่พิษณุโลก)  
1.6-2-54 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
1.6-2-55 โครงการอบรมสัมมนา “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรส าหรับธุรกิจ

และประเด็นเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (TFRS of SMEs)” (พ้ืนที่เชียงใหม่)  

1.6-2-56 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ้ืนที่เชียงใหม่)  

1.6-2-57 โครงการพัฒนาสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ทางด้านการ
บัญชี (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5?source=feed_text
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-2-58 การอบรม พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในร้านค้าฝึกประสบการณ์

ทางการตลาด  (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
1.6-2-59 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Say it right, sales rise" (พ้ืนที่เชียงใหม่) 
1.6-2-60 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับพิธีกร

ด าเนินรายการ" (พ้ืนที่เชียงใหม่)  
1.6-2-61 โครงการพิธีกรมืออาชีพ (Professional Master of Ceremony) 

(พ้ืนที่เชียงใหม่)  
 
ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการให้ความรู้ในเรื่องโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในกระบวนการ PDCA รูปแบบ
ของขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาทักษะกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา การประเมินผลความส าเร็จ             
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน                 
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาและถ่ายทอดแก่นักศึกษาคนอ่ืน ๆ ในโครงการ Bala Camp ในวันที่ 30 มีนาคม -1 เมษายน 
2561 ณ บ้านสวนเรือนฝัน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ยุรธร  จีนา หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (1.6-3-01) 

2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับระบบกลไก
ประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และได้น าความรู้ไปใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรมของนักศึกษาและถ่ายทอด              
แก่นักศึกษาคนอ่ืน ๆ เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา และโรงแรม             
โบทานิครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ (1.6-3-02) 

3. มหาวิทยาลัยฯ น่าน ได้บรรจุความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาที่นักศึกษาไว้ในคู่มือ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 หมวด 5 หน้า 407 หน้า 411 บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา, แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การน าระบบคุณภาพ PDCA กับการด าเนินโครงการกิจกรรม และ
มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้น าหลักการประกันคุณภาพ PDCA  
โดยแจกให้นักศึกษาในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560  (1.6-3-03) 

4. คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ในฐานะท่ีเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรง เพ่ือให้เป็นพลังส าคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลมากขึ้น และมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้เข้มแข็ง และ
นักศึกษาจะได้น าหลักการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ การศึกษา
เรียนรู้กระบวนการการท างานจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า
ที่ดีให้กับนักศึกษา โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 สโมสร
นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (1.6-3-04) เมื่อวันที่  21-23 เมษายน 2560 ณ หน่วยจัดการต้นน้ า 
ห้วยสามสบ อ.นาน้อย จ.น่าน โดย อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา              
ในฐานะผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
นักศึกษา และพัฒนาทักษะความรู้ในการท างานเพ่ือการประกันคุณภาพการท ากิจกรรมโครงการของ
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษา 3 คณะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (1.6 -3 -05) ในวันพุธที่  5 เมษายน 2560  
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อรรจน์  สีหะอ าไพ เป็นวิทยากรและ
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
(1.6-3-06) เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์              
โดย อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะผู้ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา บรรยายให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา และพัฒนาทักษะความรู้             
ในการท างานเพ่ือการประกันคุณภาพการท ากิจกรรมโครงการของสโมสรนักศึกษา 

5. คณะฯ ร่วมกับส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการ/กิจกรรม ซึ่งในแต่ละคณะ/วิทยาลัย  ได้มีการ      
จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา (1.6-3-07) ซึ่งเป็นการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาปีที่ 1 โดยการบรรยายให้ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา พร้อมกิจกรรม Workshop เรื่อง การน า PDCA  ไปใช้กับชีวิตประจ าวัน              
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการน า กระบวนการ PDCA             
ไปปรับใช้ในชีวติประจ าวัน การเรียนและการจัดโครงการ/กิจกรรม  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา (1.6-3-08) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้น านักศึกษา (1.6-3-09) โดยมีกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนโครงการเพ่ือยื่นขอ
งบประมาณสนับสนุน ให้กับผู้น านักศึกษา (1.6-3-10) 

6. คณะฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้      
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสอดแทรกกิจกรรมาให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยเชิญหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่                             
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ในหัวข้อนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา เน้นเรื่องการน าความรู้ 
เรื่องวงจรคุณภาพมาใช้กับการเรียน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (วงจรคุณภาพ PDCA) (1.6-3-11) และ
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โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และ ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้เชิญ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้น านักศึกษา เกี่ยวกับการเขียนโครงการการสรุป 
เล่มโครงการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  (1.6-3-12) และยังมี
กิจกรรมเพ่ิมทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยได้ก าหนดหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในคาบกิจกรรมตามตารางสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
ทุกครั้งที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าไปให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา ทั้งนี้มีโครงการสัมมนา
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และ ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้เชิญหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้น านักศึกษา ด้านทักษะการเขียนโครงการ การสรุป  
เล่มโครงการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

7. คณะฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ด าเนินการให้ความรู้             
ด้านการประกันคุณภาพกับนักศึกษา และผู้น านักศึกษาโดยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น า
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 (1.6-3-13) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติ
น้ าตกลานสาง โดยการบรรยายให้ความรู้ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560              
(1.6-3-14) ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม  2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
โดยการบรรยาย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ 

8. คณะฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ด าเนินการให้ความรู้ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาใน รูปแบบแผ่นพับ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยให้ความรู้เรื่องตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในการด าเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษากระบวนการ 
PDCA/PDSA บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ การศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (1.6-3-15) (1.6-3-16) และมีการ
ด าเนินการให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องของการประกันคุณภาพในโครงการกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ในวันที่ 22 เมษายน 2560 เพ่ือส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา และเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านการจัดการความรู้ ระหว่างนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง  ผู้น านักศึกษามีการด าเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้หลักการของ PDCA/PDSA 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 41 คน มีระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.37 (1.6-3-17) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในโครงการ 
Bala Camp 

1.6-3-02 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1.6-3-03 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (น่าน) 
1.6-3-04 ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 

สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (น่าน) 
1.6-3-05 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

ปีการศึกษา 2560  (น่าน) 
1.6-3-06 ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 

สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (น่าน) 
1.6-3-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (พิษณุโลก) 
1.6-3-08 เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะประกัน

คุณภาพ การศึกษาให้แก่นักศึกษา (พิษณุโลก) 
1.6-3-09 รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น า

นักศึกษา (พิษณุโลก) 
1.6-3-10 รายงานผลกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนโครงการเพ่ือยื่นของบประมาณสนับสนุน

ให้กับผู้น านักศึกษา (พิษณุโลก) 
1.6-3-11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เชียงราย) 
1.6-3-12 โครงการสัมมนา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (เชียงราย) 
1.6-3-13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษาปีการศึกษา 2560 (ตาก) 
1.6-3-14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ตาก) 
1.6-3-15 แผ่นพับการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (ล าปาง) 
1.6-3-16 ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ล าปาง) 
1.6-3-17 โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 

2560 (ล าปาง) 
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  ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 
และมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม (1.6-04-01) และมีน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6–4–01   สรุปผลการประเมินโครงการ 

 
  ข้อ 5. ประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. คณะฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง  ๆ ในแผนปฏิบัติราชการที่ 
ขออนุมัติด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 รวมถึงผลการด าเนินงานของแผนงานพัฒนานักศึกษา  

2. หลังจากได้ติดตามผลการด าเนินงานในข้อ 1 คณะฯ ได้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตาม  

 มาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1  (รอบที่ 1 
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงานทั้งหมด 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ในข้อ 2 มาน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและทบทวนแผนการด าเนินงานเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
และระยะเวลาที่เหลือ เพ่ือให้การด าเนินงานแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาบรรลุเป้าหมายและ
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน ทั้งนี้คณะฯ จะได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้และแผนใน             
สิ้นงบประมาณต่อไป  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-5-01 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 

1 (รอบที่ 1 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) (แผนพัฒนานักศึกษา) 
1.6-5-02 หนังสือศธ 0583.02/ว 209 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ขอติดตาม

รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561  
(ไตรมาส 1 - 2) 

1.6-5-03 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
1.6-5-04 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 

2561 
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 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

1. คณะฯ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1 
รายงานผลการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
(1.6-06-01) แจ้งต่อหน่วยงานภายในเพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงาน ตามบันทึกข้อความที่   
ศธ 0583.02/ฝบห. ว 054 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  2561 รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) (1.6-6-02)  
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2 (2/2561) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2561 เพ่ือทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว (1.6-06-03) ส่วนการรายงานครั้งที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการ
ติดตามผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 และ 4   

2. หลังจากคณะฯ ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 รอบที่ 1 เพื่อแจ้งต่อผู้บริหารทราบแล้ว คณะฯ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานหารือถึงผลการด าเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามแผน และความต้องการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ เหลือใน
ปีงบประมาณ 2561 แล้วรวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-6-01 รายงานผลการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 – มีนาคม 2561 

1.6-6-02 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ฝบห. ว 054 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561รอบที่ 
1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

1.6-6-03 แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2 (2/2561)    
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ (5 คะแนน) 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอก 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม โดยไม่
แบ่งเป็นหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ
ของกิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับนักศึกษาเพราะ
นอกจากด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาควรมีทักษะ
ในการเข้าร่วมกับผู ้อื ่น ในการท าก ิจกรรมเพื ่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF)  

ก ากับระบบการจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรม ในการ
จัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
ก าหนดชั่วโมงขั ้นต่ าและก าหนดข้อตกลงหาก
นักศึกษาเก็บชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านงานวิจัย 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวชลธิชา  โชติชว่ง 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2685 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  คณะฯ มีการบริหารงานและการด าเนินงานตามแนวทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มทร.ล้านนา โดยมีเว็บไซต์กลางของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา http://rdi.rmutl.ac.th/ 

(2.1-1-01) ซึ่งเป็นช่องทางที่นักวิจัยได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย รายงาน

ความก้าวหน้า การทราบถึงแหล่งทุนงานวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิจัย และคณะฯ 

สามารถใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการขอสนับสนุนทุนวิจัย  

การติดตามงานวิจัย และการสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัย https://hrd.rmutl.ac.th เพ่ือให้

ผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงานด้านการวิจัย และวางแผนพัฒนาการด าเนินงานด้านการวิจัยต่อไปได้ 

(2.1-1-02) นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีระบบงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารราชมงคลล้านนา 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/balajhss (2.1-1-03) ซึ่งเป็นระบบงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ที่

สร้างข้ึนมาเพ่ือให้ผู้วิจัยได้ส่งบทความวิจัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่

ความรู้ความคิดในรูปของการเสนอบทความทางวิชาการ บทความบทวิจารณ์และเผยแพร่ความรู้ทาง

วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปัจจุบันวารสารดังกล่าวได้รับการเข้าบรรจุในฐาน TCI 

กลุ่ม 2 เรียบร้อยแล้ว  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–1–01   Print out หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาที่  http://rdi.rmutl.ac.th/ 
2.1–1–02  Print out หน้าเว็บไซต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย ที่ 

https://hrd.rmutl.ac.th 
2.1–1–03 Print out หน้าเว็บไซต์ระบบงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารราชมงคล

ล้านนา ที ่https://www.tci-thaijo.org/index.php/balajhss 
 
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ     

- กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ
(Visiting professor) 

- คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ  (2.1-2-01) เพ่ือบริหาร
งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในส่วนระดับคณะฯ ยังมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ที่เก็บ
รวบรวมเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยไว้บริการการค้นคว้าข้อมูลส าหรับอาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา (2.1-2-02) และในระดับมหาวิทยาลัยฯ มีห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย และมี
แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ (http://elibrary.rmutl.ac.th/) (2.1-2-03)  

- คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัย โดยให้บริการระบบ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทั้งมีสายและไร้สาย เว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ ใช้จัดเก็บข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคล ากร
มหาวิทยาลัย ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสืบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือการท าผลงานวิจัย โดยทุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการเข้ารหัสก่อนการใช้งาน 
https://hrd.rmutl.ac.th (2.1-2-04) เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือรับรองตัวตน 

- คณะฯ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (The 4th Conference on Research and Creative Innovation : CRCI-2017) 
ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 (2.1-2-05) ซึ่งคณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ 
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การน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร วิ จั ย ข อ ง นั ก วิ จั ย จ า ก ห ล า ก ห ล า ย ส ถ า บั น 
และทั้งนี้คณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความของ
การประชุมวิชาการวิจัยอีกด้วย 

- คณะฯ มีการจัดท าวารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humanities and 
Social Science) (2.1-2-06) เพ่ือให้นักวิจัยนักวิชาการคณาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถศึกษา
ผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ในปี พ.ศ.2560 วารสารราชมงคลล้านนาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 5 
จัดพิมพ์  ปีละ 2 ฉบับ  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ   
2.1-2-02 ภาพถ่ายหน่วยงานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2.1-2-03 Print out หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ที ่http://elibrary.rmutl.ac.th 
2.1-2-04 Print out หน้าเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ ที่ https://hrd.rmutl.ac.th 
2.1-2-05 เอกสารการจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 The 

4th Conference on Research and Creative Innovation : CRCI-2017) 
2.1-2-06 วาสารราชมงคลล้านนา 

 
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                    
ภายใต้นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดสรรทุนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพ่ือเป็นทุน  
การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณและแหล่งทุน
จากภายนอก  (2.1-3-01) ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 8,638,421 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,963,871 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 589,430 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 3,374,441 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,674,550 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 150,000 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 364 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 317 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 15 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1–3–01   เอกสารการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 
 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
   - มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยผ่านกลไกการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(2.1-4-01)        

  - คณะฯ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (The 4th Conference on 
Research and Creative Innovation :  CRCI-2017) ในวันที่  วันที่  26 – 27 กรกฎาคม 2560  
(2.1-4-02) เพ่ือเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน 

 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–4–01   ประกาศมทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย          

2.1–4–02 โครงการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (The 4th 
Conference on Research and Creative Innovation : CRCI-2017) 

 
 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   
         คณะฯ มีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย นักวิจัย โดยมีการส่งเสริม
อาจารย์เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2560                  
มีอาจารยที่น าเสนอผลงานวิชาการทั้งหมดจ านวน 147 เรื่อง (2.1-5-01) และร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการวิจัยทั้งงบประมาณภายในและภายนอก ในปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 88 โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 8,638,421 บาท (2.1-5-02) เพ่ือการผลิตผลงานวิจัยและ
การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และการเพ่ิมศักยภาพของ
อาจารย์ในการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม  
  คณะฯ มีการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์การด าเนินงานวิจัยจากชุมชน เพ่ือพัฒนาส่งเสริม 
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดวงพร อ่อนหวาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เพ่ือร่วมมือกันด าเนินโครงการวิจัย จ านวน 2 โครงการ คือ เรื่อง การส ารวจศักยภาพและพัฒนา
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย และเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบนพ้ืนที่
สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย (2.1-5-03)   
  นอกจากนี้ คณะฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยหลายขั้นตอนเช่น  
     1. ส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยส่งมีอาจารย์เข้ารับ
การอบรมในโครงการฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ ชาตตนนท์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  นพนาคร (2.1-5-01) 

  2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและอ่านงานวิจัยที่
น าเสนอตลอดจนให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์ เพ่ือพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน จังหวัด และประเทศมากยิ่งข้ึน (2.1-5-02) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-05-01 เอกสารสรุปการน าเสนอผลงานวิชาการ ปี 2560 
2.1-05-02 เอกสารสรุปงบประมาณโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 
2.1-05-03 เอกสารการได้รับทุนจากจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อ่อนหวาน 
2.1-05-04 Print out หน้าเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 

https://bala.rmutl.ac.th/ 
 
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  คณะฯ ใช้ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานก ากับดูแล และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เพ่ือรองรับการด าเนินการสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัย โดยคณะฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติด าเนินการ
ตามขั้นตอนและค าแนะน าในการยื่นค าร้องขอจดสิทธิบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศไว้ใน
เว็บไซต์ http://site.rmutl.ac.th/asset/download.html  (2.1–6–01)   

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–6–01   Print out หน้าเว็บไซต์ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ที่   
http://site.rmutl.ac.th/asset/download.html 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ (5 คะแนน) 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

http://site.rmutl.ac.th/asset/download.html
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านงานวิจัย 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวชลธิชา  โชติชว่ง 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2685 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
จ านวน 3,963,871 บาท ภายนอก จ านวน 4,674,550 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 8,638,421 บาท  
มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 364 คน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 8,638,421 
1.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 3,963,871 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 589,430 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,374,441 
2.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 4,674,550 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,524,550 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 364 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 317 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 15 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 

 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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วิธีการค านวณ : 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวน 
   อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
(589,430+ 150,000) = 739,430 

47 
 

 = 15,732.55 บาท / คน 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ = 
15,732.55 

 5 
60,000 

 

 = 1.31 คะแนน 
 
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวน 
   อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
(3,374,441 + 4,524,550) = 7,898,991 

317 
 
 = 24,917.95 บาท / คน 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ = 
24,917.95 

 5 
25,000 

 

 = 4.98 คะแนน 

 ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งหมดเท่ากับ 
15,732.55 บาท/คน เท่ากับ  1.31 คะแนน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด
เท่ากับ 24,917.95 บาท/คน เท่ากับ 4.98 คะแนน  ดังนั้นคะแนนที่ได้ เท่ากับ (1.31 + 4.98 = 6.29) = 
6.29/2 = 3.15 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
วิทย์ฯ 60,000 บาท/คน
สังคมฯ 25,000 บาท/คน 

วิทย์ฯ   15,732.55 บาท/คน
สังคมฯ 24,917.95 บาท/คน 

3.15 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-01 เอกสารสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย.2561) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

1 เชียงราย อ.กมลลักษณ์ ชัยดี การพัฒนาคลังข้อสอบแบบ
อัตนัยและปรนัยผ่านอินเทอร์เน็ต 

120,000   

2 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง   พัฒนาระบบน าเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ออนไลน์  

  30,000 

3 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง พัฒนาระบบน าเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยเชื่อมโยง
กับรหัส QR code 

30,000   

4 ตาก ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี  
นายจักรพันธ์  วงศ์กฤษ์ดี  
นางกัลยา สุวรรณวิไล  
นางสาวอัจฉรา  ค าสอน 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญ
อตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  60,000 

5 ตาก ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี การพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ตาม แนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรคส าหรับ ผลิตภัณฑ์
กระยาสารท์ อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

  30,000 
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

6 ตาก นายจักรพันธ์  วงศ์ฤกษ์ดี การพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์โอ ทอปขนมบ้านภรณ์พิชญ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

  30,000 

7 น่าน อ.พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัด
น่าน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

10,000   

8 น่าน อ.พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง การใช้เทคโนโลยี QR-code เพ่ือ
การเผยแพร่ข้อมูลผ้าทอมือลาย
โบราณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ
มือโบราณพาดีผ้าทอต าบลบ่อ
สวก อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน 

30,000   

9 น่าน อ. สุขสวรรค์  ค าวงค์ การพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โอทอป 
กลุ่มทอผ้าบ้านดอยไชย ต าบล
ศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

30,000   

10 น่าน อ. เมตตา  ตาละลักษณ์ การออกแบบกราฟฟิกในแบบ
เอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์สิ่งทอของผู้ประกอบการ
บ้านซาวหบวง ต าบลสวกจังหวัด
น่าน 

30,000   

11 ล าปาง อ. วิษณุ  ช้างเนียม ตู้อบแห้งผลไม้และผักพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบปั๊มความร้อน
ด้วยรูปแบบเรือนกระจก และ
ควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน
ตู้อบด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
สมองกลฝังตัว 

70,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

12 ล าปาง นายวิษณุ  ช้างเนียม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการฟาร์มไก่ไข่โดยการ
ออกแบบ พัฒนา และใช้
แอพพลิเคชั่นบันทึก ประมวลผล 
และรายงานผลข้อมูลการให้
ผลผลิตของฟาร์มไก่ไข่บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

269,430   

รวม 589,430 150,000 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

1 เชียงใหม่ ผศ. ดวงพร  อ่อนหวาน การส ารวจศักยภาพและพัฒนา
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของประเทศไทย 

  967,100 

2 เชียงใหม่ ผศ. ดวงพร  อ่อนหวาน การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
บนพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
(จากงบทั้งหมด 2,499,200) 

  2,202,000 

3 เชียงใหม่ ผศ.ศักดิ์สายันต์   
ใยสามเสน 

การพัฒนาคู่มือและสร้างเครือข่าย
การสอนรายวิชาการต่อต้านการ
ทุจริตในมหาวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
(จากงบทั้งหมด 284,500) 

  142,250 
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

4 เชียงใหม่ นางศศิพัชร์  สันกลกิจ ศึกษามูลค่าเพ่ิมการลดต้นทุนการ
ผลิตเปรียบเทียบกับต้นทุนส่วน
เพ่ิมจากการใช้วัตถุดิบที่พัฒนา 
การลดจุดสุกตัว เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงทางด้านพลังงานและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเซรามิก
จังหวัดล าปาง (จากงบทั้งหมด 
526,600) 

  263,300 

5 เชียงใหม่ อ.ศุภลักษณ์   
จงชานสิทโธ 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง
ต้นแบบการเปรียบเทียบต้นทุน
และผลตอบแทนส าหรับธุรกิจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ข้าว
แต๋นสุภาพ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

50,000   

6 เชียงใหม่ อ.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม
สินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน บ้านสิงธาร 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

50,000   

7 เชียงใหม่ อ.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต การพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน
ส าหรับสินค้าเกษตรของมูลนิธิ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยใน
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

50,000   

8 เชียงใหม่ อ.ศศิพัชร  สันกลกิจ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน หารแก้ว 
ด้วยการสร้างจากอัตลักษณ์ชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการแข่งขัน 

60,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

9 เชียงใหม่ อ.ศศิพัชร  สันกลกิจ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาแบบมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษากลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
บ้านสันทราย ต าบลสันทราย อ.
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

60,000   

10 เชียงใหม่ อ.ศุภลักษณ์  จงชานสิท
โธ 

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมผลิตข้าว
แต๋นน้ าแตงโม อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

35,000   

11 เชียงใหม่ อ.อดิศักดิ์  ฝนห่าแก้ว โครงการศึกษาวิจัยความคุ้มค่าของ
สตาร์ทอัพ (Startup) ที่ด าเนินการ
ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคม(CSR) กรณศึกษาร้าน And 
Ann Coffee อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

50,000   

12 เชียงใหม่ อ.อดิศักดิ์  ฝนห่าแก้ว การศึกษาและพัฒนาน้ าเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ส าหรับสตาร์ทอัพ
ประเภทธุรกิจเครื่องดื่มในจังหวัด
เชียงใหม่ 

70,000   

13 เชียงราย รศ.ดร. สิริโฉม  พิเชษฐ
บุญเกียรติ 

การปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทดแทน การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 

  250,000 

14 เชียงราย อ.แววดาว  พรมเสน การพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงปลา
นิลด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน 

105,756   

15 เชียงราย อ.สุวิสา  ทะยะธง การศึกษากระบวนการที่เหมาะสม
ในการเตรียมวัตถุดิบเนื้อปลานิลใน
การท าผลิตภัณฑ์ปลานิลส้ม 

27,915   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

16 เชียงราย อ.สุวิสา  ทะยะธง การศึกษาห่วงโซ่อุปทานปลานิล 
เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและโอกาส
ทางการตลาด  อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

83,990   

17 เชียงราย อ.สุวิสา  ทะยะธง การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปร
รูปจากเห็ดหอม ต าบลอ้อดอนชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

50,000   

18 เชียงราย ผศ.ณภัทร  ทิพย์ศรี การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
กล้วยกรอบเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของ
วิสาหกิจรวีวรรณกล้วยกรอบ  อ.
แม่ใจ จ.พะเยา 

50,000   

19 เชียงราย อ.อัศรา  โรจนพิบูลธรรม การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพสินค้า OTOP 
ส าหรับผลิตภัณฑ์นิลลากรอบเค็ม
ปลานิล 

50,000   

20 เชียงราย อ.ชไมพร  รัตนเจริญชัย การยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร
พูลคาว เพื่อพัฒนาสู่สินค้า OTOP 

55,000   

21 เชียงราย อ.จรัสศรี  โนมี การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าของกลุ่มตะกร้า
หวาย บ้านทาทรายมูล ต าบลสัน
กลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

50,000   

22 เชียงราย อ.วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์น้ าพริกลาบ 
บ้านสันผักแคบ ต าบลม่วงค า 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

50,000   

23 เชียงราย อ.อุสิธารา  จันตาเวียง การวิจัยและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์คั่วดาวอินคา 

50,000   

24 เชียงราย อ. อุสิธารา  จันตาเวียง การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ขนมไทย 

50,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

25 เชียงราย อ.วรีวรรณ  เจริญรูป การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาล้านนา:ตุง
ล้านนา 

50,000   

26 เชียงราย อ.แววดาว  พรมเสน การพัฒนาช่องการจ าหน่าย
สับปะรดภูแลในเขตจังหวัด
เชียงราย 

40,000   

27 เชียงราย อ.หริพล  ธรรมนารักษ์ การพัฒนาคุกกี้กรอบด้วยวัตถุดิบ
แตกหักจากกระบวนการบรรจุหีบ
ห่อกล้วยทอดกรอบ 

50,000   

28 เชียงราย อ.หริพล   ธรรมนารักษ์ การใช้เทคโนโลยี AR เพ่ือส่งเสริม
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วย
กรอบ กลุ่มวิสาหกิจกล้วยหอม
ทองยัดเยียด อ าเภอจัน จังงหวัด
พะเยา 

50,000   

29 เชียงราย อ.กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล การวิจัยและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากชาสมุนไพรพื้นบ้าน 

50,000   

30 เชียงราย อ.อัศรา  โรจนพิบูลธรรม การออกแบบพัฒนาฉลากและ
บรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ข้าวกล้อง
ปลอดสาร jasmine เพ่ือยกระดับ
สู่สินค้า OTOP 

50,000   

31 เชียงราย อ ณฐมน  ทรัพย์บุญโต การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าผัก
คาวตอง 

50,000   

32 เชียงราย อ.สุจิตตา  หงษ์ทอง สร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่อุปทาน 
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 

50,000   

33 เชียงราย อ.สุจิตตา  หงษ์ทอง การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสมุนไพร 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์คุณจอย  
เนเชอรัล 

50,000   

34 เชียงราย อ.สุจิตตา  หงษ์ทอง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรด้วย
เทคโนโลยี QR code 

50,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

35 เชียงราย อ.ปองสุข  ศรีชัย การหาท าเลที่ตั้งร้านค้าโครงการ
หลวงแห่งใหม่ ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย โดยวิธีการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคบนแผนที่เชิง
เศรษฐศาสตร์ 

50,000   

36 เชียงราย อ.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต การพัฒนาผลิตภัณ์ขิงผงส าเร็จรูป
พร้อมดื่ม 

50,000   

37 ตาก ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ ทันสมัยชุติมา หมอนแม่ท้อ 

  30,000 

38 ตาก อ.พงษพิพัฒน์  เสน่ห์ดี การพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เม็ด มะม่วงหิมพานต์ 

  30,000 

39 ตาก อ.สาวิตรี  สุวรรณรอ การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ทันสมัยชุติมาหมอนแม่ท้อ 

30,000   

40 ตาก ผศ.ซินเนีย  รัติภัทร์ การใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหาร: กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของหมู่บ้านหิน
โค้ว อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

40,000   

41 น่าน รศ.เพ็ญจันทร์ ระวิยะ
วงศ์ 

ความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนเกษตรกรในเขตอ าเภอภู
เพียง จังหวัดน่าน 

  100,000 

42 น่าน อ.ดวงสมร พลเยี่ยม 
ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ 
อ. ปรียานุช ดีพรมกุล 

การเพ่ิมศักยภาพเชิงธุรกิจเพ่ือ
เสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน กลุ่มทอ
ผ้าบ้านเชียงราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

15,000   

43 น่าน ผศ.อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง 
ผศ. ตินันท์ กุมาร 

การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการผลิตธูปหอม
สมุนไพร: กรณีศึกษากลุ่มสมุนไพร
ไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

15,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

44 น่าน ผศ.อัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
สินค้า OTOP : กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์
ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน ต าบล 
เมืองจัง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

30,000   

45 น่าน ผศ.สมบูรณ์ กุมาร 
อ.อธิปัตย์ สายสูง 
ดร. วัลวภิา ค ามงคล 

ต้นทุนการต่อเรือแข่ง จังหวัดน่าน 15,000   

46 น่าน อ.จิตรา  ปั้นรูป แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา : 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อ.เมือง จ.น่าน 

292,200   

47 น่าน อ.อภิญญา  กันธิยะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง
สมุนไพร  ของกลุ่มสมุนไพรบ้าน
น้ าแก่น ต.น้ าแก่น อ.ภูเพียง จ.
น่าน 

50,000   

48 น่าน อ.อภิญญา  กันธิยะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ไส้อั่ว ร้านไส้อั่วรุ่งทิพย์ 
จังหวัดน่าน 

40,000   

49 น่าน อ.จุไรรัตน์  สวัสดิ์ การพัฒนาคู่มือและบรรจุภัณฑ์
สองภาษาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จ.
น่าน 

50,000   

50 น่าน ดร.ฐาณิญา  อิสสระ การพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด 
กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง จังหวัด
น่าน 

35,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

51 น่าน ดร.ฐาณิญา  อิสสระ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์
การสร้างตราสินค้าวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่น 
จังหวัดน่าน 

35,000   

52 น่าน ดร.วันวิภา  ค ามงคล การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของ
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ต าบลท่าน้าว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

35,000   

53 น่าน อ.อธิปัตย์  สายสูง การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบ
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร : 
กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่
ยุง ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

30,000   

54 น่าน อ.ณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนไปสู่การด าเนินงาน
เชิงธุรกิจ: กรณีศึกษา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ 

35,000   

55 น่าน อ.วรรณิดา  ชินบุตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
เพ่ือการค้าส่งและค้าปลีก 
กรณีศึกษา ผลเบอร์รี่สด อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

40,000   

56 น่าน ผศ.กนกรัตน์  ดวงพิกุล การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร : 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนสวนผัก
อินทรีย์ณรงค์ฟาร์มบ้านกลาง 
จังหวัดน่าน 

65,000   

57 พิษณุโลก อ.ต้องหทัย ทองงามข า 
อ.ขวัญกมล รักปรางค์ 
อ.สุกัญญา ทับทิม 

คู่มือภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับวิศวกรเครื่องกล 

  39,900 
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

58 พิษณุโลก ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก แนวทางการลดต้นทุนการผลิต
และการจ าหน่ายข้าวเกรียบแม่
อ านวยเลิศ 

30,000   

59 พิษณุโลก อ. มรกต  ทองพรหม การพัฒนาระบบการขายหน้าร้าน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านท่าช้างจ.พิษณุโลก 

30,000   

60 พิษณุโลก อ.สวรรยา  หาญวงษา การพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือก
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
บ้านท่าช้าง 

30,000   

61 พิษณุโลก ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์เสื้อสุนัข M.D. 
dog ด้วยการตลาดสินค้าออนไลน์ 

30,000   

62 พิษณุโลก ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก การพัฒนาข้อสนเทศทางการบัญชี
เพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
สินค้าน้ าพริกแม่มานิต 

25,000   

63 พิษณุโลก อ.ลัดดาวัลย์  หวังเจริญ การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจ าหน่าย
สินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะ
เห็ด บ้านท่างช้าง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก 

35,000   

64 พิษณุโลก อ.มรกต  ทองพรหม การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
น้ าพริกมามานิต จ.พิษณุโลก 

30,000   

65 พิษณุโลก อ.ปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้า
ของวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแม่
มานิต อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

30,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

66 ล าปาง อ.กรรณิการ์  ใจมา ต้นทุนและการปลูกเมล็ดกาแฟ
สายพันธุ์อาราบบิก้า กรณีศึกษา
กาแฟตั๋วกะหมี ต าบลแจ้ซ้อน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

60,000   

67 ล าปาง อ.ปรีญารัตน์  ศรีชัยวงศ์ การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสินค้าและ
บริการในสินค้างดอทอปประเภท
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของผู้ผลิตและ
จ าหน่ายในอ าเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน 

50,000   

68 ล าปาง อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสิบ ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
กรณีศึกษา โรงงาน ฉ.กาญจนาไม้
เสียบ 

35,000   

69 ล าปาง อ.เพียงกานต์  นามวงศ์ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารที่
สามารถสินค้าที่เป็นของฝากเพ่ือ
การท่องเที่ยว ชุมชนบ้านแม่แจ่ม 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

60,000   

70 ล าปาง อ.อาภาวดี  ทับสิรักษ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุ
ภัณฑ์บนฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ส าหรับสินค้าของฝากเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว : ผลิตภัณฑ์สุรากลั่น
ชุมชนบ้านสามัคคี อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

50,000   

71 ล าปาง อ.พวงทอง  วังราษฎร์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์หมอนใบชา 

30,000   

72 ล าปาง อ.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสร้างสรรค์ในพ้ืนที่น้ าวัง 
จังหวัดล าปาง 

50,000   
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนวิจัย 
(ภายใน) 

ทุนวิจัย 
(ภายนอก) 

73 ล าปาง ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา ศึกษารูปแบบการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการ
ห่วงโซ่คุณค่าและการพัฒนาสู่โอ
ทอปและวิสาหกิจชุมชน 

35,000   

74 ล าปาง ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
ผลิตภัณฑ์กาแฟสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร 

60,000   

75 ล าปาง ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
กาแฟของเกษตรรายย่อย 
กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง ต าบล
แจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน 

214,580   

76 ล าปาง อ.ผจงจิตต์   ติ๊บปะสอน แนวทางการมีส่วนร่วม ในการ
เสริมสร้างศักยภาพ เกษตรกรเพ่ือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวสายน้ าแร่แจ้ซ้อน ต.
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 

  500,000 

รวม 3,374,441 4,524,550 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านงานวิจัย 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวชลธิชา  โชติชว่ง 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2685 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน  
 คณะบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์  มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  ทั้ งหมด 
จ านวน 148 เรื่อง โดยมีผลงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ ผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 
จ านวน 21 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 2 เรื่อง ค่าน้ าหนักค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 2 เรื่อง 0.80 
จ านวน 2 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 7.80 และผลงาน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ ผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน จ านวน 77 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 
0.40 จ านวน 23 เรื่อง ค่าน้ าหนักค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 4 เรื่อง 0.80 จ านวน 14 เรื่อง และ  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 2 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
40.20 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ปีปฏิทิน 2560 (1 ม.ค 2560 – 31 ธ.ค. 2560) 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

กลุ่มสาขา 
วิทยาศาสตร์ฯ 

จ านวน
ผลงาน 

กลุ่มสาขา 
มนุษยศาสตร์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 21 77 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 2 23 

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0 
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

กลุ่มสาขา 
วิทยาศาสตร์ฯ 

จ านวน
ผลงาน 

กลุ่มสาขา 
มนุษยศาสตร์ 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 4 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 2 14 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ . 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 0 1 

- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 0 0 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 0 0 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 0 0 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00 0 1 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00 0 0 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 0 0 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 0 0 

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 1 0 

9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 0 0 

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 0 0 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  50 329 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  0 0 
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สูตรการค านวณ : 
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ตามสูตร  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก  = 
7.80 

 100 = 15.60 
50 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = 15.60 
  5 = 2.60 คะแนน 

30 
 
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก  = 
40.20 

 100 = 12.22 
329 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = 12.22 
  5 = 3.05 คะแนน 

20 
 

ดังนั้น ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  ร้อยละ 15.60 เท่ากับ  
2.60 คะแนน  และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ร้อยละ 12.22 เท่ากับ 3.05 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้ 
เท่ากับ (2.60 + 3.05 = 5.65) = 5.65/2 = 2.83 คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

3.50 คะแนน วิทย์ = ร้อยละ 15.60
สังคมฯ = ร้อยละ 12.22 

(2.60 + 3.05 = 5.65  
= 5.65/2 = 2.83 คะแนน 

ไมบ่รรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 

1 เชียงใหม ่ อ.นพณัฐ วรรณภีร ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส าหรับคลีนิคทันตกรรมโดยใช้
วิธีการออกแบบที่สามารถแสดง
ผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์
ที่แตกต่างกัน กรณีศึกษา คลีนิค
ทันตกรรมไวท์สไมล ์

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2560 

0.20 

2 เชียงราย ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ ระบบแจ้งซ่อมบ ารุง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา เชียงราย 

การประชุมวิชาการระดับชาติน
วัตกรรและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สูการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” (ITC 2017) 
ระหว่างวันท่ี 25 – 26 ธันวาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จ.สรุินทร ์

0.20 

3 เชียงราย  อ. ภัทราพร สมเสมอ 
อ.กนกอร จิตจ านง  

การรับรู้และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลทรายขาว ของ
ประชาชนในต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย   

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ”ระหว่าง
วันท่ี 26 – 27 มกราคม 2560 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลยัพะเยา จังหวดั
พะเยา 

0.20 

4 เชียงราย อ.ปรีชา  พลชัย  
อ.กมลลักษณ์ ชัยดี  

การพัฒนาระบบข้อมลูธนาคาร
นักเรียนกรณีศึกษา: โรงเรยีนฝั่ง
ตื้น อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย 

ประชุมวิชาการระดับชาติ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 การวิจัยจากองค์ความรู้สู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน วันท่ี 25-26 
ธันวาคม 2560 ในภาคโปสเตอร ์

0.20 

5 ตาก ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญ
มี 

กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ ออนไลน์โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง พหุปัญญา  ที่
วิเคราะหผ์ู้เรียนด้วยวิธีเหมือง
ข้อมูล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ล าปางวิจัย ครั้งท่ี 3  วันท่ี 26 
ก.ค. 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ล าปาง 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 

6 ตาก ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญ
มี 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ
อัลกอริธึมเหมือง ข้อมูลส าหรับ
จ าแนกประเภทข้อมูล
ความสามารถ ทางการเรียนรู้
ตามแนวทางพหุปัญญา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 14 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน วันที่ 7-8 
ธันวาคม 2560 

0.20 

7 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรยีง การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเสรมิ
วัฒนธรรมและ ประเพณไีทย
ตอน "เท่ียวประเพณีลอยกระทง 
6 จังหวัดทั่วไทย" 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2560 

0.20 

8 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรยีง ระบบจัดการหอพัก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนนา ตาก   

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2560 

0.20 

9 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรยีง 
อ.แคทรียา พร้อมเพรียง 

ระบบจัดการสินค้าคงคลังคลัง 
กรณีศึกษาร้านชัย ยะวงศ์เคมี
เกษตร 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2561 

0.20 

10 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรยีง ระบบจัดการรา้นคาร์แคร์  
(กรณีศึกษา) 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2561 

0.20 

11 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรยีง ระบบสารสนเทศการเข้าร่วม
กิจกรรมของ นักศึกษา  มหา
วิทยาทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ล้านนา ตาก 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2561 

0.20 

12 ตาก อ.ธีระ  พร้อมเพรยีง ระบบจัดการหอพัก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช 
มงคลล้านนา ตาก 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2561 

0.20 

13 ตาก อ.จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 
อ.ลภัสรดา  ลรังสติรา
พร 

การส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อการ เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระ
เจ้าตากสิน มหาราช  ในเขต
อ าเภอเมืองตากจังหวัดตาก 
ด้วย แบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 
มิติออนไลน ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ”ระหว่าง
วันท่ี 26 – 27 มกราคม 2560 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลยัพะเยา จังหวดั
พะเยา 

0.20 

14 ตาก อ.นมิดา ซื่อสตัย์สกลุชัย 
อ.กฤตาพร  พัชระสุภา 

การสร้างสื่อแอนิเมชันแนะน า
วิธีการประหยัด พลังงานและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2560 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 

15 ตาก อ.นมิดา ซื่อสตัย์สกลุชัย 
อ.กฤตาพร  พัชระสุภา 

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ การลงทุนของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด 
ตาก 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2560 

0.20 

16 พิษณุโลก อ.อารยา  นุ่มนิ่ม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของดีล้านนาพิษณุโลก ต าบล
บ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “การ
สร้างสรรค์และนวตักรรม ก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0” / พ.ศ.2560 

0.20 

17 พิษณุโลก อ.ลัดดาวลัย์  หวังเจรญิ การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ 
เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช 

- ลัดดาวัลย์ หวังเจรญิ (2560) 
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ 
เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช 
การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) “...สู่วิจัยรับใช้
สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนา
เศรษฐกิจ ด้วยนวตักรรม” 
ระหว่างวันท่ี 26 - 27 กรกฎาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา จังหวัด
เชียงใหม่ (หน้า 276)   

0.20 

18 พิษณุโลก อ.ธนพงศ์  นิตยะ
ประภา 

สื่อออนไลน์การท าลูกประคบ
สมุนไพรเพื่อการจ าหน่าย  

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “การ
สร้างสรรค์และนวตักรรม ก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0” / พ.ศ.2560 

0.20 

19 พิษณุโลก อ.ทศพรสวรรค์  แจ้งธีร
ศิลป ์

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง การท าแบบพิมพ์
หล่อปูนปาสเตอรโ์ดยการ
แสวงหาความรู้นอกห้องเรียน
ด้วยตนเองแบบพบกลุม่.  

ตีพิมพ์ในงานมหกรรมวิจัยส่วน
ภูมิภาคประจ าปี 2560 ณ อาคาร
เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก. กลุ่ม D1: กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูค่า
สูง หน้าที ่ 13 ล าดับที่ 58 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 

20 พิษณุโลก อ.ทศพรสวรรค์  แจ้งธีร
ศิลป ์

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร โดยการปลูก
มเหสักข์-สักสยามินทร์.  

ตีพิมพ์ในงานมหกรรมวิจัยส่วน
ภูมิภาคประจ าปี 2560 ณ อาคาร
เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก. กลุ่ม D1: กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมและ บริการที่มีมลูค่า
สูง หน้าที ่ 13 ล าดับที่ 59 

0.20 

21 พิษณุโลก อ.คัชรินทร์  ทองฟัก  ระบบคัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ 
ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์ / พ.ศ.
2560 

0.20 

ค่าน้ าหนัก 0.40 

1 เชียงใหม ่ ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง A new hybrid model of 
PSO and DE algorithm for 
data classification 

18th IEEE/ACIS International 
Conference on Software 
Engineering, Artificial 
Intelligence, Networking and 
Parallel/Distributed 
Computing (SNPD) / 2017 

0.40 

2 น่าน อ.คทาวุธ แก้วบรรจง A Semantic web service 
retrieval approach that 
combines Semantic 
Matching with quality of 
Service Matching. 

International symposium on 
theory abd practice in IT, 
Engineering & Applied 
Science (TPIEA) Tokyo japan 
isbn 978-602-6427-04-5 
หน้าท่ี 12 เป็น abstract 

0.40 

ค่าน้ าหนัก 0.60 

ผลงานสร้างสรรค ์   

1 เชียงใหม ่ อ.นพณัฐ วรรณภีร ์ สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา งาน
สถาปัตยกรรมล้านนาคุม้เจ้าบรุี
รัตน์ มหาอินทร ์

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
(4th CRCI 2017) / 2560 

0.60 

ผลงานทางวิชาการ   

1 น่าน  อาจารย์พัชราภรณ์ 
หงษ์สิบสอง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จังหวัดน่าน ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวัน
ออก ISSN 2286-6922 

0.60 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.80 

1 เชียงใหม ่ ผศ.หฤทัย อาษากิจ  การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางการเงิน ส าหรับ
การเสนอขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงิน 

วารสารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือน / 2560 

0.80 

2 เชียงราย ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป   การประยุกต์ใช้ความเป็นจริง
เสรมิเพื่อนาเสนอข้อมูล แหล่ง
ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดพระ
แก้ว จังหวัดเชียงราย 

วารสารการจดัการสมัยใหม่, ปีท่ี 
10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2560) : หน้า 13 – 30. 

0.80 

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
ค่าน้ าหนัก 0.20 

1 เชียงใหม ่ อ.นวิตถา โสภาจารีย ์
อ.เพราพิลาส ประสิทธ์ิ
บุรีรักษ์  
ดร. วรวิทย์  เลาหะ
เมทนี 

ปัจจัยด้านการเงินและการก ากับ
ดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อการ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงาน
ต่อเนื่องกรณีบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

2 เชียงใหม ่ อ.สุรัตน์  ยาสิทธ์ิ 
อ.รังศิมา  กันธิวาส 

การศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนผลติภณัฑไ์ม้สัก 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แกะสลักไม้บ้านโรงวัว ต าบลน้ า
บ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

3 เชียงใหม ่ อ.อดิศักดิ์  ฝนห่าแก้ว 
ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชา
นนท์ 

การเปรยีบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการเพาะเหด็ 
กรณีศึกษา บ้านตลาดขี้เหล็ก 
ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 
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4 เชียงใหม ่ จ าเรญิ  ซย ู

กนก พัฒนศิลป์ 
ดารารัตน์  สุวรรณจิต
วงศ์ 
ธนพล  ศิริรักษ์ 
ประทีป  พืชทองหลาง 

ที่พักช่ัวคราว พฤติกรรมการ
เลือกที่พักของนักท่องเที่ยวแบบ
สะพายเป้ชาวต่างชาติในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

5 เชียงใหม่  ประทีป  พืชทองหลาง 
มิ่งขวัญ  กันจินะ 
กชกร  มั่งมี 
สุภาณี  ใหม่จันทร์ด ี

ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียน
และประเมินผลการเรียนรูด้้วย 
QR Code ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

6 เชียงใหม ่ กนกกาญจน์  อินทร
ประเสริฐ 
ผกาพร  ศรีวิกลู 
อนิศรา  อ๊อดผูก 
ประทีป  พืชทองหลาง 

แนวทางการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเพื่อสัมผสัขนมหวานใน
อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

7 เชียงใหม ่ ปริศนา  กุลนลา การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นท่ีท างาน
แบบ CDIO เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษแบบน า
ตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี : กรณีศึกษา ศูนย์
ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

8 เชียงใหม ่ ภานุพันธ์  ลาภรตันท
อง 

การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อของแขน และ
ความแม่นย าในการโยนลูกเป
ตองของนักกีฬาหญิง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

9 เชียงใหม ่ อรรถพล  ก๋องแก้ว 
จันทร์ธิมา  สมศักดิ ์
ณัชชา  วีรวัฒนโยธิน 
ประทีป  พืชทองหลาง 

เที่ยวบ่อน้ าแร่ ล่องแพน้ าแจ่ม 
พักแรมน้ าตก ผา้ตีนจกยอด
น้ ามือ : การพัฒนาการท่องเที่ยว
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 
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10 เชียงใหม ่ พรนภา  อ่วมวงษ ์

ลลิตาภรณ์  วราพุทธ 
ภัทรชนน  ตุ้ยแสง 
ประทีป  พืชทองหลาง 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงผจญภยัในเขตอ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

11 เชียงใหม ่ กนกวลี  จุ้ยพิทักษ์ 
ชุติมณฑน์  อลังการ
นันท์ 
สุทธิดา  เช้ือเมืองพาน 
ประทีป  พืชทองหลาง 

แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ 
จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

12 เชียงใหม ่ วรพล  ปะมาละ 
อนุชา  แก้วชัยยา 
มนัสฎภัส  แสนสวะ 
ประทีป  พืชทองหลาง 

แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่บ้าน
แม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

13 เชียงใหม ่ ปิยธิดา  สินธุบุญ 
วรรณวมิล  ไชยจินดา 
ประทีป  พืชทองหลาง 

แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์
พระนางจามเทวีในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

14 เชียงใหม ่ ณัฐพร  ตาตะ๊ 
ณัฐธิดา  ค าแปง 
ศินิทรา  มูลา 
ประทีป  พืชทองหลาง 

พระธาตลุ าปางหลวง : เส้นทาง
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
จังหวัดล าปาง 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

15 เชียงใหม ่ ทัศนีย์  ชมภูพงษ์ 
บุรัสกร  นุชเวช 
ยลดี  ค าอินทร ์
ประทีป  พืชทองหลาง 

รูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส านักงาน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

16 เชียงใหม ่ ธนัชพร  อินค าเชื้อ 
พรสวรรค์  วรรณา 
เกศินี  วรปัสส ุ
ประทีป  พืชทองหลาง 

เรือหางแมงป่อง : เส้นทาง
ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัตศิาสตร์
แม่น้ าปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
17 เชียงใหม ่ พรนภา  อ่วมวงษ ์

ลลิตาภรณ์  วราพุทธ 
ภัทรชนน  ตุ้ยแสง 
ประทีป  พืชทองหลาง 

เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อ
สักการะวดัพระธาตุดอยค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

18 เชียงใหม ่ กีรติญา  ศริิกุล 
ศิริพร  มารังค ์
สุทธิดา  พุทธสอน 
ประทีป  พืชทองหลาง 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนน
คนเดินวัวลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

19 เชียงใหม ่ วิไลรตัน์  แสงศร ี
ประทีป  พืชทองหลาง 

การพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ทุนชุมชนบ้านซาง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

20 เชียงใหม ่ ยุรธร  จีนา 
รมิตา  จีนา 

รูปแบบการมสี่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : 
โรงเรียนเปี่ยมสุข เทศบาลต าบล
สันโป่ง อ าเภอแมร่ิม จังหวัด
เชียงใหม ่

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

21 เชียงใหม ่ วิสูตร อาสนวิจิตร 
พีรยา สมศักดิ์  
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภติ 
เสาวภาคย์ เรือนใจม 
จุฑารัตน์ ศริิจันทร์ชื่น  
จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน 

การจัดการองค์ความรู้ในรปูแบบ
การเรยีนการสอนวิชาโครงงาน
ของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ จังหวัดล าพูน 

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 11 การ
จัดการความรูสู้่การขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอีสาน 2017 

0.20 

22 เชียงใหม ่ อ.สุภาภรณ์   ศุภพลกิจ  การศึกษาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมย่านวดัเกตุ ถ.เจริญ
ราษฎร์ จ.เชียงใหม ่

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ล าปางวิจัย ครั้งท่ี 3 หน้า 385-
394 วันท่ี 26 ก.ค. 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ล าปาง 

0.20 

23 เชียงใหม ่ อ.รชวดี  พันธุ์นิติภูม ิ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ล าปางวิจัย ครั้งท่ี 3 หน้า 121-
132  วันท่ี 26 ก.ค. 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ล าปาง 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
24 เชียงใหม ่ อ.พีรพงษ์  ไชยวงค์ การศึกษาสถาปตัยกรรมโบราณ

ของวัดในเขตอ าเภอหางดง เพื่อ
พัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ 
กรณีศึกษาวัดต้นแกว๋น วัดท้าว
ค าวัง และวัดหางดง วัดขุนคง 
วัดพระเจา้เหลื้อม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ล าปางวิจัย ครั้งท่ี 3 วันท่ี 26 ก.ค. 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ล าปาง 

0.20 

25 เชียงใหม ่ อ.อ าพร  กันทา ศักยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนบ้านเหมืองกุง อ าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วันท่ี 20-21 พฤษภาคม 2560 
หน้า 362-369 

0.20 

26 เชียงใหม ่ อ.อ าพร  กันทา การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของน้ าพุร้อนสันก าแพง อ.แม่
ออน จ.เชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วันท่ี 20-21 พฤษภาคม 2560 
หน้า 347-352 

0.20 

27 เชียงใหม ่ อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะ
มงคลชัย 

กลยุทธ์การสื่อความหมาย
ส าหรับนักท่องเที่ยวผาช่อ 
อุทยานแห่งชาติแม่วาวง จ.
เชียงใหม ่

การประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วันท่ี 20-21 พฤษภาคม 2560 
หน้า 338-346 

0.20 

28 เชียงใหม ่ อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะ
มงคลชัย 

ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเครื่องเล่นประเภท
ซิปไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวผจญ
ภัยในพื้นที่อ.แม่ริม ต.เชียงใหม ่

การประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติทางศลิปศาสตร์
ประยุกต์ ครั้งท่ี 6 คณะศลิป
ศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าคณุ
ทหารลาดกระบัง วันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 หนา้ 344-350 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
29 เชียงใหม ่ อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะ

มงคลชัย 
แนวทางการจัดการผลติภณัฑ์
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน พื้นที่ต.หนองควาย อ.
หางดง จ.เชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติทางศลิปศาสตร์
ประยุกต์ ครั้งท่ี 6 คณะศลิป
ศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าคณุ
ทหารลาดกระบัง วันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 หน้า 336-343 

0.20 

30 เชียงราย อ.รสริน  จอหนสัน  ความคิดเห็นขอผู้บรโิภคที่มตี่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ข้าวเกรยีบปลาส้ม 
กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตปลาสม้ไร้
ก้าง ตราแม่ทองปอน ต.บ้านตุ่น 
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

งานประชุมหาดใหญ่ วิชาการ
ระดับชาตคิรั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ หน้า 828 – 838 วันท่ี 
20-24 มิ.ย.2560 จ.สงขลา 

0.20 

31 เชียงราย อ.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต   ส่วนประสมการตลาดที่มตี่อการ
ตัดสินใจซื้อผลติจักสาน
ผักตบชวา ต.สันต้นม่วง  อ.เมือง
พะเยา จ.พะเยา ผ่านร้านค้า
ออนไลน์   

งานประชุมหาดใหญ่ วิชาการ
ระดับชาตคิรั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ หน้า 684 – 696 วันท่ี 
20-24 มิ.ย.2560 จ.สงขลา 

0.20 

32 เชียงราย อ.หริพล  ธรรมนารักษ์  การพัฒนาสื่อการสอนวิชาการ
ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่าน
แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏหมู่บา้นจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 5 
“สร้างองค์ความรูสู้่ท่องเที่ยวไทย 
เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทย 
ยั่งยืน” ในวันพุธท่ี 1 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

0.20 

33 เชียงราย อ.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ความสามารถทางการตลาดของ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย 

งานประชุมวิชาการ 4 th crci & 
2nd ISHPMNB 201 วันท่ี  26-
27 ก.ค.2560 จ.เชียงใหม่ 

0.20 

34 เชียงราย พิทธินันท ์ สมไชยวงค์ 
ราเชนทร์  ชูศร ี
สุจิตตา  หงส์ทอง 

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจสิติกส์
ของเกษตรกรพื้นท่ีสูง โดยใช้
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

งานประชุมวิชาการระดับชาตดิ้าน
การบริหารจัดการ ครั้งที่ 9
ประจ าปี 2560 วันท่ี 1กรกฎาคม 
2560 ณ อาคารวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อการจดัการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ หน้า 605-614 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
35 เชียงราย อ.ธนีนุช  เร็วการ 

อ.ณภัทร  ทิพย์ศร ี
ความส าเร็จของธุรกิจ SMEs   
ในจังหวัดเชียงราย ด้วย
ความสามารถดา้นการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ 

งานประชุมวิชาการระดับชาตดิ้าน
การบริหารจัดการ ครั้งที่ 9
ประจ าปี 2560 วันท่ี 1กรกฎาคม 
2560 ณ อาคารวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อการจดัการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ หน้า 605 - 614 

0.20 

36 เชียงราย อ.ธนีนุช  เร็วการ  ทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา เชียงราย 

งานประชุมวิชาการ 4 th crci & 
2nd ISHPMNB 201 วันท่ี  26-
27 ก.ค.2560 จ.เชียงใหม่ 

0.20 

37 เชียงราย อ.ภีราวิชญ์   ชัยมาลา  โครงการจดัตั้งกลุม่วิจัย  
กรณีศึกษา : การส่งเสริมและ
การอนุรักษ์ประเพณตีักบาตร
เป็งปุ้ดในจังหวัดเชียงราย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ครั้งท่ี12   ประจ าปี 2560 
วันท่ี13-14 ธ.ค.2560 

0.20 

38 ตาก อ.ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว
ผศ.ดร.สินีนาฏ  วงค์
เทียนชัย 

การศึกษาการบญัชีตามความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

วารสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น
วิจัยครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ 
วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น 

0.20 

39 ตาก นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว 
นางน้ าฝน  คงสกุล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีต่อ  พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุม่ผ้า
ฝ้ายทอมือ ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชา
กระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งท่ี 
3 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 26 
พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น 

0.20 

40 ตาก นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดา้น
การบริหารจัดการต้นทุน
ผลิตภณัฑ์ส าหรับการแปรรูป
ผลไม้ ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
บ้านหลักเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2560 หน้า 1,284 - 1,291 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
41 ตาก ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว 

รุจาภา  สุกใส 
ปัญหาการจัดท าบัญชีและการ
ควบคุมภายใน ของกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนหัวเดียด อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

0.20 

42 ตาก นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดา้น
การบริหารจัดการต้นทุน
ผลิตภณัฑ์ ส าหรับการแปรรูปธูป
หอมอัมพัน อ าเภอแมส่อด 
จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2560 หน้า 1,277 – 1,283 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

0.20 

43 ตาก นางน้ าฝน  คงสกุล ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ก าไรจากการด าเนินงานกับราคา
ตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ระหว่างปี 2555- 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 3rd 
TECHCON 2017 วันพฤหัสบดีที่ 
27 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 

0.20 

44 ตาก นางน้ าฝน  คงสกุล ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
บัญชีวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเมด็ บ้านวังโพ หมู่ท่ี 
1 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชา
กระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งท่ี 
3 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 26 
พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น 

0.20 

45 ตาก ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย 
อ.สุมลมาลย์ อรรถวุฒิ
ชัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการโลจิสติกส์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจของภาค
การเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

Proceedings The 8th 
Rajamangala Univiersity of 
Technology International 
Conference. August 8th- 9th 
2017. หน้า 380-391. 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
46 ตาก ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการต้นทุน ผลติภณัฑ์จาก
ลานและตาลของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ต าบลตากออก  อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

0.20 

47 ตาก ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ 
รุจาภา  สุกใส 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบญัชี
ครัวเรือนของ ประชาชนบ้านอยู่
ดี ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

0.20 

48 ตาก ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบญัชี
ครัวเรือนของ ประชาชนบ้านอยู่
ดี ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

0.20 

49 ตาก ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์
แก้ว 
อ.ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ 

การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มรักษ์ศลิป์ ดินไทย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ  
วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น จังหวัดตาก 

0.20 

50 ตาก ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์
แก้ว 
อ.ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว 

คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคส์ าหรับ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
เขต อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

วารสารการจดัการธรุกิจ 
มหาวิทยาลยับูรพา (TCIฐาน 2) 

0.20 

51 ตาก ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์
แก้ว 
สินีนาฎ  วงศ์เทียนชัย 

การวิเคราะห์ต้นทุนและ
จุดคุ้มทุนของ เครื่องต้นแบบท่ีใช้
สนามไฟฟ้าแบบพัลสส์า หรับฆ่า 
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ านม 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
52 ตาก อ.ปิยะวรรณ  คุ้มญาต ิ

ผศ.ซินเนยี  รัติภัทร ์
ความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู้ เปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้ และ ความสามารถใน
การสร้างความรู้ ในบริบท 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
การศึกษาเชิงประจักษ์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับท่ี 2 
กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 

0.20 

53 ตาก สุมลมาลย์  อรรถวุฒิชัย 
สมใจ  วงค์เทียนชัย 
จักรรัฎฐ์  ธรรมจติ 
ชนกภร  สุขลาภ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการโลจิสติกส์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจของภาค 
การเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนสู่ประเทศไทย 
4.0” วันท่ี 7- 9 สิงหาคม  2560 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

0.20 

54 ตาก นมิดา  ซื่อสัตย์สกลุชัย สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ครั้งท่ี 12 ประจ าปี 2560: เรื่อง 
"ผลงานวิจัยและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน" วันพฤหัสบดีที่ 14 
ธันวาคม 2560 

0.20 

55 น่าน ผศ.ธวัชชัย ซ้อนยนต ์
อาจารย์เมตตา ตาละ
ลักษณ ์

การศึกษาความหลากหลายของ
ไผ่จังหวัดนา่น สู่แนวโนม้ทาง
การตลาด การอตุสาหกรรมและ
การบริโภคของกลุ่มเกษตรกร
ปลูกไผ ่

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนสู่ประเทศไทย 
4.0” วันท่ี 7- 9 สิงหาคม  2560 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

0.20 

56 น่าน อาจารย์วรรณดิา 
ชินบุตร 
อาจารย์จติรา ปั้นรูป 

การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ต่อการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์กล้วยตาก กรณีศึกษา: 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
บ้านหาดผาขน 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

57 น่าน อาจารย์วรรณดิา 
ชินบุตร 

การส ารวจทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย 

การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
58 น่าน รศ.เพ็ญจันทร์ ระวิยะ

วงศ์ 
ความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนเกษตรกรในเขตอ าเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนสู่ประเทศไทย 
4.0” วันท่ี 7- 9 สิงหาคม  2560 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

0.20 

59 น่าน ผศ. ดร.ชุติสร เรืองนา
ราบ 

การค้าชายแดนของไทย โอกาส
และการปรับตัว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขาเศรษฐศาสตร ์

0.20 

60 น่าน อ.ดวงสมร พลเยี่ยม 
ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนา
ราบ 
อ.ปรียานุช ดีพรมกลุ 

การเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจเพื่อ
เสรมิศักยภาพธุรกิจชุมชน กลุ่ม
ทอผ้าบ้านเชียงราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจยั ครั้งท่ี 13 

0.20 

61 น่าน ผศ.อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง 
ผศ.ธิตินันท์ กุมาร 

การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการผลติธูปหอม
สมุนไพร: กรณีศึกษากลุม่
สมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

  0.20 

62 น่าน ผศ.สมบูรณ์ กุมาร 
อาจารย์อธิปัตย์ สายสูง 
ดร.วัลวภิา ค ามงคล 

ต้นทุนการต่อเรือแข่ง จังหวัด
น่าน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

0.20 

63 น่าน อาจารย์มินตรา ไชย
ชนะ 

ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของพนักงานต้อนรับ ในโรงแรม
จังหวัดน่าน ในทัศนคติของ
นักศึกษา 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนสู่ประเทศไทย 
4.0” วันท่ี 7- 9 สิงหาคม  2560 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

0.20 

64 น่าน อาจารย์จไุรรัตน์ สวสัดิ ์ ศึกษาปัญหาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศของนักศึกษา สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนสู่ประเทศไทย 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
สากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา น่าน 

4.0” วันท่ี 7- 9 สิงหาคม  2560 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

65 น่าน อาจารย์ขนิษฐา สุวรรณ
ประชา 

การศึกษาความต้องการในการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษของนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยา
ลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนสู่ประเทศไทย 
4.0” วันท่ี 7- 9 สิงหาคม  2560 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

0.20 

66 น่าน ผศ.นันทา เตมิสมบัต ิ
ผศ.ดร.สุกญัญา แสง
เดือน 
ดร.ศักรินทร์ ณ น่าน 
อ.ปิยะนุช สินันตา 
อ.จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ 

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่ม
ศึกษารูปแบบการจดัการความรู้
การบริหารการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมของประชาคม
น่าน 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนสู่ประเทศไทย 
4.0” วันท่ี 7- 9 สิงหาคม  2560 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

0.20 

67 พิษณุโลก ผศ.กานต์ธรีา  โพธิ์ปาน สื่อการเรียนรู้ออนไลน์การท าลูก
ประคบสมุนไพรเพื่อการจ าหน่าย 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี10 
พฤศจิกายน 2560 หน้า 81-91 

0.20 

68 พิษณุโลก ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการธุรกจิส าหรับรา้นบลูมเบ
เกอรี่โฮม โดยใช้ Business 
Model Canvas 

Proceedings of the Academy 
of 4th CRCI & 2nd ISHPMNB 
2017 Innovation for Social 
Engagement Environment 
and Enterprise: 3E , Chiang 
mai Grandview Hotel & 
Convention Center, Chiang 
mai, Thailand /26-27 July 
2017 , pp. 883-894 

0.20 

69 ล าปาง อ.ณัฐยา  สักเส็ด 
อ.ณัฐนรี  ทองดีพันธ์ 
อ.พวงทอง  วังราษฎร์ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนผลิตอิฐ
มอญระหว่างการเผาฟืนกับการ
เผาแกส๊เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ลงทุน 

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9  7-
9 สิงหาคม 2560  หน้า 361-370 
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์ 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
70 ล าปาง ดร.ปัญจพร   ศรีชนา

พันธ ์
ความคาดหวังต่อคณุลักษณะ
ของนักบัญชีของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9  7-
9 สิงหาคม 2560  หน้า 321-330 
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์ 

0.20 

71 ล าปาง ดร.ปัญจพร   ศรีชนา
พันธ ์
อ.ณัฐนรี  ทองดีพันธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้ท าบัญชีในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9  7-
9 สิงหาคม 2560  หน้า 215-224 
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรตันโกสินทร์ 

0.20 

72 ล าปาง ดวงสมร พลเยี่ยม การเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจเพื่อ
เสรมิศักยภาพธุรกิจชุมชน กลุ่ม
ทอผ้าบ้านเชียงราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 13: วิจัย
และนวัตกรรม ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม, 20-21 
กรกฎาคม 2560, มหาวิทยาลยั
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ประเทศไทย, หน้า 959-967. 

0.20 

73 ล าปาง อ.เพียงกานต์ นามวงศ ์ คลังองค์ความรู้และภมูิปัญญา
ชาวบ้านในกระบวนการผลิต
สับปะรด:กรณีศึกษาบ้านห้วย
หลวง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.
ล าปาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 5 เรื่องนวัตกรรมการ
จัดการอย่างยั่งยืน ในวันท่ี 29 
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดสุิต
ธานี หัวหิน อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร หน้า 414-
422 

0.20 

74 ล าปาง อ.เพียงกานต์ นามวงศ ์ การสร้างกระบวนการเรยีนรู้เพื่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาบ้านม่อนเขาแก้ว อ.
พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
UTCC Academic Day ประจ าปี
การศึกษา 2559 วันท่ี 7 มิถุนายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยหการค้า
ไทย หน้า 90-100 

0.20 

75 ล าปาง อ.พิมเนตร  เทพปัญญา การใช้สื่อโซเซยีลส าหรบัพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา ล าปาง 

งานประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ครั้งท่ี 4 
CRCI ประจ าปี 2560 หน้าท่ี 940 
– 951 

0.20 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
76 ล าปาง อ.นงนุช  ตั้งใจเจริญ

ทรัพย์ 
อ.วัลจิลีน  จันทรวิโรจน ์

การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปี
ที ่2 คณะบริหารธุรกิจและศลิป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ล าปาง โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมเิดีย
Rosetta Stone 

งานประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ครั้งท่ี 4 
CRCI หน้าท่ี 952 – 961 

0.20 

77 ล าปาง อ.จีรสุดา  เกษมสุข การพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในการ
สอบ TOEIC โดยใช้แบบฝึกหัด
การฟัง Mock TOEIC 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้ง 4 ประจ าป ี
2561 หน้า 1 - 8 

0.20 

ค่าน้ าหนัก 0.40 

1 เชียงใหม ่ อ.เพราพิลาส ประสิทธ์ิ
บุรีรักษ์ 
อ.นวิตถา โสภาจารีย์  
ดร. วรวิทย์  เลาหะ
เมทนี 

The Effects of Financial 
Distress Determinants; 
Audit Firm Type and 
Corporate Governance 
Factors on Going-Concern 
Opinion of Thai-listed 
Company 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

2 เชียงใหม ่ อ.เกิดศิริ ชมภูกาวิน The Use of Simulation to 
Promote English Speaking 
Skills of Entrepreneurs at 
Ban Daunlaung, Pasang 
District, Lamphun, Thailand 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

3 เชียงใหม ่ ดร.กัญญวรา สมใจ Enhancing Highland 
Community Strength 
According to the Sufficiency 
Economy Philosophy, Mae 
Suai District, Chiang Rai 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
4 เชียงใหม ่ ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม   Guidelines of Elderly Care 

Business in Chiang Mai, 
Thailand. 

Proceedings, 19th 
International Conference on 
Business, Economics, and 
Management (ICBEM 2017) 
September 7-8, 2017. Tokyo 
Japan. 

0.40 

5 เชียงใหม ่ ดร.รญิญาภัทร์ เขจร
นันทน์ 

Customer Behavior and 
Satisfaction of Domestic 
Low Cost Carrier in Chiang 
Mai, Thailand. 

Proceedings, 19th 
International Conference on 
Business, Economics, and 
Management (ICBEM 2017) 
September 7-8, 2017. Tokyo 
Japan. 

0.40 

6 เชียงใหม ่ Peeraya Somsak, 
Teeapong Chaisen, 
Rinyaphat 
Kechrananta, and 
Thanasak 
Tantinakom 

Inside the Minds of 
Consumer Toward 
Supermarket in Chiang Mai 
Province 

Proceedings, International 
Academic Conference on 
Business and Economics 
(IACBE 2017). Kuala 
Terengganu Malaysia, 
October 7-8 2017 

0.40 

7 เชียงใหม ่ ดร.พีรยา สมศักดิ์    The Factors Influencing 
Consumer Behavior of 
Beverage in Retail Stores 
Chiang Mai Province. 

Proceedings, 19th 
International Conference on 
Business, Economics, and 
Management (ICBEM 2017). 
September 7-8, 2017. Tokyo 
Japan.  

0.40 

8 เชียงใหม ่ ดร.รญิญาภัทร์ เขจร
นันทน์  
ดร.พีรยา สมศักดิ ์

Customer Satisfaction for 
Integrated Marketing 
Communication in 
Department Store Chiang 
Mai Province. 

Proceedings, 19th 
International Conference on 
Business, Economics, and 
Management (ICBEM 2017) 
September 7-8, 2017. Tokyo 
Japan.  

0.40 

9 เชียงใหม ่ อ.พิริยมาศ  ศิริชัย 
อ.ศิวพร เจรียง
ประเสิรฐ 

The Factors Affecting 
Mobile Learning 
Acceptance on University 
Student: Case study of 
International Business 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 

0.40 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
Management department, 
RMUTL. 

Malaysia on 7-8th October 
2017. 

10 เชียงใหม ่ อ.สุภาวดี วรณุกลุ Factors Influencing Hotel 
Choice of Tourists Staying 
in Chiang Mai “Old City”. 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

11 เชียงใหม ่ อ.สุภาวดี วรณุกลุ The Factors Affecting 
Mobile Learning 
Acceptance on University 
Student: Case study of 
International Business 
Management department, 
RMUTL. 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

12 เชียงใหม ่ อ.ณฐา  อภิธาวินวส ุ Leadership Skills and the 
Potential for Establishing 
the Occupational Group of 
Ban Pa Meang Community, 
Muang Pan District, 
Lampang. 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

13 เชียงใหม ่ อ.ภาคภูมิ  ภคัวิภาส Leadership Skills and the 
Potential for Establishing 
the Occupational Group of 
Ban Pa Meang Community, 
Muang Pan District, 
Lampang. 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
14 เชียงใหม ่ อ.ชูเกียรติ  ศิริวงษ ์ Guideline  of  Developing  

Tourism  Route  in Organic  
Agriculture  Community, 
Maetang District, Chiang Mai 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

15 เชียงใหม ่ อ.สุภาภรณ์  ศุภพลกิจ Demand of foreign tourists 
who visit the Old town, 
Amphur Muang, Chiang Mai 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

16 เชียงใหม ่ ผศ.กัลยารัตน์ เศวต
นันทน์   อ.กนกวรรณ   
คันธากร 

Community-Based Tourism: 
RMUTL Community Service 
Project Focusing on a 
Homestay Program in Prao, 
ChiangMai Thailand 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak 
Campus), Kuala Terengganu, 
Malaysia on 7-8th October 
2017. 

0.40 

17 เชียงใหม ่ Thanalerdsopit and 
Jing 

The Integrated Knowledge 
Management Framework of 
Local Herbs for Supporting 
a Good Life-path under 
Cooperative Sufficiency 
Theory: A Case Study at 
Phumuen Community, Mae 
Aii City, Chiang Mai 
Province, Thailand. 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Are-based 
Innovation in Asia, The 13th 
International Conference 
(ASIALICS 2016) วันท่ี 3-4 
ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทา
ราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

0.40 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
18 เชียงราย ดร.แววดาว  พรมเสน  A Silent mode notificafition 

to investors in emerging 
markets. 

The 13th Kuala lumpur 
international business, 
economics and law 
conference 2017 . 19-10 
August 2017, Hotel Bangi-
Putrajaya, Selangor, Malaysia 

0.40 

19 เชียงราย ดร.ปองสุข  ศรีชัย เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์การ
พนันในพ้ืนท่ีกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม่
แม่น้ าโขง 

ตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ 
มทร.ธัญบรุี ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 
(ก.ค.-ธ.ค. 2560) issn 2586-
8543 

0.40 

20 ตาก ผศ.ดร.สินีนาฏ  วงค์
เทียนชัย 
ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์
แก้ว 

การวิเคราะห์ต้นทุนและ
จุดคุ้มทุนของเครื่องต้นแบบท่ีใช้
สนามไฟฟ้าแบบพัลสส์ าหรับฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ านม 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 12  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วันท่ี 14 
ธันวาคม 2560 

0.40 

21 น่าน - Atcharaporn 
Poolying 
- Nongnuch Ketui 
- Sunai Deshar 
- Kanitha Homjun 

A mobile application for 
supporting agriculture 
investment with ROI-based 
measurement. 

2017 12th International 
Conference on Knowledge 
Information and Creativity 
Support Systems on 9-11 
November 2017, Negoya , 
Japan 

0.40 

22 น่าน ดร.ศักรินทร์ ณ น่าน Neoliberalism and 
Integration of Labor and 
Natural Resources: Contract 
Farming and Biodiversity 
Conservation in Northern 
Thailand. 

  0.40 

23 พิษณุโลก ดร.กัญญกาญจน์   
ไซเออรส์ 

Leadership Skill and the 
Potential for Establishing 
the Occupational Group of 
Ban Pa Meang Community, 
Muang Pan District, 
Lampang 

International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE2017) at 
University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus) 
Kuala Terengganu, Malaysia 
/ 7-8  October 2017   
 
 

0.40 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
ค่าน้ าหนัก 0.60 

1 เชียงราย อ.ชนนพร  ยะใจมั่น รูปแบบการจดัการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง 
กรณีศึกษา บ้านดอยสะโง๊ะ 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

วารสารการวิจัยกาสะลองค า 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี เล่มที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 

0.60 

2 ตาก ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์
แก้ว 

คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคส์ าหรับวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

วารสารการจดัการธรุกิจ 
มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2560 

0.60 

3 ตาก ปิยะวรรณ คุ้มญาติ  
ซินเนีย รัตภิัทร 

ความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู้เปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้และความสามารถ ในการ
สร้างความรู้ ในบริบทปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษา
เชิงประจักษ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ในประเทศไทย 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด Journal of Roi Et 
Rajabhat University ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2560 Vol.11 No.1 July - Dec 
2017 

0.60 

4 พิษณุโลก ผศ.กานต์ธรีา  โพธิ์ปาน การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพผง
เปลือกไขต่่อการยดือายะการ
เก็บรักษาผักสลดักรีนโอ๊ค 

วารสารการเกษตรราชภัฏ/ปีท่ี 16 
ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 หน้า 46-52 

0.60 

ค่าน้ าหนัก 0.80 

1 เชียงใหม ่ อ.เบญญาภา กันทะวงศ์
วาร 

Marketing  Mix  Factors  
Affecting Buying  Decision  
of   Textile Handicraft From 
Lanna’s Ethnic Wisdom: 
Pgazkoenyau 

Panyapiwat  Journal,  2017 
Jan-April,  P’25-37.  Vol.  9  
No.1 

0.80 

2 เชียงใหม ่ อ.ภาคภูมิ  ภคัวิภาส การสื่อสารและการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมของผู้ประกอบการ
ชาวไทยในประเทศลาว: หลวง
น้ าทา  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์
อิสเทอร์น ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
มกราคม 2560 – มีนาคม 2560 

0.80 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
3 เชียงใหม ่ ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภติ 

พัชรินทร์ สารมาท 
ภัทริกา มณีพันธุ์  
อรทัย ดุษฎีด าเกิง 

การประยุกต์ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพื่อ
การจัดการความรู้และส่งเสริม
ทักษะงานวิจัยในคณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
จังหวัดเชียงใหม ่

วารสารวิชาการฟาร์อสีเทอร์น ปี
ที่ 11 ฉบับท่ี 3 หน้า 93-104. 

0.80 

4 เชียงใหม ่ เฉลิมพงษ์  ท างาน Media consuming behaviors 
and perspectives towards 
learing English through 
facebook as a secondary 
teaching/learning resource 
for university English 
curriculum 

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ : ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
เดือนสิงหาคม 2559 – มกราคม 
2560 หน้า 248 – 256. 

0.80 

5 เชียงใหม ่ ประทีป  พืชทองหลาง 
กฤตภาส  รญัเสวะ 

กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบ ารุง
ทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม ่

วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีท่ี 
10 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน 
2560) หน้า 125 – 138 

0.80 

6 เชียงราย ดร.วรีวรรณ  เจรญิรูป  ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์
กับผลการด าเนินงานของกิจการ: 
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 9 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) 

0.80 

7 เชียงราย ดร.ชไมพร  รัตนเจรญิ  ผลกระทบจากการก ากับดูแล
กิจการและรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนท่ีส่งผลต่อมูลค่า
กิจการของบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีท่ี 13 ฉบับ
ที่ 37  ฉบับ มีนาคม -มิถุนายน 
2560 

0.80 

8 น่าน อาจารย์จติรา ปั้นรูป, 
อาจารย์อภญิญา กันธิ
ยะ, อาจารย์วรรณิดา 
ชินบุตร 

พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
เสรมิศักยภาพธุรกิจชุมชน กรณี: 
ผลิตภณัฑ์ผ้าฝ้ายทอมือกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย 
จังหวัดน่าน 

วารสารคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี ปีที่ 12 ฉบับท่ี1 เดือน
มิถุนายน 2560 ISSN 1905-
8446 

0.80 
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ล าดับ พ้ืนที่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง ค่าน้ าหนัก 
9 พิษณุโลก ดร.กาญจนา  ทวินันท์ Cluster and R&D Affecting 

the Competitive Advantage 
of the Mould and Die 
Sector in the Thai 
Automotive Industry 

Management and 
Production Engineering 
Review/Volume 8, Number 
4, December 2017, pp. 3-12 

0.80 

10 พิษณุโลก ดร.กาญจนา  ทวินันท์ การเปรยีบเทียบความสุขของ
ประชาชนในภาคใต้และภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 

วารสารธุรกิจปริทัศน์ / ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 หน้า 93-109 

0.80 

11 พิษณุโลก ดร.กาญจนา  ทวินันท์ จัดการโซ่อุปทาน ความสามารถ
ด้านนวัตกรรม และองค์การแห่ง
การเรยีนรู้ที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 

วารสารธุรกิจปริทัศน์ / ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2560 หน้า 125-138 

0.80 

12 ล าปาง ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์
กับผลการด าเนินงานของกิจการ 
: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

วารสารปัญญาภิวัตน์ ปีท่ี 9, ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560) 
หน้า 43-53 

0.80 

13 ล าปาง ดร.ปัญจพร  ศรีชนา
พันธ ์

ความเป็นผู้น ากับการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีบริหารของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

วารสารบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีท่ี 
12, ฉบันท่ี 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2560) หน้า 150-162 

0.80 

14 ล าปาง ดร.ปัญจพร  ศรีชนา
พันธ ์

การแปรรปูสับปะรดแช่อ่ิม
อบแห้งด้วยวิธีรังสีแสงอาทิตย ์

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 
25, ฉบับท่ี 2 (เมษายน – 
มิถุนายน 2560) หน้า 122-130 

0.80 

ค่าน้ าหนัก 1.00 

1 พิษณุโลก  ดร.กาญจนา  ทวินันท์ Cluster and R&D Affecting 
the Competitive Advantage 
of the Mould and Die 
Sector in the Thai 
Automotive Industry 

Management and 
Production Engineering 
Review/Volume 8, Number 
4, December 2017, pp. 3-12 

1.00 

2 น่าน ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนา
ราบ 

ต ารา เรื่อง เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค  ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.
2560 

1.00 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลาย
สาขาวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาคุณภาพของข้อเสนองานวิจัยให้สามารถ
เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
ทุกพ้ืนที ่
2. ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
นักวิ จั ยภายในกับภายนอกหน่ วยงาน หรือ
หน่วยงานงบประมาณภายนอก 
3. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวชลธิชา  โชติชว่ง 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2685 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและภาคอุตสาหกรรม ใน 5 เขตพ้ืนที่ 4 คณะ  
1 สถาบันวิจัยฯ 1 วิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย นั้น 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการให้บริการวิชาการผ่านโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม โดยในส่วนของการด าเนินงานของคณะฯ ในเขตพ้ืนที่ 
ด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ้ืนที่ และในส่วนของ
คณะฯ ส่วนกลางได้ด าเนินโครงการให้บริการวิชาการในพ้ืนที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (3.1-1-01) สืบเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน โดย
การด าเนินงานในพ้ืนที่คณะฯ ได้มีการก าหนดชุมชนเป้าหมาย และได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส ารวจความต้องการของชุมชนโดยจัดการประชุมกลุ่มย่อย
กับชุมชน ผู้น าชุมชน บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ได้จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การบริการวิชาการมายัง
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะฯ จึงได้วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและน าข้อมูลดังกล่าวมา
วางแผนร่วมกับชุมชน โดยเน้นความส าคัญของโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง ซึ่งพบว่าชุมชนยังขาดรายได้ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ทางคณะฯจึงได้มีการจัดตั้ง
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและการท าโฮมสเตย์ โดยเน้นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ เพ่ือเป็น                 
การรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว อีกท้ังยังท าให้ชุมชนมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีอีกด้วย 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

3.1-1-02   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
 ข้อ 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ

บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
   คณะฯ ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของหมู่บ้านและภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 
ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (3.1-2-01) เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน และชุมชนดังนี้ 

 ผลต่อนักศึกษา คณะฯ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร 
โดยให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน ฝึกการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพ้ืนที่จริง ตาม
แผนการสอน มคอ.3 รายวิชา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) (3.1-2-02) รายวิชา 
งานมัคคุเทศก์ (Tour Guiding) (3.1-2-03) รายวิชา การจัดการการตลาด (Marketing Management) 
(3.1-2-04) และรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (3.1-2-05) 

 ผลต่อหน่วยงาน คณะฯมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ได้ถ่ายทอดความรู้  
สู่ชุมชน ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้น่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  

 ผลต่อชุมชน ชุมชนบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการของ
คณะฯ โดยได้รับความรู้ในการบริหารจัดการโฮมสเตย์เพ่ือพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว อีกท้ังยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูก
กาแฟอินทรีย์ การท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้แทนสารเคมีและยาฆ่าแมลง 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-2-01   แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
3.1-2-02   มคอ.3 รายวิชา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.1-2-03   มคอ.3 รายวิชา งานมัคคุเทศก์ 
3.1-2-04   มคอ.3 รายวิชา การจัดการการตลาด 
3.1-2-05   มคอ.3 รายวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 ข้อ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 คณะฯ ได้ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการ ซึ่งทุกโครงการเป็นโครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมที่บริการแบบให้เปล่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ด าเนินงานจากคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-3-01   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี

งบประมาณ 2561 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

3.1-3-02 โครงการครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์   
   
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1  

และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
1. คณะฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง  ๆ ในแผนปฏิบัติราชการ               

ที่ขออนุมัติด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 รวมถึงผลการด าเนินงานของแผนงานบริการวิชาการ 

2. หลังจากได้ติดตามผลการด าเนินงานในข้อ 1 คณะฯ ได้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตาม 

 มาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1  (รอบที่ 1 
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงานทั้งหมด 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี ้ว ัดของแผนปฏิบัต ิการ
ประจ าป ี ค รั ้ง ที ่ 1  ( รอบที ่ 1  ต ุล าคม  2560 –  ม ีน าคม  256 1)  ในข้อ 2 มาน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือให้ทราบถึงผลการค านวณและทบทวนแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้และระยะเวลาที่เหลือ เพ่ือให้ด าเนินงานการให้บริการวิชาการบรรลุเป้าหมายและส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผน ทั้ งนี้  คณะฯ จะได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของแผนใน                          
สิ้นปีงบประมาณต่อไป 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1 
(รอบที่ 1 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) (แผนงานบริการวิชาการ) 

3.1-4-02 หนังสือศธ 0583.02/ว 209 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื ่อง ขอติดตาม
รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561                 
(ไตรมาส 1 - 2) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-4-03 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
3.1-4-04 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 

2561 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 1. คณะฯ ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอดังกล่าวมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานในโครงการ
ให้บริการวิชาการพ้ืนที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่                    
(ปีที่ 3) (3.1-5-01) เพ่ือหน่วยงานจะได้ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงโครงการให้
สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ 2561 

2. คณะฯ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1 
รายงานผลการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
(3.1-5-02) แจ้งต่อหน่วยงานภายในเพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงาน (3.1-5-03) และน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2 (2/2561) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพ่ือทราบ
ผลการด าเนินงานดังกล่าว (3.1-5-04) ส่วนการรายงานครั้งที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการติดตามผลการ
ด าเนินงานไตรมาสที่ 3 และ 4   

3. หลังจากคณะฯ ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 รอบที่ 1 เพ่ือแจ้งต่อผู้บริหารทราบแล้ว คณะฯ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานหารือถึงผลการด าเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามแผน และความต้องการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือใน
ปีงบประมาณ 2561 แล้วรวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-5-01   เอกสารการเสนอขอโครงการให้บริการวิชาการพ้ืนที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง                  
หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (ปีที่ 3) 

3.1-5-02 รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
3.1-5-03  บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ฝบห. ว 054 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561รอบที่ 1 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-5-04   แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2 (2/2561)    

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
 
 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
   ตามที่ ส่วนงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง แก้ปัญหาด้านวิศวกรรม 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่โครงการหลวง 38 ศูนย์  นั้น คณะฯ ได้มีส่วนร่วมกับส่วนงานสนับสนุน
มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการด าเนินโครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผ่านกิจกรรมการด าเนินโครงการการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน : ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนภายใต้พ้ืนที่โครงการหลวงเพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ ซึ่งได้ด าเนินการใน  
2 พ้ืนที่คือ บ้านแม่จันใต้ โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น จังหวัดเชียงราย และบ้านป่าเหมี้ยง โครงการหลวง
ห้วยตีนตก จังหวัดล าปาง 
 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ 

1 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : ธุรกิจ 
เพ่ือความยั่งยืนภายใต้พ้ืนที่โครงการหลวงเพ่ือเป็นพื้นที่ต้นแบบ 

  -   บ้านแม่จันใต้  โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น จั งหวัดเชียงราย  
  -   บ้านป่าเหมี้ยง โครงการหลวงห้วยตีนตก จังหวัดล าปาง 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-6-01   การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

ภายใต้พ้ืนที่โครงการหลวงเพ่ือเป็นพื้นที่ต้นแบบ 

    -   บ้ านแม่ จั น ใต้  โ ค ร งการหลว งห้ ว ยน้ า ขุ่ น  จั งหวั ด เ ชี ย ง ร า ย  
    -   บ้านป่าเหมี้ยง โครงการหลวงห้วยตีนตก จังหวัดล าปาง 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ (5 คะแนน) 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะมีบุคลากรที่มีความสามารถในหลากหลาย
ศาสตร์ จึงสามารถให้บริการทางวิชาการได้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการของชุมชน โดยมี
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรจัดท าแผนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการวิจัย และการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้มากยิ่งข้ึน 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล, นายชัยยง  จันทร์ศรี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2603 
E-mail :  - 

  ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยรับนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณจากศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา จากนั้น คณะฯ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 (4.1-1-01)  เพ่ือจัดท าแผนงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (4.1-1-02)   
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-01   คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
4.1-1-02      แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 

 

 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะแล ะ
วัฒนธรรม (4.1-2-01) และบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีการก าหนดตัว
บ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01   แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560  
 

 ข้อ 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานพร้อมกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ในแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปี จ านวน 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1) รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 (4.1-3-01)    

ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 2) รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560 (4.1-3-02)    

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01 รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
(ไตรมาส 1) 

4.1-3-02 รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
(ไตรมาส 2) 

 
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
1. คณะฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง  ๆ ในแผนปฏิบัติราชการ               

ที่ขออนุมัติด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 รวมถึงผลการด าเนินงานของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

2. หลังจากได้ติดตามผลการด าเนินงานในข้อ 1 คณะฯ ได้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตาม 

 มาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1 
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงานทั้งหมด  

3. น าข้อมูลที่ ได้จากการรายงานผลการด า เน ิน งานตามต ัวชี ้ว ัดของแผนปฏ ิบ ัต ิ                         
การประจ าป ี ครั ้งที ่ 1  (รอบที ่ 1  ต ุลาคม 2560 –  ม ีนาคม 2561)  ในข้อ 2 มาน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและทบทวนแผนการด าเนินงานเพ่ือปรับให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และระยะเวลาที่เหลือ เพ่ือให้การด าเนินงานแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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บรรลุเป้าหมายและส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน ทั้งนี้คณะฯ จะได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จของ 
ตัวบ่งชี้และแผนในสิ้นงบประมาณต่อไป  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-01 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1               

(รอบที่ 1 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) (แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

4.1-1-02 หนังสือศธ 0583.02/ว 209 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื ่อง ขอติดตาม
รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (ไตร
มาส 1 - 2) 

4.1-1-03 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
4.1-1-04 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 

2561 
 

 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   1. คณะฯ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งที่ 1 

รายงานผลการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
(4.1-5-01) แจ้งต่อหน่วยงานภายในเพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงาน (4.1-5-02) และน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2 (2/2561) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพ่ือทราบ 
ผลการด าเนินงานดังกล่าว (4.1-5-03) ส่วนการรายงานครั้งที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการติดตามผลการ
ด าเนินงานไตรมาสที่ 3 และ 4   

2. หลังจากคณะฯ ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561  รอบท่ี 1 เพื่อแจ้งต่อผู้บริหารทราบแล้ว คณะฯ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานหารือถึงผลการด าเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามแผน และความต้องการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือใน
ปีงบประมาณ 2561 แล้วรวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

 

 



131 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-5-01 รายงานผลการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 – มีนาคม 2561 

4.1-5-02 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ฝบห. ว 054 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561รอบที่ 
1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

4.1-5-03 แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2 (2/2561)   
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

 

 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณะชน เช่น การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงไทยสู่สากล  
(Loy Kratong to World Events) ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการความรู้ทางวิชาการด้านการเรียนการ
สอนและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้น านักศึกษามาให้ความรู้การประดิษฐ์กระทงไทยสู่
สากล และคณะฯ ได้คัดเลือกให้อาจารย์เกิดศิริ ชมพูกาวิน อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เจ้าของโครงการเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชื่อผลงานสืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงไทยสู่สากล “Loikatong ”to 
World Events) (4.1-6-01) และคณะได้เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่อง ดังต่อไปนี้ 

1. เว็ปไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ http://bala.rmutl.ac.th/ (4.1-6-02)   
2. เพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (4.1-6-03)   

พ้ืนที่เชียงใหม่  https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
พ้ืนที่เชียงราย https://www.facebook.com/balacr.rmutl/  
พ้ืนที่ตาก https://www.facebook.com/groups/blatak/about/ 
พ้ืนที่พิษณุโลก https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/ 
พ้ืนที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
พ้ืนที่ล าปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง                

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ (4.1-6-04)   
4. เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และ หน่วยงานที่จัดโครงการหรือกิจกรรม เช่น 

จดหมายข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น   (4.1-6-05)   

http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/blatak/about/
https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01   โครงการสืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงไทยสู่สากล (Loy Kratong to 
World Events) 

4.1-6-02 Printout หน้าเว็ปไซต์ของคณะฯ   http://bala.rmutl.ac.th/ 
4.1-6-03  Printout หน้า Fan page  ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่เชียงใหม่  https://www.facebook.com/balachiangmai/ 
พ้ืนที่เชียงราย https://www.facebook.com/balacr.rmutl/  
พ้ืนที่ตาก https://www.facebook.com/groups/blatak/about/ 
พ้ืนที่พิษณุโลก https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/ 
พ้ืนที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
พ้ืนที่ล าปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง      

4.1-6-04   บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
4.1-6-05   เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 ข้อ 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ (5 คะแนน) 6 ข้อ 5 คะแนน ไมบ่รรลุ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรสนับสนุนให้ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงานโดด
เด่นและต่อเนื่อง จัดท าแนวทางและรูปแบบการ
ปฏิบัติที่ ชัด เจน และจัด เวที เ พ่ือเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างสาขา/พ้ืนที่/
คณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 

- 

http://bala.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/blatak/about/
https://www.facebook.com/groups/1468231450163685/
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ประโยชน์ อันจะน าไปสู่การสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติต่อไปได้ 
2. ควรกระตุ้นให้จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการการเรียน            
การสอน 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
 เอกลักษณ์ของสถาบัน   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวอรทัย ใจกาศ (ข้อ 1,5), นายเอกชัย  ปราสาทวัฒนา (ข้อ 2,3)          

นายกติติพงษ์ วงค์กองแก้ว (ข้อ 4), นางสาวมธุรดา สุรินทร์ค า (ข้อ 6) 
นางสาวสุพรรษา  ตาค ามูล (ข้อ 7) 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2602, 2585, 2687 
E-mail :  - 

 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน :  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเดินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะฯ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ 
ค่าเป้าหมายและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์ โดยเป็นการด าเนินงานผ่านกระบวนการวางแผนที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการทบทวนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560  
ที่ผ่านมา ตลอดจนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและบริบทอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
คณะ รวมถึงการศึกษา และวิเคราะห์ความคิดเห็นต่าง ๆ ของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะ
น ามาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนที่เหมาะสมกับบริบท  และอัตลักษณ์ของคณะฯ  
ซึ่ งกระบวนการทั้ งหมด  ได้มีการด า เนินการอย่ าง เป็นระบบและผ่ านความเห็นชอบจาก 
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คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากนั้น
จึงได้ถ่ายทอดสู่ทุกหน่วยงานในสังกัด ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรของคณะฯสามารถด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน  โดยสามารถอธิบายขั้นตอน
การด าเนินงานได้ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
1. คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 

ทางการเงินและจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ แผนงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2561  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่ 028/2560 (5.1-01-01) เพ่ือด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงพัฒนา 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้ครบ  
ทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงาน และจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมพันธกิจ 
ทั้ง 4 ด้าน ด าเนินการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด าเนินการตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รวมถึงประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

2. คณะฯ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 เพ่ือรับฟัง
นโยบายการด าเนินงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีนโยบายการบริหารงานใน
ด้านต่าง ๆ ของคณะ รวมถึงแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายหลักของการด าเนินงานของคณะฯ มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการจัดการเรียนการสอน 
ตามนโยบายของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็มให้กับชุมชน แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารจัดการ
หน่วยงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. คณะกรรมการฯ ได้น านโยบายการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมถึงน าผลการด าเนินงาน  
ตามเป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในกลยุทธ์ต่าง ๆ   ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ คือ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
การบริหารจัดการของหน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในปีที่ผ่าน
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มา น ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 โดยให้ทุกหน่วยงาน
น าเสนอโครงการตามความจ าเป็น และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน รวมถึงการตอบสนองต่อ
ความต้องการของการพัฒนาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่คณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นผ่านกิจกรรมการวิพากษ์โครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  
พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในทุกภารกิจของคณะฯ ทั้งในของระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ แล้วจึงน าโครงการที่ผ่าน 
การพิจารณาโดยคณะกรรมการและผู้บริหารเรียบร้อยแล้ง วน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2561 (5.1-01-02) 

4. ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561 น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 1 (1/2561)  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ในที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว (5.1-1-03) 

5. ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารคณะฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาและรับฟังความ
คิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1 (1/2561) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ต่อไป (5.1-1-04) 

6. คณบดีน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 (5.1-1-05)  และผ่านการ
รับรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.01(สอ.)/372 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2561 (5.1-1-06) เมื่อแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2561 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะฯ จึงได้ด าเนินการเผยแพร่แผนดังกล่าวไปยังทุก
หน่วยงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ฝบห (ว) 029 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์ (5.1-1-07) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป   

7. คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ครั้งที่ 1 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ว 209  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ขอติดตามรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (ไตรมาส 1 - 2) (5.1-1-08)    
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  8. คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ครั้งที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561) (5.1-01-09) แจ้งต่อหน่วยงานภายในเพื่อทราบถึงผลการด าเนินงาน ตามบันทึกข้อความ
ที่ ศธ 0583.02/ฝบห. ว 054 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 รอบท่ี 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) (5.1-01-10) 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2 (2/2561) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2561 เพ่ือทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว (5.1-01-11) ส่วนการรายงานครั้งที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการ
ติดตามผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 และ 4   

9. หลังจากคณะฯ ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 รอบที่ 1 เพ่ือแจ้งต่อผู้บริหารทราบแล้ว คณะฯ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานหารือถึงผลการด าเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามแผน และความต้องการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือใน
ปีงบประมาณ 2561 แล้วรวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้วย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีสุดท้ายของการด าเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557 – 2561 รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ที่ครบก าหนดตามกรอบระยะเวลา และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ 
ที่เกิดขึ้น จึงได้ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  
ขึ้น (5.1-01-12) เพ่ือด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557 – 2561  และระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากร
ภายในคณะฯ  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ โดยรวม รวมถึงสามารถใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มุ่งสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายเดียวกัน อย่างมีคุณภาพ และเชื่อมโยงและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติ รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในทิศทางที่เหมาะสม น ามาจัดท าเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2565 (5.1-01-13) ผ่านการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงาน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนดังกล่าวด้วย  

หลังจากได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
พ.ศ .2561 – 2565  เป็นที่ เ รี ยบร้อยแล้ว  คณะฯ ได้ด า เนินการน า เสนอแผนดั งกล่ าวต่อ 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2561 พิจารณาอนุมัติ (5.1-01-14) เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการท างานของ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และถ่ายทอดนโยบาย การบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์ให้หน่วยงานในสังกัด 

 เมื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2565      
ได้ผ่านการอนุมัติและเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานยุทธศาสตร์และแผน      
จึงได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2561)  
(5.1-01-15) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่  และ
ได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 (ครั้งที่ 1) มาทบทวน 
ถึงการด าเนินงานในระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณด้วย และน าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2561) ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และผ่านการพิจารณา
อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (5.1-01-16) 

ในระยะเวลาที่เหลือของรอบปีงบประมาณ 2561 คณะจะได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมิน
ผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และตามตัวชี้วัดของแผนงานด้านต่าง ๆ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ต่อไป  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-01-01 ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ที่ 028/2560 
5.1-01-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
5.1-01-03 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 (1/2561)  เมื่อวันที่ 23 

มกราคม 2561 
5.1-01-04 แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1 (1/2561)  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-01-05 แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-01-06 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.01(สอ.)/372 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง  

ส่งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ 2/2561 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-01-07 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ฝบห (ว) 029 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง 

ขอส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5.1-01-08 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ว 209  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ขอ

ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
(ไตรมาส 1 - 2) 

5.1-01-09 รายงานผลการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
– มีนาคม 2561 

5.1-01-10 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ฝบห. ว 054 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561รอบที่ 1 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

5.1-01-11 แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2 (2/2561)    
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

5.1-01-12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2565 

5.1-01-13 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 – 
2565 

5.1-01-14 แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561   

5.1-01-15 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2561) 
5.1-01-16 แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3/2561  

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
 
 ข้อ 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน :  
 คณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-2-01) ดังนี้ 
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หลักสูตรการบัญชี 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  36,301,899.26   52.11   3,470,548.73   52.29   2,215,533.31   56.21   19,335,742.34   54.66   2,845,181.89   51.99   20,389,796.31   51.67   84,558,701.85   759.90   111,276.09  

ร้อยละ  42.93     4.10     2.62     22.87     3.36     24.11          

เชียงราย***  8,227,334.47   11.81   788,793.39   11.88   408,697.69   10.37   3,880,445.06   10.97   656,667.98   12.00   4,725,834.80   11.98   18,687,771.39   285.61   65,431.09***  

ร้อยละ  44.03     4.22     2.19     20.76     3.51     25.29          

ล าปาง*  9,947,485.39   14.28   868,948.07   13.09   372,059.11   9.44   3,850,990.13   10.89   731,645.18   13.37   3,410,237.16   8.64   19,181,365.03   381.12   50,066.21*  

ร้อยละ  51.86     4.53     1.94     20.08     3.81     17.78          

น่าน  6,818,712.57   9.79   646,461.78   9.74   377,967.89   9.59   3,413,451.73   9.65   533,638.12   9.75   7,330,921.13   18.58   19,121,155.22   242.32   78,908.70  

ร้อยละ  35.66     3.38     1.98     17.85     2.79     38.34          

ตาก**  8,367,419.90   12.01   862,727.83   13.00   567,208.69   14.39   4,895,814.07   13.84   705,533.90   12.89   3,602,697.76   9.13   19,001,402.15   357.15   53,202.86**  

ร้อยละ  44.04     4.54     2.99     25.77     3.71     18.96          

   69,662,851.58  100.00  6,637,479.82  100.00  3,941,466.70  100.00  35,376,443.32  100.00  5,472,667.06  100.00  39,459,487.16  100.00  160,550,395.64   2,026.10   358,884.95  

                                

 
* ต้นทุนต่อหน่วยนอ้ยที่สุด 
** อันดับที่ 2 
*** อันดับที่ 3 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรการบัญชี 

 อันดับที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ล าปาง มีต้นทุนต่อหน่วยที่น้อยที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคา น้อยที่สุด และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่สองรองจากพ้ืนที่

เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 18.81 จากจ านวนนักศึกษาบัญชีทั้งหมด  

 อันดับที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ตาก มีต้นทุนต่อหน่วยที่น้อย เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อย และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่สาม คิดเป็นร้อยละ 17.63 

จากจ านวนนักศึกษาบัญชีทั้งหมด  

 อันดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่เชียงราย เนื่องจากมตี้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อย และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่สี่ คิดเป็นร้อยละ 14.10 จากจ านวนนักศึกษาบัญชี

ทั้งหมด 

 อันดับที่ 4 ได้แก่ พื้นที่น่าน มีต้นทุนที่มาจากค่าเสื่อมราคาที่มาจากสินทรัพย์ถาวรที่มาก ประกอบกับมีจ านวนนักศึกษาน้อยท่ีสุด จึงท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูง  

 อันดับที่ 5 ได้แก่ พื้นที่เชียงใหม่ มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคามากที่สุด แต่มีจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมากที่สุดเช่นกัน ประกอบกับมี

การใช้งบประมาณในการบริหารจัดการที่สูงตามจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมาก จึงมีส่วนที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจ – การจัดการ 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  32,909,355.94   52.50   3,130,412.86   52.77   1,962,833.37   57.29   17,247,917.92   55.47   2,570,088.74   52.44   20,108,558.12   54.61   77,929,166.94   808.87   96,343.25  

ร้อยละ  42.23     4.02     2.52     22.13     3.30     25.80          

เชียงราย  4,622,367.26   7.37   443,423.57   7.47   230,573.41   6.73   2,185,866.44   7.03   369,061.94   7.53   2,615,629.27   7.10   10,466,921.89   142.20   73,607.05  

ร้อยละ  44.16     4.24     2.20     20.88     3.53     24.99          

ล าปาง*  8,039,387.54   12.83   706,731.71   11.91   311,498.11   9.09   3,180,306.75   10.23   594,122.02   12.12   2,738,728.80   7.44   15,570,774.93   307.68   50,607.04*  

ร้อยละ  51.63     4.54     2.00     20.42     3.82     17.59          

น่าน  6,461,584.91   10.31   630,591.23   10.63   406,648.98   11.87   3,535,442.90   11.37   516,531.69   10.54   7,221,832.36   19.61   18,772,632.06   108.32   173,307.16  

ร้อยละ  34.42     3.36     2.17     18.83     2.75     38.47          

พิษณุโลก***  4,246,742.54   6.78   364,909.63   6.15   95,560.31   2.79   1,288,219.81   4.14   313,653.64   6.40   1,924,691.34   5.23   8,233,777.29   115.08   71,548.29 *** 

ร้อยละ  51.58     4.43     1.16     15.65     3.81     23.38          

ตาก**  6,399,530.85   10.21   656,148.69   11.06   418,919.70   12.23   3,655,906.01   11.76   537,910.70   10.97   2,215,118.57   6.02   13,883,534.52   218.30   63,597.45**  

ร้อยละ  46.09     4.73     3.02     26.33     3.87     15.96          

   62,678,969.04  100.00  5,932,217.70  100.00  3,426,033.88  100.00  31,093,659.84  100.00  4,901,368.72  100.00  36,824,558.46  100.00  144,856,807.63   1,700.45   529,010.25  

                                

 
* ต้นทุนต่อหน่วยนอ้ยที่สุด 
** อันดับที่ 2 
*** อันดับที่ 3 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ – การจัดการ 

 อันดับที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ล าปาง มีต้นทุนต่อหน่วยที่น้อยที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อย และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 

18.09 จากจ านวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ – การจัดการทั้งหมด รองจากพ้ืนที่เชียงใหม่  

 อันดับที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ตาก เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อย และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.84 

 อันดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่พิษณุโลก เนื่องจากมี ต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อยที่สุด แต่มีจ านวนนักศึกษาท่ีน้อย จึงมีส่วนที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยยังสูงอยู่ 

 อันดับที่ 4 ได้แก่ พื้นที่เชียงราย เนื่องจาก มีการใช้งบประมาณมากเม่ือเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่น้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง 

 อันดับที่ 5 ได้แก่ พื้นที่เชียงใหม่ มีต้นทุนที่มาจากค่าเสื่อมราคาที่มาจากสินทรัพย์ถาวรมากท่ีสุด แต่มีจ านวนนักศึกษาที่มากเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 47.57 

จึงท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่ยังอยู่ในค่าท่ีสูงมากอยู่ 

 อันดับที่ 6 ได้แก่ พื้นที่น่าน เนื่องจากมี มีต้นทุนที่มาจากค่าเสื่อมราคาที่มาจากสินทรัพย์ถาวรที่มาก ประกอบกับมีจ านวนนักศึกษาน้อยที่สุด จึงท าให้มีต้นทุนต่อ

หน่วยสูงมากที่สุด 
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หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  8,336,486.03     808,039.56     546,028.01     4,665,565.50     659,251.07     5,465,452.84     20,480,821.00   201.69   101,546.04  

ร้อยละ  40.70     3.95     2.67     22.78     3.22     26.69          

                                

                                

จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) มีเปิดสอนเพียงพ้ืนที่เดียว คือ พื้นที่เชียงใหม่ จึงเป็นหลักสูตรที่มีประมาณต้นทุนต่อหน่วยที่สูงมาก  

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  12,092,934.27     1,115,488.39     718,359.71     6,248,706.58     913,825.93     8,347,245.40     29,436,560.28   286.56   102,723.90  

ร้อยละ  41.08     3.79     2.44     21.23     3.10     28.36          

                                

                                

จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีเปิดสอนเพียงพ้ืนที่เดียว คือ พื้นที่เชียงใหม่ จึงเป็นหลักสูตรที่มีประมาณต้นทุนต่อหน่วยที่สูงมาก 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจ – การตลาด 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  31,448,018.34   69.67   2,963,355.59   69.76   1,826,949.96   73.95   16,158,676.88   72.27   2,436,219.14   69.45   20,814,261.80   79.28   75,647,481.70   837.26   90,351.24  

ร้อยละ  41.57     3.92     2.42     21.36     3.22     27.51          

เชียงราย***  4,293,656.57   9.51   404,327.94   9.52   198,392.05   8.03   1,928,889.85   8.63   337,773.29   9.63   2,181,944.54   8.31   9,344,984.23   131.52   71,051.71***  

ร้อยละ  45.95     4.33     2.12     20.64     3.61     23.35          

ล าปาง**  3,719,085.40   8.24   339,120.63   7.98   173,596.80   7.03   1,656,844.80   7.41   282,539.69   8.05   1,219,556.78   4.64   7,390,744.10   137.01   53,941.10**  

ร้อยละ  50.32     4.59     2.35     22.42     3.82     16.50          

น่าน*  735,901.48   1.63   63,891.80   1.50   29,321.77   1.19   293,807.92   1.31   53,588.87   1.53   822,263.98   3.13   1,998,775.81   45.43   43,996.83*  

ร้อยละ  36.82     3.20     1.47     14.70     2.68     41.14          

ตาก  4,944,719.76   10.95   477,393.82   11.24   242,198.52   9.80   2,320,585.24   10.38   397,972.66   11.34   1,217,706.18   4.64   9,600,576.18   120.01   80,000.34  

ร้อยละ  51.50     4.97     2.52     24.17     4.15     12.68          

   45,141,381.55  100.00  4,248,089.77  100.00  2,470,459.10  100.00  22,358,804.68  100.00  3,508,093.64  100.00  26,255,733.28  100.00  103,982,562.03   1,271.23   339,341.22  

                                

 
* ต้นทุนต่อหน่วยนอ้ยที่สุด 
** อันดับที่ 2 
*** อันดับที่ 3 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ – การตลาด 

 อันดับที่ 1 ได้แก่ พื้นที่น่าน มีต้นทุนต่อหน่วยที่น้อยท่ีสุด เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อยที่สุด ถึงจะมีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.57 

ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ – การตลาดทั้งหมด แต่ก็มีการใช้งบประมาณรวมน้อยที่สุดเช่นกัน 

 อันดับที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ล าปาง เนื่องจากมีต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาน้อย ประกอบกับมีจ านวนนักศึกษาที่มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากพ้ืนที่เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 

10.78 ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ – การตลาดทั้งหมด 

 อันดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่เชียงราย เนื่องจากการใช้งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีจ านวนนักศึกษามาก อันดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของจ านวน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ – การตลาดทั้งหมด  

 อันดับที่ 4 ได้แก่ พื้นที่ตาก เนื่องจากมีต้นทุนที่มาจากการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการที่สูงเป็นอันดับ 2 ประกอบกับมีจ านวนนักศึกษาน้อย จึงท าให้มี

ต้นทุนต่อหน่วยสูง  

 อันดับที่ 5 ได้แก่ พื้นที่เชียงใหม่ เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคามากท่ีสุด แต่มีจ านวนนักศึกษาท่ีมีจ านวนมากที่สุดเช่นกัน ประกอบกับมีการใช้งบประมาณในการ

บริหารจัดการที่สูงตามจ านวนนักศึกษาท่ีมีจ านวนมาก จึงมีส่วนที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

147 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  20,132,924.24   48.70   1,908,939.26   48.13   1,228,182.02   51.77   10,687,202.05   50.34   1,563,954.88   47.85   12,931,781.56   58.32   48,452,988.00   481.95   100,535.30  

ร้อยละ  41.55     3.94     2.53     22.06     3.23     26.69          

เชียงราย  3,514,274.23   8.50   328,892.90   8.29   155,497.20   6.55   1,537,136.28   7.24   275,375.87   8.43   1,657,634.85   7.48   7,468,811.32   96.07   77,741.43  

ร้อยละ  47.05     4.40     2.08     20.58     3.69     22.19          

ล าปาง*  4,412,316.73   10.67   390,365.58   9.84   176,978.56   7.46   1,783,333.82   8.40   327,645.91   10.02   1,493,447.46   6.74   8,584,088.06   167.78   51,162.76*  

ร้อยละ  51.40     4.55     2.06     20.77     3.82     17.40          

น่าน  4,841,822.38   11.71   500,264.34   12.61   328,071.65   13.83   2,834,393.48   13.35   409,201.11   12.52   2,528,428.55   11.40   11,442,181.51   77.90   146,882.95  

ร้อยละ  42.32     4.37     2.87     24.77     3.58     22.10          

พิษณุโลก***  2,892,875.14   7.00   267,774.29   6.75   115,499.07   4.87   1,191,302.30   5.61   225,373.91   6.90   1,405,887.68   6.34   6,098,712.38   84.06   72,551.90***  

ร้อยละ  47.43     4.39     1.89     19.53     3.70     23.05          

ตาก**  5,550,064.48   13.42   569,974.78   14.37   368,044.75   15.51   3,198,225.38   15.06   466,828.14   14.28   2,156,978.47   9.73   12,310,115.99   211.83   57,569.64**  

ร้อยละ  45.09     4.63     2.99     25.98     3.79     17.52          

   41,344,277.19  100.00  3,966,211.14  100.00  2,372,273.24  100.00  21,231,593.31  100.00  3,268,379.81  100.00  22,174,158.58  100.00  94,356,897.27   1,119.59   506,443.97  

                                

 
* ต้นทุนต่อหน่วยนอ้ยที่สุด 
** อันดับที่ 2 
*** อันดับที่ 3 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 อันดับที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ล าปาง มีต้นทุนต่อหน่วยที่น้อยที่สุด เนื่องจากมีการใช้ต้นทุนในการด าเนินงานที่เหมาะสม และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่ 3 

รองจากพ้ืนที่เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 14.99 ของนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้งหมด 

 อันดับที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ตาก เนื่องจากมีการใช้ต้นทุนในการด าเนินงานที่เหมาะสม และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่ 2 รองจากพ้ืนที่เชียงใหม่  

 อันดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่พิษณุโลก เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อยที่สุด แต่ก็มีจ านวนนักศึกษาที่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของนักศึกษาหลักสูตรระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจทั้งหมด จึงยังมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูง 

 อันดับที่ 4 ได้แก่ พื้นที่เชียงราย เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยคิดเป็นร้อยละ 8.58 ของนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้งหมด จึงยังมีต้นทุนต่อ

หน่วยที่สูง 

 อันดับที่ 5 ได้แก่ พื้นที่เชียงใหม่ มีต้นทุนที่มาจากค่าเสื่อมราคาที่มาจากสินทรัพย์ถาวรที่มาก งบประมาณในการบริหารจัดการมาก และยังมีจ านวนนักศึ กษาไม่

มากพอกับงบประมาณที่ใช้ไปท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก 

 อันดับที่ 6 ได้แก่ พื้นที่น่าน เนื่องจากมี งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการมาก และยังมีจ านวนนักศึกษาน้อยทีสุ่ด จึงท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก 
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หลักสูตรกา รท่องเที่ยวและการบริการ 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  13,088,441.66   67.00   1,235,931.65   67.37   787,825.27   73.73   6,879,498.91   71.18   1,013,349.54   66.90   8,616,359.25   82.02   31,621,406.27   319.12   99,089.39  

ร้อยละ  41.39     3.91     2.49     21.76     3.20     27.25          

เชียงราย  489,646.10   2.51   53,685.11   2.93   41,243.54   3.86   336,896.79   3.49   43,275.75   2.86   273,871.47   2.61   1,238,618.75   14.56   85,069.97  

ร้อยละ  39.53     4.33     3.33     27.20     3.49     22.11          

ล าปาง  2,171,005.72   11.11   186,659.61   10.18   73,971.26   6.92   794,972.56   8.23   157,793.42   10.42   755,891.99   7.20   4,140,296.56   84.92   48,755.26  

ร้อยละ  52.44     4.51     1.79     19.20     3.81     18.26          

ตาก  3,786,616.61   19.38   358,147.49   19.52   165,500.12   15.49   1,653,108.18   17.10   300,274.18   19.82   859,038.89   8.18   7,122,685.48   85.16   83,638.86  

ร้อยละ  53.16     5.03     2.32     23.21     4.22     12.06          

   19,535,710.10  100.00  1,834,423.86  100.00  1,068,540.19  100.00  9,664,476.43  100.00  1,514,692.88  100.00  10,505,161.60  100.00  44,123,007.06   503.76   316,553.48  

                                

 
* ต้นทุนต่อหน่วยนอ้ยที่สุด 
** อันดับที่ 2 
*** อันดับที่ 3 

 

 

 

 

 



150 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

150 

จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  

 อันดับที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ล าปาง มีต้นทุนต่อหน่วยที่น้อยท่ีสุด เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อย และมีการใช้งบประมาณในการด าเนินงานที่ค่อนข้างเหมาะสมกับ

ปริมาณนักศึกษา  

 อันดับที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ตาก มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูง เนื่องจากใช้งบประมาณในการบริหารจัดการสูง เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ล าปาง ซึ่งมีปริมาณนักศึกษาที่ใกล้เคียงกัน 

 อันดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่เชียงราย เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อยที่สุด และมีการใช้งบประมาณในการด าเนินงานน้อยที่สุด แต่มีจ านวนนักศึกษาน้อยที่สุด 

จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก 

 อันดับที่ 4 พื้นที่เชียงใหม่ เนื่องจากมีการลงทุนในสิ่งก่อสร้างใหม่เพ่ือรองรับการเรียนการสอนจึงท าให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคามากที่สุด ทั้งยังมีการใช้งบประมาณ 

ในการบริหารจัดการที่สูงมาก จึงท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงมาก ทั้งท่ีมีจ านวนนักศึกษาท่ีมีจ านวนมากก็ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้ 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

พื้นที ่

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดอืน/
ค่าตอบแทน)  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานกัศึกษา  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน

และค่าวัสด ุ 

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 5.ค่า
สาธารณูปโภค  

 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 6.ค่าเสื่อมราคา  
 ร้อยละ
ระหว่าง
พื้นที่  

 ต้นทนุรวม  
 จ านวน
หน่วย  
FTES  

 ต้นทนุรวมตอ่
หน่วย  

เชียงใหม่  7,622,821.68   39.70   730,992.74   39.55   477,466.31   44.99   4,131,264.15   42.79   598,132.18   39.15   5,320,827.23   62.60   18,881,504.28   198.30   95,216.86  

ร้อยละ  40.37     3.87     2.53     21.88     3.17     28.18          

ล าปาง  1,202,514.12   6.26   105,121.61   5.69   45,165.11   4.26   466,716.54   4.83   88,494.94   5.79   411,948.67   4.85   2,319,962.99   46.28   50,128.85  

ร้อยละ  51.83     4.53     1.95     20.12     3.81     17.76          

น่าน  2,652,509.78   13.81   250,534.24   13.55   121,827.00   11.48   1,189,221.32   12.32   209,411.28   13.71   1,031,689.83   12.14   5,455,191.46   54.72   99,692.86  

ร้อยละ  48.62     4.59     2.23     21.80     3.84     18.91          

พิษณุโลก  2,523,845.45   13.14   227,023.91   12.28   79,097.09   7.45   907,952.28   9.40   193,062.59   12.64   620,825.01   7.30   4,551,806.33   37.12   122,624.09  

ร้อยละ  55.45     4.99     1.74     19.95     4.24     13.64          

ตาก  5,199,194.24   27.08   534,698.40   28.93   337,727.10   31.82   2,959,413.23   30.65   438,731.15   28.72   1,114,248.90   13.11   10,584,011.02   110.46   95,817.61  

ร้อยละ  49.12     5.05     3.19     27.96     4.15     10.53          

   19,200,885.26  100.00  1,848,370.90  100.00  1,061,282.61  100.00  9,654,567.51  100.00  1,527,832.15  100.00  8,499,539.64  100.00  41,792,476.08   446.88   463,480.28  

                                

 
 ต้นทุนต่อหน่วยนอ้ยที่สุด 
 อันดับที่ 2 
 อันดับที่ 3 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

 อันดับที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ล าปาง มีต้นทุนต่อหน่วยที่น้อยที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อยที่สุด และมีการใช้ต้นทุนในการด าเนินงานที่เหมาะสมกับปริมาณ

นักศึกษา  

 อันดับที่ 2 ได้แก่ พื้นที่เชียงใหม่ เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษามากที่สุด ท าให้มีผลการค านวณที่อยู่ในอันดับที่ 2 แต่ ก็ยังเป็นต้นทุนต่อหน่วยที่มีมูลค่าสูงมากเมื่อ

เทียบกับการบริหารงานทั่วไป  

 อันดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ตาก เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อย และยังมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับที่ 2  

 อันดับที่ 4 ได้แก่ พื้นที่น่าน เนื่องจากมีงบประมาณในการด าเนินงานมาก แต่มีจ านวนนักศึกษาน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง 

 อันดับที่ 5 ได้แก่ พื้นที่พิษณุโลก เนื่องจากมีงบประมาณในการด าเนินงานมาก แต่มีจ านวนนักศึกษาน้อยที่สุด จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก 
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การเปรียบเทียบต้นทุนรายหลักสูตรในพ้ืนที่ 

 พื้นที่เชียงใหม่ 

 หลักสูตร พื้นที่ 

1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดือน/
ค่าตอบแทน) 

2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา 

3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร 

4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน
และค่าวัสด ุ

5.ค่า
สาธารณูปโภค 

6.ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม 

 ร้อยละ

ของ

ต้นทุน

รวม  

จ านวน
หน่วย  
ในการ
ค านวณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1 หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 
เชียงใหม่  31,448,018.34   2,963,355.59   1,826,949.96   16,158,676.88   2,436,219.14   20,814,261.80   75,647,481.70   19.55   837.26   90,351.24  

ร้อยละ  41.57   3.92   2.42   21.36   3.22   27.51          

2 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล 

เชียงใหม่  7,622,821.68   730,992.74   477,466.31   4,131,264.15   598,132.18   5,320,827.23   18,881,504.28   4.88   198.30   95,216.86  

ร้อยละ  40.37   3.87   2.53   21.88   3.17   28.18     -        

3 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 
เชียงใหม่  32,909,355.94   3,130,412.86   1,962,833.37   17,247,917.92   2,570,088.74   20,108,558.12   77,929,166.94   20.14   808.87   96,343.25  

ร้อยละ  42.23   4.02   2.52   22.13   3.30   25.80     -        

4 
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียว
และการบริการ 

เชียงใหม่  13,088,441.66   1,235,931.65   787,825.27   6,879,498.91   1,013,349.54   8,616,359.25   31,621,406.27   8.17   319.12   99,089.39  

ร้อยละ  41.39   3.91   2.49   21.76   3.20   27.25     -        

5 
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

เชียงใหม่  20,132,924.24   1,908,939.26   1,228,182.02   10,687,202.05   1,563,954.88   12,931,781.56   48,452,988.00   12.52   481.95   100,535.30  

ร้อยละ  41.55   3.94   2.53   22.06   3.23   26.69     -        

6 
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 

เชียงใหม่  8,336,486.03   808,039.56   546,028.01   4,665,565.50   659,251.07   5,465,452.84   20,480,821.00   5.29   201.69   101,546.04  

ร้อยละ  40.70   3.95   2.67   22.78   3.22   26.69     -        

7 
หลักสูตร บธ.บ.ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

เชียงใหม่  12,092,934.27   1,115,488.39   718,359.71   6,248,706.58   913,825.93   8,347,245.40   29,436,560.28   7.61   286.56   102,723.90  

ร้อยละ  41.08   3.79   2.44   21.23   3.10   28.36     -        

8 หลักสูตร บช.บ.การบัญช ี
เชียงใหม่  36,301,899.26   3,470,548.73   2,215,533.31   19,335,742.34   2,845,181.89   20,389,796.31   84,558,701.85   21.85   759.90   111,276.09  

ร้อยละ  42.93   4.10   2.62   22.87   3.36   24.11          
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จากตาราง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในพื้นที่เชียงใหม่ มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากงานประจ าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก และมีส่วนที่เกิดจาก  

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่มีจ านวนมากตามจ านวนประชากร (นักศึกษาและบุคลากร) จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยมีปริมาณที่สูงมากกว่าพ้ื นที่อ่ืน ๆ แต่ก็ยังมีผล

ประกอบการที่ดีและสามารถด าเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นพ้ืนที่ที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรในส่วนกลาง และเป็น

ตัวแทนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในนามส่วนกลาง จึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงมาก เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ในบริบทนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 หลักสูตรการตลาด มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาที่มากที่สุด ซึ่งมาจากการที่มีนักศึกษาโครงการพิเศษรวมอยู่ด้วยในการวิเคราะห์นี้ เพราะ

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งหลักสูตร บุคลากร และสินทรัพย์ถาวร แสดงให้เห็นว่าจ านวนนักศึกษามีผลในการค านวณ หากไม่สามารถปรับหรือควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ได ้

 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาน้อยที่สุด ท าให้ต้นทุนรวมน้อยที่สุด ถึงจะมี

นักศึกษาจ านวนน้อย ก็ยังได้สัดส่วนในการค านวณอยู่ในอันดับที่ 2 หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูง

มากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

 หลักสูตรการจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 3 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง และสูงกว่าหลักสูตรการตลาด ทั้งท่ีมีนักศึกษาน้อยกว่า หลักสูตร

การตลาดประมาณ 30 หน่วย เพราะมีการจัดการศึกษาที่ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง จึงท าให้มีต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภคที่สูงกว่าหาก

สามารถด าเนินการให้จ านวนนักศึกษามากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการมีการจัดการศึกษาที่ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง (เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา) จะสามารถท า

ให้ผลการค านวณดีข้ึนได้ โดยที่ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ไม่ให้สูงมากขึ้นตามจ านวนนักศึกษาได้ 

 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 4 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการจัดการศึกษาที่ศูนย์การจัด

การศึกษาจอมทอง จึงท าให้มีต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภคที่สูง หากสามารถด าเนินการให้จ านวนนักศึกษามากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการมี

การจัดการศึกษาที่ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง (เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา) จะสามารถท าให้ผลการค านวณดีขึ้นได้ โดยที่ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน  ๆ ไม่ให้สูงมาก

ขึ้นตามจ านวนนักศึกษาได้ 

 



155 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

155 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 5 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการจัดการศึกษาที่ศูนย์การจัดการศึกษา

จอมทอง จึงท าให้มีต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภคที่สูง หากสามารถด าเนินการให้จ านวนนักศึกษามากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการมีการจัด

การศึกษาที่ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง (เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา) จะสามารถท าให้ผลการค านวณดีขึ้นได้ โดยที่ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอ่ื น ๆ ไม่ให้สูงมากขึ้นตาม

จ านวนนักศึกษาได้ 

 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 6 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย 

หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 7 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย หากมีการพัฒนาหลักสูตร

ให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

 หลักสูตรการบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 8 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์การเฉพาะทางในการพัฒนานักศึกษา เช่น 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมบัญชีเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในการดูแลของหลักสูตรการบัญชี จึงท าให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาสูงมาก ทั้งท่ีมีนักศึกษา

จ านวนมากเช่นกัน ประกอบกับการถูกควบคุมคุณภาพการศึกษาจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าให้ไม่สามารถรับนักศึกษาจ านวนมากได้ตามมูลค่าของ

ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตบัณฑิต หากมีการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากการผลิตบัณฑิต เช่นศูนย์ให้ค าปรึกษา หรือ ศูนย์ช่วยเหลือการจัดท า

บัญชี เพื่อสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนทดแทนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง จะสามารถท าให้ผลการค านวณดีข้ึน 
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พื้นที่เชียงราย 

 หลักสูตร พื้นที่ 

1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดือน/
ค่าตอบแทน) 

2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา 

3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร 

4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน
และค่าวัสด ุ

5.ค่า
สาธารณูปโภค 

6.ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม 

จ านวน
หน่วย  
ในการ
ค านวณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1 หลักสูตร บช.บ.การบัญช ี
เชียงราย  8,227,334.47   788,793.39   408,697.69   3,880,445.06   656,667.98   4,725,834.80   18,687,771.39   285.61   65,431.09  
ร้อยละ  44.03   4.22   2.19   20.76   3.51   25.29        

2 หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 
เชียงราย  4,293,656.57   404,327.94   198,392.05   1,928,889.85   337,773.29   2,181,944.54   9,344,984.23   131.52   71,051.71  
ร้อยละ  45.95   4.33   2.12   20.64   3.61   23.35        

3 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 
เชียงราย  4,622,367.26   443,423.57   230,573.41   2,185,866.44   369,061.94   2,615,629.27   10,466,921.89   142.20   73,607.05  
ร้อยละ  44.16   4.24   2.20   20.88   3.53   24.99        

4 
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

เชียงราย  3,514,274.23   328,892.90   155,497.20   1,537,136.28   275,375.87   1,657,634.85   7,468,811.32   96.07   77,741.43  
ร้อยละ  47.05   4.40   2.08   20.58   3.69   22.19        

5 
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียว
และการบริการ 

เชียงราย  489,646.10   53,685.11   41,243.54   336,896.79   43,275.75   273,871.47   1,238,618.75   14.56   85,069.97  
ร้อยละ  39.53   4.33   3.33   27.20   3.49   22.11        

 
จากตาราง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในพื้นที่เชียงราย มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากงานประจ าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก และมีส่วนที่เกิดจากค่าเสื่อม

ราคาของสินทรัพย์ถาวรที่มีตามจ านวนประชากร (นักศึกษาและบุคลากร) จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยมีปริมาณท่ีสูง แต่ก็ยังมีผลประกอบการที่ดีในบางหลักสูตร และสามารถ
ด าเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ในบริบทนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  
 หลักสูตรการบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาที่มากที่สุด แต่ก็มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์กรเฉพาะทางใน 

การพัฒนานักศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมบัญชีเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในการดูแลของหลักสูตรการบัญชี จึงท าให้ต้นทุนค่าเสื่อม

ราคาสูงมาก แต่มีนักศึกษาจ านวนมากเช่นกัน ประกอบกับการถูกควบคุมคุณภาพการศึกษาจากสภาวิ ชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าให้ไม่สามารถรับนักศึกษา
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จ านวนมากได้ตามมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตบัณฑิต หากมีการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากการผลิตบัณฑิต เช่นศูนย์ให้ค าปรึกษา หรือ 

ศูนย์ช่วยเหลือการจัดท าบัญชี เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนทดแทนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง จะสามารถท าให้ผลการค านวณดีข้ึน 

หลักสูตรการตลาด มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย หากมีการพัฒนาความน่าสนใจของ

หลักสูตรให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นจะสามารถท าให้ผลการค านวณดีขึ้น หากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน  ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น และขยายโอกาสในการเปิดรับ

นักศึกษาโครงการพิเศษตามที่พ้ืนที่เชียงใหม่ได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือเพ่ิมตัวป้อน และท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 หลักสูตรการจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 3 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

น่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 4 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์กรเฉพาะทางในการพัฒนา

นักศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ 

ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 5 เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยที่สุด ต่ ากว่าเกณฑ์การรับนักศึกษา หากมีการพัฒนา

หลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 
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พื้นที่ล าปาง 

 หลักสูตร พื้นที่ 

1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดือน/
ค่าตอบแทน) 

2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา 

3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร 

4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน
และค่าวัสด ุ

5.ค่า
สาธารณูปโภค 

6.ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม 

จ านวน
หน่วย  
ในการ
ค านวณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1 
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียว
และการบริการ 

ล าปาง  2,171,005.72   186,659.61   73,971.26   794,972.56   157,793.42   755,891.99   4,140,296.56   84.92   48,755.26  
ร้อยละ  52.44   4.51   1.79   19.20   3.81   18.26        

2 หลักสูตร บช.บ.การบัญช ี
ล าปาง  9,947,485.39   868,948.07   372,059.11   3,850,990.13   731,645.18   3,410,237.16   19,181,365.03   381.12   50,066.21  
ร้อยละ  51.86   4.53   1.94   20.08   3.81   17.78        

3 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล 

ล าปาง  1,202,514.12   105,121.61   45,165.11   466,716.54   88,494.94   411,948.67   2,319,962.99   46.28   50,128.85  
ร้อยละ  51.83   4.53   1.95   20.12   3.81   17.76        

4 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 
ล าปาง  8,039,387.54   706,731.71   311,498.11   3,180,306.75   594,122.02   2,738,728.80   15,570,774.93   307.68   50,607.04  
ร้อยละ  51.63   4.54   2.00   20.42   3.82   17.59        

5 
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

ล าปาง  4,412,316.73   390,365.58   176,978.56   1,783,333.82   327,645.91   1,493,447.46   8,584,088.06   167.78   51,162.76  
ร้อยละ  51.40   4.55   2.06   20.77   3.82   17.40        

6 หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 
ล าปาง  3,719,085.40   339,120.63   173,596.80   1,656,844.80   282,539.69   1,219,556.78   7,390,744.10   137.01   53,941.10  
ร้อยละ  50.32   4.59   2.35   22.42   3.82   16.50        

                        

จากตาราง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในพื้นที่ล าปาง มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากงานประจ าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก และมีส่วนที่เกิดจากค่าเสื่อม

ราคาของสินทรัพย์ถาวรที่มีตามจ านวนประชากร (นักศึกษาและบุคลากร) จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยมีปริมาณที่สูง แต่พ้ืนที่มีการควบคุมปริมาณการใช้งบประมาณที่

เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและสินทรัพย์ถาวรที่มี และสามารถด าเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จึงท าให้มีผลการค านวณ

ต้นทุนต่อหน่วยน้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในบริบทนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  



159 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

159 

 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด เนื่องจากมีการควบคุมปริมาณการใช้งบประมาณที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและสินทรัพย์

ถาวรที่มี หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการ

ค านวณดีข้ึน 

หลักสูตรการบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาที่มากที่สุด แต่ก็มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์การเฉพาะ

ทางในการพัฒนานักศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมบัญชีเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจ ริง ซึ่งอยู่ในการดูแลของหลักสูตรการบัญชี จึงท าให้ต้นทุนค่า

เสื่อมราคาสูงมาก แต่มีนักศึกษาจ านวนมากเช่นกัน ประกอบกับการถูกควบคุมคุณภาพการศึกษาจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าให้ไม่สามารถรับนักศึกษา

จ านวนมากได้ตามมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตบัณฑิต หากมีการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากการผลิตบัณฑิต เช่นศูนย์ให้ค าปรึกษา หรือ 

ศูนย์ช่วยเหลือการจัดท าบัญชี เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนทดแทนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง จะสามารถท าให้ผลการค านวณดีข้ึน 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 3 เนื่องจากมีการควบคุมปริมาณการใช้งบประมาณที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา

และสินทรัพย์ถาวรที่มี หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน  ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้น

และผลการค านวณดีข้ึน 

 หลักสูตรการจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 4 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

น่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 5 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์กรเฉพาะทางในการพัฒนา

นักศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และมีการควบคุมปริมาณการใช้งบประมาณที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและ

สินทรัพย์ถาวรที่มี หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากข้ึนและผล

การค านวณดีข้ึน 

หลักสูตรการตลาด มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 6 เนื่องจากมีการควบคุมปริมาณการใช้งบประมาณที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและสินทรัพย์ถาวรที่มี หาก

มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 



160 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

160 

พื้นที่น่าน 

 หลักสูตร พื้นที่ 

1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดือน/
ค่าตอบแทน) 

2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา 

3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร 

4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน
และค่าวัสด ุ

5.ค่า
สาธารณูปโภค 

6.ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม 

จ านวน
หน่วย  
ในการ
ค านวณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1 หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 
น่าน  735,901.48   63,891.80   29,321.77   293,807.92   53,588.87   822,263.98   1,998,775.81   45.43   43,996.83  

ร้อยละ  36.82   3.20   1.47   14.70   2.68   41.14        

2 หลักสูตร บช.บ.การบัญช ี
น่าน  6,818,712.57   646,461.78   377,967.89   3,413,451.73   533,638.12   7,330,921.13   19,121,155.22   242.32   78,908.70  

ร้อยละ  35.66   3.38   1.98   17.85   2.79   38.34        

3 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล 

น่าน  2,652,509.78   250,534.24   121,827.00   1,189,221.32   209,411.28   1,031,689.83   5,455,191.46   54.72   99,692.86  
ร้อยละ  48.62   4.59   2.23   21.80   3.84   18.91        

4 
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

น่าน  4,841,822.38   500,264.34   328,071.65   2,834,393.48   409,201.11   2,528,428.55   11,442,181.51   77.90   146,882.95  
ร้อยละ  42.32   4.37   2.87   24.77   3.58   22.10        

5 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 
น่าน  6,461,584.91   630,591.23   406,648.98   3,535,442.90   516,531.69   7,221,832.36   18,772,632.06   108.32   173,307.16  

ร้อยละ  34.42   3.36   2.17   18.83   2.75   38.47        
                        

จากตาราง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในพื้นที่น่าน มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากงานประจ าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก และมีส่วนที่เกิดจากค่าเสื่อม

ราคาของสินทรัพย์ถาวรที่มีจ านวนมากตามจ านวนประชากร (นักศึกษาและบุคลากร) จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยมีปริมาณท่ีสูงมาก ในบริบทนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 หลักสูตรการตลาด มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด เนื่องจากมีการควบคุมปริมาณการใช้งบประมาณที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและสินทรัพย์ถาวรที่มี หากมีการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีข้ึน 

 หลักสูตรการบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์กรเฉพาะทางในการพัฒนานักศึกษา เช่น 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมบัญชีเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในการดูแลของหลักสูตรการบัญชี จึงท าให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาสูงมาก ทั้งท่ีมีนักศึกษา
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จ านวนมากเช่นกัน ประกอบกับการถูกควบคุมคุณภาพการศึกษาจากสภาวิชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าให้ไม่สามารถรับนักศึกษาจ านวนมากได้ตาม มูลค่าของ

ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตบัณฑิต หากมีการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากการผลิตบัณฑิต เช่นศูนย์ให้ค าปรึกษา หรือ ศูนย์ช่วยเหลือการจัดท า

บัญชี เพื่อสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนทดแทนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง จะสามารถท าให้ผลการค านวณดีข้ึน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 3 เนื่องจากมีต้นทุนการบริหารจัดการที่สูง และมีนักศึกษาจ านวนน้อย ควรมีการ

พิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา หรือหาวิธีเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 4 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงมาก และมีนักศึกษาจ านวนน้อย ควรมีการ

พิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา หรือหาวิธีเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

 หลักสูตรการจัดการ มีต้นทุนตอ่หน่วยอยู่ในอันดับที่ 5 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงมาก และสูงกว่าทุกหลักสูตรในทุกพ้ืนที่ และมีนักศึกษาน้อย ควร

มีการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา หรือหาวิธีเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
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พื้นที่พิษณุโลก 

 หลักสูตร พื้นที่ 

1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดือน/
ค่าตอบแทน) 

2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา 

3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร 

4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน
และค่าวัสด ุ

5.ค่า
สาธารณูปโภค 

6.ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม 

จ านวน
หน่วย  
ในการ
ค านวณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 
พิษณุโลก  4,246,742.54   364,909.63   95,560.31   1,288,219.81   313,653.64   1,924,691.34   8,233,777.29   115.08   71,548.29  
ร้อยละ  51.58   4.43   1.16   15.65   3.81   23.38        

2 
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

พิษณุโลก  2,892,875.14   267,774.29   115,499.07   1,191,302.30   225,373.91   1,405,887.68   6,098,712.38   84.06   72,551.90  
ร้อยละ  47.43   4.39   1.89   19.53   3.70   23.05        

3 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล 

พิษณุโลก  2,523,845.45   227,023.91   79,097.09   907,952.28   193,062.59   620,825.01   4,551,806.33   37.12   122,624.09  
ร้อยละ  55.45   4.99   1.74   19.95   4.24   13.64        

                        

จากตาราง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในพื้นที่พิษณุโลก มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากงานประจ าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก และมีส่วนที่เกิดจากค่า

เสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่มีจ านวนมากตามจ านวนประชากร (นักศึกษาและบุคลากร) จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยมีปริมาณท่ีสูงมาก ในบริบทนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 หลักสูตรการจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 1 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงมาก และมีนักศึกษาน้อย ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของ

การใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา หรือหาวิธีเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงมาก และมีนักศึกษาจ านวนน้อย ควรมีการ

พิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา หรือหาวิธีเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 3 เนื่องจากมีต้นทุนการบริหารจัดการที่สูง และมีนักศึกษาจ านวนน้อยที่สุด ควรมี

การพิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา หรือหาวิธีเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
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พื้นที่ตาก 

 หลักสูตร พื้นที่ 

1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

(เงินเดือน/
ค่าตอบแทน) 

2.ค่าใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา 

3.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
บุคลากร 

4.ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน
และค่าวัสด ุ

5.ค่า
สาธารณูปโภค 

6.ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม 

จ านวน
หน่วย  
ในการ
ค านวณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1 หลักสูตร บช.บ.การบัญช ี
ตาก  8,367,419.90   862,727.83   567,208.69   4,895,814.07   705,533.90   3,602,697.76   19,001,402.15   357.15   53,202.86  

ร้อยละ  44.04   4.54   2.99   25.77   3.71   18.96        

2 
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

ตาก  5,550,064.48   569,974.78   368,044.75   3,198,225.38   466,828.14   2,156,978.47   12,310,115.99   211.83   57,569.64  
ร้อยละ  45.09   4.63   2.99   25.98   3.79   17.52        

3 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 
ตาก  6,399,530.85   656,148.69   418,919.70   3,655,906.01   537,910.70   2,215,118.57   13,883,534.52   218.30   63,597.45  

ร้อยละ  46.09   4.73   3.02   26.33   3.87   15.96        

4 หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 
ตาก  4,944,719.76   477,393.82   242,198.52   2,320,585.24   397,972.66   1,217,706.18   9,600,576.18   120.01   80,000.34  

ร้อยละ  51.50   4.97   2.52   24.17   4.15   12.68        

5 
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียว
และการบริการ 

ตาก  3,786,616.61   358,147.49   165,500.12   1,653,108.18   300,274.18   859,038.89   7,122,685.48   85.16   83,638.86  
ร้อยละ  53.16   5.03   2.32   23.21   4.22   12.06        

6 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล 

ตาก  5,199,194.24   534,698.40   337,727.10   2,959,413.23   438,731.15   1,114,248.90   10,584,011.02   110.46   95,817.61  
ร้อยละ  49.12   5.05   3.19   27.96   4.15   10.53        

                       

 

จากตาราง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในพื้นที่ตาก มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากงานประจ าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก และมีส่วนที่เกิดจากค่าเสื่อม

ราคาของสินทรัพย์ถาวรที่มีตามจ านวนประชากร (นักศึกษาและบุคลากร) จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยมีปริมาณท่ีสูง แต่ก็ยังมีผลประกอบการที่ดีในบางหลักสูตร และสามารถ

ด าเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ในบริบทนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  
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 หลักสูตรการบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาที่มากที่สุด แต่ก็มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์การเฉพาะทางใน

การพัฒนานักศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมบัญชีเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในการดูแลของหลักสูต รการบัญชี จึงท าให้ต้นทุนค่าเสื่อม

ราคาสูงมาก แต่มีนักศึกษาจ านวนมากเช่นกัน ประกอบกับการถูกควบคุมคุณภาพการศึกษาจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าให้ไม่สามารถรับนักศึกษา

จ านวนมากได้ตามมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตบัณฑิต หากมีการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากการผลิตบัณฑิต เช่นศูนย์ให้ค าปรึกษา หรือ 

ศูนย์ช่วยเหลือการจัดท าบัญชี เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนทดแทนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง จะสามารถท าให้ผลการค านวณดีข้ึน 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เพราะมีการใช้ทรัพย์การเฉพาะทางในการพัฒนา

นักศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ 

ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

หลักสูตรการจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 3 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

น่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

หลักสูตรการตลาด มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 4 เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย หากมีการพัฒนาความน่าสนใจของ

หลักสูตรให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นจะสามารถท าให้ผลการค านวณดีขึ้น หากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน  ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น และขยายโอกาสในการเปิดรับ

นักศึกษาโครงการพิเศษตามที่พ้ืนที่เชียงใหม่ได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือเพ่ิมตัวป้อน และท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 5 เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยที่สุด ต่ ากว่าเกณฑ์การรับนักศึกษา หากมีการพัฒนา

หลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น จะท าให้ให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดีขึ้น 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในอันดับที่ 6 เนื่องจากมีต้นทุนการบริหารจัดการที่สูง และมีนักศึกษาจ านวนน้อย ควรมีการ

พิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา หรือหาวิธีเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-2-01 เอกสารการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 คณะได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามก าหนดการที่วางไว้ ในส่วนของการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (5.1-1-01) และในส่วนการวางแผนการประเมินความเสี่ยง 
จากยุทธศาสตร์ของคณะ และต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย แต่เนื่องจาก
ในระหว่างการด าเนินงานนั้น มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในการประเมินผล จึงท าให้ที่มี
ผลต่อผลการประเมินความเสี่ยงที่ใช้ยุทธศาสตร์ของคณะที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มาเป็นหลักในการด าเนินงานประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งนี้ ในวันที่ 21 – 22 
มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดขึ้นมาใหม่  ดังนั้นคณะฯ จึงขอใช้การวิเคราะห์ดังกล่าว 
เป็นแนวทางเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะ ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)  

เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนาก าลังคนนักปฏิบัติที่เป็นกลุ่มคนฐานรากให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีและสามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง* ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาสXผลกระทบ) 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 1.1 สัดส่วนการรับนักศึกษาจากอาชีวะศึกษา 
ต่อสายสามัญไม่เป็นไปตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์  
(70:30) 

/ / 4 4 16(สูง) 
การลด/การ

ควบคุมความเสี่ยง 

 1.2 ร้อยละของการมีงานท าของบัณฑิตต่ า
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

/ / 3 4 12 (สูง) 
การลด/การ

ควบคุมความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ อื่นๆ) 

2.1 บุคลากรประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร ของ สกอ. 

/   3 4 12 (สูง) การลด/การ
ควบคุมความเสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง* ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาสXผลกระทบ) 

ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

3.1. หลักสูตรที่ปรับปรุงยังไม่ผ่านการรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( 
สกอ.) 

/ / 3 5 15 (สูง) การลด/การ
ควบคุมความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงาน
บริการวิชาการ  ระบบบริหาร
หลักสูตร ระบบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 

4.1. หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

/ / 3 5 15 (สูง) การลด/การ
ควบคุมความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ โปรด
ระบุ 

5.1 การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม 

  / 3 3 9 (ปานกลาง) การลด/การ
ควบคุมความเสี่ยง 

 
       

*การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสี่ยง                  3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 
                            2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง       4. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
 

 
 
 



168 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

168 

(ร่าง)แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ  
เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องที่ ท้องถิ่น จังหวัด ภาค โดยใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ โดยท างานแบบมีพันธสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
ร่วมทุน ที่สอดคล้องกับนโยบายแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง* ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาสXผลกระทบ) 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 1.1 ความสอดคล้องของนโยบาย Function 
Based ระหว่างมทร.ล้านนากับหน่วยงาน
ภายนอก ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

/ / 3 3 9 การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

1.2 การถ่ายทอดมิตินโยบายสู่มิติการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นรูปธรรม ท าให้ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์/ค่าเป้าหมาย 

/   4 5 20 การลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 

  1.3 การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมนโยบาย
ระหว่างปี ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับแผน

/ / 4 4 16 การลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง* ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาสXผลกระทบ) 

จนท าให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายขององค์กร 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ อื่นๆ) 

2.1 บุคลากรที่มีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการท าวิจัย/การ
บริการวิชาการมีปริมาณน้อย (ขาดบุคลากร
ที่สามารถรับช่วงต่อได้) 

/   4 5 20 การลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 

2.2 ขาดบุคคลที่มีทักษะในการแสวงหา
แหล่งเงินทุนภายนอก 

/   3 3 9 การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

  2.3 ขาดบุคคลที่มีความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

/   3 3 9 การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

3.1 ระเบียบ ข้อบังคับ การเบิกจ่าย
งบประมาณ (ระเบียบ พ.ศ. 2547, พรบ.
การเบิกจ่าย พ.ศ. 2560)  ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานวิจัย/บริการวิชาการ 
 
 

/ / 4 4 16 การลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง* ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาสXผลกระทบ) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงาน
บริการวิชาการ ระบบบริหาร
หลักสูตร ระบบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง) 

4.1 ขาดกระบวนการรวบรวม/การถ่ายทอด
องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 

/   4 4 16 การลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 

        
*การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสี่ยง                  3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 
                            2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง       4. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 3. การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีผลิต
ภาพสูงขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง  

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง* 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 1.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายยุทธศาสตร์
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

  / (1)2 (11)4 8(ปานกลาง) 
 การลด/การ
ควบคุมความ

เสี่ยง 
1.2 ไม่สามารถตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ ได้ทันท่วงที เนื่องจากขาด
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากร 
งบประมาณ และกรอบการด าเนินงาน เพ่ือ
น ามาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

/   (1)2 (11)4 8(ปานกลาง) 
 การลด/การ
ควบคุมความ

เสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง  

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง* 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 1.3 การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการด าเนินงานและเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัดอาจไม่ครอบคลุมต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

/   (1)3 (11)4 12(สูง) 
 การลด/ 

การควบคุม 
ความเสี่ยง 

1.4 ขาดการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์  

/   (1)4 (11)4 16(สูง) 
 การลด/ 

การควบคุม 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ อื่นๆ) 

2.1 การบริหารจัดการทรัพยากร/อาคาร
สถานที่/ครุภัณฑ์/อัตราก าลัง/สวัสดิการ/
งบประมาณ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

/   (2)4 (11)3 12(สูง) 
 การลด/ 

การควบคุม 
ความเสี่ยง 

2.2 ระบบและทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศล้าสมัยและไม่เชื่อมโยงกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ 
 

/   (1)4 (11)5 20(สูงมาก) 
 การลด/ 

การควบคุม 
ความเสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง  

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง* 

ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

3.1 ขาดการทบทวนระเบียบให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน /   (1)3 (11)4 12(สูง) 

 การลด/ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

3.2 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภาครัฐ   / (1)3 (11)3 9(ปานกลาง) 

 การลด/ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

3.3 ขาดนโยบายการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /   (1)4 (11)5 20(สูงมาก) 

 การลด/ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงาน

บริการวิชาการ  
ระบบบริหารหลักสูตร ระบบ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) 

4.1 แผนงาน / การปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง
กับระเบียบ ข้อบังคับ /   (1)2 (11)3 6(ปานกลาง) 

 การลด/ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

4.2 ขาดการก าหนดแนวทางมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 

/   (1)1 (11)5 5(ปานกลาง) 
 การลด/ 

การควบคุม 
ความเสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสี่ยง  

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
(โอกาสXผลกระทบ) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง* 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงาน
บริการวิชาการ  
ระบบบริหารหลักสูตร ระบบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
 

4.3 ความไม่เข้าใจในกฎเกณฑ ์ระเบียบ 
วิธีการในการปฏิบัติงาน /   (1)3 (11)4 12(สูง) 

 การลด/ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

4.4 ละเลยในกฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการใน
การปฏิบัติงาน /   (1)1 (11)5 5(ปานกลาง) 

 การลด/ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

 
       

*การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสี่ยง                  3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 
                            2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง       4. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
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(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)  

เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนาก าลังคนนักปฏิบัติที่เป็นกลุ่มคนฐานรากให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีและสามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 

     

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ 

ภายใน ภายนอก 
ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1 สัดส่วนการรับนักศึกษา
จากอาชีวะศึกษา ต่อสาย
สามัญไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์  (70:30) 

/ / 16 (สูง)  - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับสถาบันการศึกษา 
 -  แ น ะ แ น ว ก า ร ศึ ก ษ า  จั ด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่
นักศึกษาอาชีวศึกษาฯ   
- จัดสรรโควตาแก่นักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาฯ แต่งตั้งคณะท างาน
ศึกษาความเป็นไปได้ในการรับ
นักศึกษาต่อเป้าหมายการรับของ
มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน/ 

กองพัฒนานักศึกษา 

ทุกปีการศึกษา 
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2. ร้อยละของการมีงานท า
ของบัณฑิตต่ ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

/ / 12 (สูง)  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการหา
แหล่งงาน 
 - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
สมัครงาน / จัดท าเวปไซด์การ
สมัครงานแก่นักศึกษา 
 - แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ 
วิจัย ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ฝ่ายวิชาการ/ 
กองพัฒนา/คณะ/
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ทุกปีการศึกษา 

ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร
สถานที่ อื่นๆ) 

1. บุคลากรประจ า
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร ของ สกอ. 

/   12 (สูง)  - ทบทวน วิเคราะห์อัตราก าลัง 
ตามคุณวุฒิ/คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร นั้น ๆ ก่อนการ
เปิดรับ 
 - วางแผนการรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรกรณีเร่งด่วน  
 - พัฒนาส่งเสริมอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณสมบัติไม่ตรง ให้ตรงตาม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
ที่ สกอ.ก าหนด 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ทุกปีการศึกษา 
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ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  

1. เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา( สกอ.) 

/ / 15 (สูง)  - แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
สร้างความเข้าใจ 
 - สร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ของหลักสูตรเรื่องเกณฑ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 

งานทะเบียน/คณะ/
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ทุกปีการศึกษา 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย 
ระบบงานบริการ
วิชาการ  
ระบบบริหาร
หลักสูตร ระบบอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง) 

1. ระบบการสร้าง
หลักสูตรไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

/ / 15 (สูง)  - มีการวิจัย วิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ก่อน
การจัดท าหลักสูตรใหม่ 
 - ปรับปรุง ทบทวน 
กระบวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ฝ่ายวิชาการ/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน/คณะ/
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ทุกปีการศึกษา 
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(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ  
เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องที่ ท้องถิ่น จังหวัด ภาค โดยใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ โดยท างานแบบมีพันธสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วนร่วมทุน ที่สอดคล้อง
กับนโยบายแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ 

ภายใน ภายนอก 
1.ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1.1 มิตินโยบายสู่การ
ปฏิบัติขาดการถ่ายทอด
นโยบาย ไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนได้ 

/ 

  

20 (สูง) - จัดโครงการประชุมถ่ายทอด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ สู่พื้นที่ปฏิบัติ 
- ถ่ายทอดค่าเป้าหมายไปสู่
หน่วยงานระดับพ้ืนที่ หรือคณะให้
ชัดเจน 
- มีการติดตามผลการด าเนินงาน
จากส่วนกลางหรือ Project 
Manager 

กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ
2561 



179 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

179 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ 

ภายใน ภายนอก 
 1.ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1.2 การปรับเปลี่ยน/
เพ่ิมเติมนโยบายระหว่างปี 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับ
แผนจนท าให้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ขององค์กร 

/ / 16 (สูง) - จัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) 
ส าหรับรองรับโครงการกิจกรรม
นอกแผน 
- หากมีโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ระหว่างปี จะต้องมีงบประมาณ
สนับสนุน 

กองนโยบายและแผน ส.ค.-ก.ย.ของ
ปีงบประมาณ 

2. ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร
สถานที่ อื่นๆ) 
  

2.1 บุคลากรที่มีศักยภาพ
และทักษะในการท าวิจัย/
การบริการวิชาการมี
ปริมาณน้อย (ขาด
บุคลากรที่สามารถรับช่วง
ต่อได้) 

/ 

  

20 (สูง) - สรรหาบุคลากรใหม่เพ่ือมา
ทดแทน 
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การวิจัย/บริการวิชาการ 

พท./คณะ/ 
สวพ./สถช. 

ปีงบประมาณ
2562 

2.2 บุคลากรขาดแรงจูงใจ
ในการด าเนินการวิจัย/การ
บริการวิชาการ 

/ 

  

20 (สูง) - สร้างแรงจูงใจ/ผลตอบแทนใน
การท างาน  
- สร้างเวทีในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านงานวิจัย/งานบริการ
วิชาการ 

พท./คณะ/ 
สวพ./สถช. 

ปีงบประมาณ
2562 



180 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

180 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ 

ภายใน ภายนอก 
3.ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  

3.1 ระเบียบ ข้อบังคับ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ระเบียบ พ.ศ. 2547, 
พรบ.การเบิกจ่าย พ.ศ. 
2560)  ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานวิจัย/บริการ
วิชาการ 

/ 

  

16(สูง) - การปรับปรุงระเบียบภายในให้
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
- ประชาพิจารณ์ 
- การบังคับใช้ การตีความระเบียบ 
หรือผู้บังคับใช้ระเบียบต้องมีความ
ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- การให้ความรู้เรื่องระเบียบต่างๆ 
แก่บุคลากร 

กองคลัง/หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับ

ระเบียบนั้นๆ/นิติกร 

ปีงบประมาณ
2561 

4.ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย 
ระบบงานบริการ
วิชาการ  
ระบบบริหาร
หลักสูตร ระบบอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง) 

4.1 ขาดกระบวนการ
รวบรวม/การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ 

/ 

  

16(สูง) - จัดให้มีแหล่งจัดเก็บ ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล ฐานองค์ความรู้ ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ร่วมกันได้ (Data 
Center) 

สวส./หนว่ยงาน
เจ้าของข้อมูล 

ปีงบประมาณ
2562 
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(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 3. การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมายยุทธศาสตร์/พันธกิจ มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีผลิตภาพ
สูงขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1. ขาดการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์  

/   16(สูง) สร้างระบบและกลไกการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1.1ก าหนดนโยบายการก ากับติดตาม
และก าหนดระยะเวลาในการประเมินที่
ชัดเจน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม 
1.3 มีแผนการก ากับติดตามและการ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

ฝ่ายบริหาร/กอง
นโยบายและแผน 

ปีงบประมาณ 
2561 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

1.4 ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ได้ 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ 

2. การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม แนว
ทางการด าเนินงานและ
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
อาจไม่ครอบคลุมต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

/   12(สูง)  2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ
ยุทธศาสตร์  เช่น แต่งตั้งค าสั่ง การ
มอบหมายงาน เป็นต้น อย่างเป็น
รูปธรรม 
 2.2 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุม
ต่อเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
  

ฝ่ายบริหาร/ 
กองนโยบายและ

แผน/ 
หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
2561 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร
สถานที่ อื่นๆ) 

1. ระบบและทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล้าสมัยและไม่เชื่อมโยงกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจและ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ 

/   20(สูงมาก) 1.1 ก าหนดนโยบายความต้องการใช้
สารสนเทศเพ่ือการบริหารให้สามารถ
ตอบสนองตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นใน
การประกอบการบริหารและการ
ตัดสินใจของผู้ใช้งาน 
1.3 ทบทวนระบบและทรัพยากรด้าน
สารสนเทศที่มีอยู่และพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
1.4 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ฝ่ายบริหาร/ 
กองนโยบาย 
และแผน/ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 

ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 
2561 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร
สถานที่ อื่นๆ) 

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร/อาคารสถานที่/
ครุภัณฑ์/อัตราก าลัง/
สวัสดิการ/งบประมาณ ไม่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

/   12(สูง) 2.1 แต่งตั้งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการด าเนินงาน ส ารวจ
ทรัพยากร/อาคารสถานที่/ครุภัณฑ์/
อัตราก าลัง/สวัสดิการ/งบประมาณ ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
2.2 ส ารวจทรัพยากร/อาคารสถานที่/
ครุภัณฑ์/อัตราก าลัง/สวัสดิการ/
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2.3 ทบทวน การจัดหาทรัพยากร/
อาคารสถานที่/ครุภัณฑ์/อัตราก าลัง/
สวัสดิการ/งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหาร/ 
กองพัฒนาอาคาร

สถานที่/ 
ทุกหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 
2562 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ  
ข้อบังคับ  

1. ขาดนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/   20(สูงมาก) 1.1 ก าหนดนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลล าดับชั้นความส าคัญ
ของข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 แต่งตั้งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานหารือ
กระบวนการสร้างการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4 แต่งตั้งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการเฝ้าระวังรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลที่ส าคัญ ของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหาร/
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ/

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

ปีงบประมาณ 
2562 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

 ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

2. ขาดการทบทวน
ระเบียบให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/   12(สูง) 2.1 แต่งตั้งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานก าหนด
นโยบายการทบทวนระเบียบให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2.2 ด าเนินงานวิเคราะห์ ทบทวน
ระเบียบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
2.3 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ฝ่ายบริหาร/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบที่

เปลี่ยนแปลง 

ทุก
ปีงบประมาณ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย 
ระบบงานบริการ
วิชาการ  
ระบบบริหาร
หลักสูตร ระบบอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง) 

1. ความไม่เข้าใจใน
กฎเกณฑ ์ระเบียบ วิธีการ
ในการปฏิบัติงาน 

/   12(สูง) 1.1 สร้างความเข้าใจในกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
1.2  ติดตามการปฏิบัติกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
1.3 ปรับกระบวนการสร้างความเข้าใจ

ฝ่ายบริหาร/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบที่

เปลี่ยนแปลง 

ทุก
ปีงบประมาณ 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ในกฎเกณฑ ์ระเบียบ วิธีการในการ
ปฏิบัติงาน 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.1-3-02 เอกสารการบริหารความเสี่ยง 
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 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน : 

  ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
สาขา หัวหน้าหลักสูตร มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
และการด าเนินงานรวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องคุณภาพการศึกษา 
และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานร่วมกัน ตั้งแต่  
การก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  10 ด้าน ดังนี้ 

ข้อ 1 หลักประสิทธิผล  
ผู้บริหาร คณะฯ ได้ค านึงถึงผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการ และให้เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีผลการปฏิบัติงาน               
เพ่ือตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 028/2560  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (5.1-01-01) โดยคณะฯ ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ 
ค่าเป้าหมาย เพ่ือแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (5.1-01-02) เพ่ือให้การด าเนิน
ภารกิจครอบคลุมและครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงาน มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และของรัฐบาล เพ่ือให้ได้ผลตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี”  
ยึดแนวทางการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือความโปร่งใส ตามตรวจสอบได้ ตามระเบียบของ
กรมบัญชีกลาง ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบส านักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  และระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศกฎเกณฑ์ตามสถาบันก าหนด  

ข้อ 2 หลักประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร คณะฯ ได้บริหารงานราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กร สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตร และได้น าระบบ ERP เข้ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ระบบ HR การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ตามปรัชญาของคณะฯ ว่า “การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล” ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนอง
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ความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจน คณะฯ มีขั้นตอนการขออนุมัติ
งบประมาณ การขออนุมัติการด าเนินโครงการตามสายบังคับบัญชา ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และพัสดุ การจัดการที่ดีท าให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเกิดผลผลิตที่ท าให้เกิดประสิทธิผล   

ข้อมูลบริการ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (5.4-04-01) 

- 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 (5.4-04-02) 
- Tell Me More http://tmm.rmutl.ac.th/ 
- Rosetta Stone https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/en-US/ 
- E-Learning http://education.rmutl.ac.th/ 

 บริการสารสนเทศ (5.4-04-03) 
- 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 (5.4-04-04) 
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) http://www.elibrary.rmutl.ac.th/ 
- สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Search)  
  http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx 
- ระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ (Intellectual Repository)  
  http://repository.rmutl.ac.th/ 
 
 
 

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/temp/Rar$DIa0.124/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://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/
http://download.rmutl.ac.th/
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/
https://noc.rmutl.ac.th/help/
https://noc.rmutl.ac.th/help/
http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
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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ข้อ 3 หลักการตอบสนอง  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา  

ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างของคนในสังคม 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและภูมิภาค โดยคณะฯ ได้ด าเนินงาน ในส่วนงานวิจัย
และบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของสังคม เช่น โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณี หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 3)  ปีสุดท้าย โดยมีการจัดประชาคมเพ่ือสอบถามความต้องการในการรับ
บริการจากชุมชน และจัดท าแผนบริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการอันแท้จริงของชุมชน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง มีการก าหนดแผนด าเนินงานการประชุมหารือคณะกรรมการ
ด าเนินงานสร้างเวทีแลกเปลี่ยนโดยการน าเสนอแผนงานโครงการผ่านการประชาคมร่ วมกันระหว่าง
ทีมงาน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานภาคี  ต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือความเป็นไปได้และเหมาะสมอย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการท าให้ชุมชนบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงจะท า
ให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น การปลูกกาแฟแบบอินทรีย์ การท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ การส่งเสริม 
การท าอินทรีย์ (โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ )  
(5.1- 04-05) 

ข้อ 4 หลักภาระรับผิดชอบ  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงาน  
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในความรับผิดชอบที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
ความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดยคณะฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะในการบูรณาการณ์ศาสตร์ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชุมชน สังคม” และแสดงความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงาน ในอนาคต และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  โดยคณะฯ 
ได้ก าหนด คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความ
รอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” เพ่ือเป็นตัวก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิต 
(Faculty of Business Administration and Liberal Arts) และเพ่ือก าหนดไว้ต่อแสดงถึงความส านึก
ในการรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

- Brilliance ความเฉลียว  
บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตาม
สถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและ
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ประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

- Ability ความรู้ความสามารถ 
บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์      
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา 
และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชม 

- Learning การเรียนรู้ 
บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การ
ปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

- Accountability ความรับผิดชอบ 
บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 

ข้อ 5 หลักความโปร่งใส  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยต่อที่
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะฯ  ต า ม ค า สั่ ง ค ณ ะบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะศิ ล ป ศ า สตร์   
ที่ 041/2560 (5.4-04-06) โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีหน้าที่ การบริหารจัดการคณะฯ  
และบุคลากรในคณะฯ ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน www.bala.rmutl.ac.th/ และที่  
www.facebook.com/balachiangmai/ อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยบุคลากรสามารถ
รู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินงาน หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ โดยทางคณะฯ  
ไ ด้ น า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ ฯ  ขึ้ น เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
(http://bala.rmutl.ac.th/page/manage) ทุกครั้งหลังจากผ่านการรับรองของที่ประชุมแล้ว เพ่ือให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ นอกจากนี้คณะฯ มีการด าเนินการจัด

http://www.bala.rmutl.ac.th/
http://www.facebook.com/balachiangmai/
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ประชุมชี้แจงและประกาศเกณฑ์การประเมินตนเองให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนทราบ
ล่วงหน้าและมีการจัดท า TOR ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน โดยที่บุคลากรทุกระดับจะได้รับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า และก าหนดผลการปฏิบัติงานตนเองต่อหัวหน้างานของตนได้   

ข้อ 6 หลักการมีส่วนร่วม 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และแผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่ 028/2560 (5.1-01-01) เพ่ือด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาปรับปรุงพัฒนาโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมรับรู้ เรี ยนรู้ ท าความ
เข้าใจ แสดงทัศนคติเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญร่วมคิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา นายกสโมสร
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ กิจกรรม แผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วม ในการรวบรวมแผนงานโครงการของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และน ามารวบรวม
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 และนอกจากนี้ ยังมี คณะกรรมการประจ า
คณะฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ที่ 1172/2557 และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะจากตัวแทนคณาจารย์ประจ า ตามค าสั่งแต่งตั้ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 661/2557 มาร่วมกันรับรู้การตัดสินใจแนวทางการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันพิจารณาในเรื่องที่ส าคัญต่าง ๆ 

ข้อ 7 การกระจายอ านาจ  
คณบดีได้มีค าสั่งในการมอบหมายภาระงาน ให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขา 

หัวหน้าหลักสูตร และหัวหน้างาน เพ่ือการบริหารจัดการในคณะฯ เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลงานด้านต่าง ๆ 
ของคณะ อาทิเช่น งานด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ งานด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ งานกิจกรรม
นักศึกษาและประกันคุณภาพ งานวิจัยและบริการวิชาการ  งานด้านพัฒนานักศึกษา  และงานศูนย์การ
จัดการศึกษา (จอมทอง) หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ร่วมเป็นกรรมการในการจัดโครงการ กิจกรรม
และด าเนินงาน ด้านต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดในการพิจารณาการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ          
ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ ด าเนินงานของคณะฯ 
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ข้อ 8 นิติธรรม  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บริหารงานด้วยหลักนิติธรรมมีการใช้อ านาจของกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ คณบดีใช้อ านาจตาม ค าสั่ง มทร.ล้านนา 
ที่ 711 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่องมอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการ
บริหารงาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคณะฯ และสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
อาทิ เช่น ในการพิจารณาการลาศึกษาต่อ จัดสรรทุนการศึกษาของคณาจารย์ โดยน าเข้ามาพิจารณา 
โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ /คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

ข้อ 9 ความเสมอภาค  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดให้มีการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเสมอ

ภาค โดยผู้รับบริการทุกคนได้รับการปฏิบัติ และการบริการจากคณะฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี การ
แบ่งแยกการได้รับการปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยก ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ      
ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา  แต่อย่างใด ผู้บุคลากรของคณะฯ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับเลือกให้ปฏิบัติงาน
ในคณะฯ ล้วนมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่และความรับผิดชอบตามความสามารถอย่างเท่า
เทียมกัน  เช่น การด าเนินการคัดเลือกหัวหน้าสาขา โดยการให้ผู้ลงสมัครน าเสนอวิสัยทัศน์โดยผู้ได้
น าเสนอวิสัยทัศน์ ได้น าเสนอ แผนการบริหารจัดการสาขา แผนพัฒนาสาขา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด           
(15 นาที/1 ราย) หลังจากนั้น ให้มีการลงมติเสียงข้างมากจากบุคลากรส่วนใหญ่ ในสาขานั้น  ๆ  
เพ่ือลงคะแนนเสียง ผู้ ได้คะแนนเสียงข้างมากจะได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา การแต่งตั้ง อ านาจ
หน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าสาขาเป็นต้น 

ข้อ 10 การมุ่งเน้นฉันทามติ   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น มติที่ประชุมในร่วมกันหารือ

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกมาเป็นเป็นข้อตกลง โดยที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือ
หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล เช่น บุคลากร นักศึกษา  ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ เพ่ือไม่ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ อาทิเช่น 
กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ หรือที่ประชุมส าคัญต่าง ๆ ของคณะฯ 
ล้วนยึดถือหลักปฏิบัติอันชอบธรรมในการพิจารณาเห็นชอบ หรือไม่ เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ เช่น  
การบริหารงานประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การแก้ไขความขัดแย้งของปัญหา โดยอาศัยฉันทา
มติที่ประชุม เพ่ือให้มีการยอมรับ หลักการและเหตุผล เพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่าย
ยอมรับและปฏิบัติได้   
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 รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1- 01- 01 ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ 028/2560 ลงวันที่  

18 พฤษภาคม 2560 
5.1-01-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
5.4-04-01 เว็ปไซต์ข้อมูลระบบข้อมูล อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
5.4-04-02 เว็ปไซต์ข้อมูลระบบข้อมูล การเรียนการสอนออนไลน์ 
5.4- 04-03 เว็ปไซต์ข้อมูลระบบการบริการสารสนเทศ 
5.4-04-04 เว็ปไซต์ข้อมูลระบบสืบค้นฐานข้อมูล 
5.4-04-05 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด         

อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
5.4-04-06 ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ 041/2560 แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
 ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน : 
1. คณะฯ มีแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ตามกระบวนการการจัดการองค์

ความรู้ โดยคณะบริหารได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการองค์ความรู้ 3 ประเด็นคือด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร   
โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้ด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  
1) ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : การบูรณาการเทคโนโลยีกับศาสตร์การสอนแนวใหม่  
2) ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย หัวข้อ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน และ 3) ประเด็น 
การบริหารจัดการหน่วยงาน หัวข้อ : เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน โดยน ามาจัดท าตามกระบวนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน และน าผลการด าเนินงาน
น ามาใช้พัฒนาภายในหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  

2.  งานจัดการความรู้ ได้ด าเนินโครงการโครงการการจัดการความรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2561 (5.1-05-01) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์
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ความรู้ และหาแนวปฏิบัติที่ดีของคณาจารย์ บุคลากร และผู้มีประสบการณ์ตรง ทั้ง 3 ประเด็นที่ก าหนด 
ดังนี้ 
 2.1 ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการองค์ความรู้ผ่านการสัมภาษณ์จากผู้รู้ 
ผู้มีประสบการณ์ที่มีความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีกับศาสตร์การสอนแนวใหม่     
โดยได้ท าการสัมภาษณ์ ท่านอาจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกงานวิจัยที่บูรณาการกับเทคโนโลยีและการสอนแนวใหม่ให้เป็น “งานวิจัยเด่น” เพ่ือเสนอในงาน 
Thailand Social Expo 2018 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (5.1-05-02) 
 2.2 ประเด็นด้านการวิจัย เป็นการจัดการองค์ความรู้ผ่านการสัมภาษณ์จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์
ที่มีความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน   โดยได้ท าการสัมภาษณ์  
ท่านอาจารย์ดร.อาภากร ปัญโญ ผู้ช่วยนักวิจัย (ลงพ้ืนที่จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาระบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน  โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประสานงานโครงการ (พ้ืนที่อ าเภอลี้) โครงการต้นแบบการพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดยจังหวัดล าพูน มูลนิธิสร้างสุขชุมชน และสมาคมชาวเหนือ  
(5.1-05-03) 
 2.3 ประเด็นการบริหารจัดการหน่วยงาน หัวข้อ : เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เป็นการน าบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ และให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 จะมีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่จะสิ้นสุดการจ้าง และต้องเตรียมเอกสารประกอบการประเมินเพ่ือต่อ
สัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2562 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีแนวทาง 
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จึงได้ใช้การจัดการความรู้เรื่องขั้นตอน 
วิธีการ และเทคนิคการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มาเป็นประเด็นความรู้ที่จะ
น ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการจัดท าคู่มือระหว่างบุคลากรผ่านการสนทนากลุ่ม และการน า
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้ค าปรึกษา เพ่ือถอดความรู้ออกมา 
(5.1-05-04) 

ทั้งนี้องค์ความรู้ทั้ง 3 หัวข้อข้างต้น งานจัดการความรู้ได้น ามาถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้   
 ที่สามารถเข้าใจง่ายและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการจัดท าเป็นหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ทั้ง  
3 ด้าน เผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th ของคณะฯ ให้แก่บุคลากรที่สนใจสามารถน าไป
ปฏิบัติจริง (อยู่ระหว่างการจัดท ารูปเล่มองค์ความรู้) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-05-01 โครงการโครงการการจัดการความรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2561 

5.1-05-02 ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : การบูรณาการเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์การสอนแนวใหม่   

5.1-05-03 ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย หัวข้อ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

5.1-05-04 ประเด็นการบริหารจัดการหน่วยงาน หัวข้อ : เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย 

วิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นรายหลักสูตรและรายบุคคล  
ทุกเขตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทั้งด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การขอลา      
ศึกษาต่อ และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการเสนอ 
ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของแต่ละหลักสูตร/กลุ่มวิชา ของทุกเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-6-01) และ                 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี พ.ศ.2557-2561 (5.1-6-02) และอยู่ระหว่างการวางแผน            
เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ.2562-2566 โดยให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้านที่ 3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุก ๆ 
ด้าน การเพ่ิมศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ   เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้คล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปรงใสเป็น
รูปธรรมและชอบธรรม คณะฯ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีศักยภาพและ
ความก้าวหน้าตามสายงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝัง
ตัว การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ เพ่ือให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งเสริมให้
คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ รณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ทั้งนี้ การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้มีการรวบรวม
และทบทวนข้อมูลโดยจัดส่งให้แต่ละพ้ืนที่พิจารณาด าเนินการ คณะฯ จึงสรุปข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
(5.1-6-03) และมีผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 2561)  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. คณะฯ ได้จัดท ารายละเอียดอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปี 2561 และได้จัดท า
รายละเอียดอัตราก าลังสายสนับสนุน ประจ าปี 2561 เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการสรรหา
บุคลากรต่อไป (5.1-6-04) 

2. จากแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะฯ ได้พัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ดังนี้ 

    สายวิชาการ 
    - คณะฯ ได้รับเรื่องการแจ้งความประสงค์ของบุคลากรสายวิชาการ (ประเภทพนักงาน          

ในสถาบันอุดมศึกษา) ในการขอลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560  และคณะฯ ได้สรุปรายชื่อผู้ประสงค ์
ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อไป ดังนี้ (5.1-6-05) 

o การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 91 (3/2560) วาระที่ 5 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา 5.1 เรื่องการพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 สายวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ในประเทศ 
1 ราย คือ นางชนนพร  ยะใจมั่น มทร.ล้านนา เชียงราย และต่างประเทศ 2 ราย ได้แก่  1) นางปณิสา  
กุระคาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2) นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

o การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 96 (8/2560)  วาระที่ 5 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 การพิจารณาการขอเปลี่ยนสถานศึกษา เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก       
ภาคเรียนที่ 1/2560 ราย นางปณิสา  กุระคาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.2 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการสมัครเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ราย นายสุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 

5.3 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 
2/2560 (รับทุนการศึกษาจากประเทศไต้หวัน) ราย นางแคทรียา พร้อมเพรียง (มทร.ล้านนา ตาก) 

5.4 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 
2/2560 ราย นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 

o การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา 5.3 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจ า
ภาค เรียนที่ 2/2560 (ด้วยทุนส่วนตัว) จ านวน 3 ราย มทร.ล้านนา น่าน (เนื่องจากคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี มคอ.1 
และ มคอ. 2 ตามเกณฑ์ฯ สกอ. 2560 ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทั้ง 3 รายเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จึงส่งเสริมให้ลาศึกษาต่อ
ดังกล่าว)  
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5.3.1 นายคทาวุธ       แก้วบรรจง 
5.3.2 นางพัชราภรณ์   หงษ์สิบสอง  
5.3.3 นางสาวยุภวดี   ณัฐสิฐโสภณ 

ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ก าหนดเป้าหมายร้อยละคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น         
(ป.เอก) ร้อยละ 16 ซึ่งได้ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 14.64 (เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2559 เท่ากับ
ร้อยละ 1.80) มีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต่างประเทศ
จ านวน 3 ราย (รับทุนมทร.ล้านนา 1 ราย, รับทุนจากประเทศใต้หวัน 1 ราย, รับทุน FLTA 1 ราย) 
ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาตรี ด้วยทุนส่วนตัว จ านวน 3 ราย คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2564 (5.1-6-06) ทั้งนี้คณะฯ จะมีการผลักดันให้บุคลากรได้พัฒนาคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้นและเพ่ิมข้ึนในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง  

- คณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ (ผศ., รศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยคณะฯ ได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์
การท าผลงานทางวิชาการ (ผศ.) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะฯ ได้เชิญชวนให้บุคลากร
สายวิชาการทุกเขตพ้ืนที่ได้เข้าร่วมซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบผ่านระบบทางไกล 6 เขตพ้ืนที่ มีผู้เข้าร่วม 
108 คน (5.1-6-07) และกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง
เทคนิคและแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ ให้กับเขตพ้ืนที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 
โดยคณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ พ้ืนที่เชียงใหม่เข้าร่วม  33 คน เชียงราย 23 คน ล าปาง 
11 คน น่าน 14 คน ตาก 8 คน และพิษณุโลก 7 คน (5.1-6-08)  คณะฯ ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ
คณาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นร้อยละ 30 ซึ่งได้ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 16.89 
(ลดลงจากปีการศึกษา 2559 เท่ากับร้อยละ 0.49) จากผลการสนับสนุนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
มีบุคลากรได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 12 คน และระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน จ านวน 13 คน 
และประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน  1 คน (5.1-6-09)  อีกทั้งคณะฯ ได้ท าการก ากับติดตามให้
หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรได้ท าการติดตามและรายงานว่าเหตุใดบุคลากรในสังกัดยังไม่ด าเนินการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ, การลาศึกษาต่อ ตามแผนฯ ที่ได้วางไว้  ซึ่งปัจจุบันคณะฯ ได้จัดเตรียม
ห้องและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการมายังคณะฯ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 46,000 
บาท โดยคณะฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้แล้ว เพ่ือจะได้ผลักดันให้บุคลากรเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการให้เพิ่มขึ้นในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง  

- ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)  

- คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติ : Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับความรู้ วิธีการสอน/เทคนิคการ
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สอน Active Learning และสามารถน าไปปรับใช้ให้การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเพ่ือให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อุปสรรค/ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นจากการใช้ Active 
Learnin ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหารของคณะ 
คณาจารย์จากทุกเขตพ้ืนที่ จ านวน 161 คน ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ คณาจารย์ได้ทราบลักษณะความส าคัญของ Active Learning   
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อุปสรรค/ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นจากการใช้ Active Learning  รวมถึงได้รับ
ความรู้ วิธีการสอน/เทคนิคการสอน Active Learning และสามารถน าไปปรับใช้ให้การเรียนการสอน 
ในแต่ละรายวิชามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (5.1-6-10) 

- คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่าง ๆ  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,998,105 บาท 
(ภายในประเทศ จ านวน 49 ครั้ง และต่างประเทศ 15 ครั้ง)  ทั้งนี้คณะฯ ได้ก ากับติดตามให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาความรู้ท ารายงานผลการเข้าร่วมอบรม/โครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง (5.1-6-11)  

สายสนับสนุน 
- คณะฯ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างาน เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการหรือวิธีการท างานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพ่ิมกลยุทธ์ในการ
สร้างความส าเร็จในการท างานและลดความซ้ าซ้อนของงาน และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ
มหาวิทยาลัย และน าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการ
ท างาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมจ านวน 37 คน (5.1-6-12) 

- คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่าง ๆ                 
ณ หน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีการใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 240,030 บาท 
(ภายในประเทศ จ านวน 37 ราย) ทั้งนี้คณะฯ ได้ก ากับติดตามให้ผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ท ารายงานผล
การเข้าร่วมอบรม/โครงการ และรายงานต่อผู้บังคบับัญชาทราบปีงบประมาณละ 1 ครั้ง (5.1-6-13) 

3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 คณะฯ จะได้ด าเนินการสรุปผลและน าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา
และรับทราบต่อไป  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-6-01 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 
5.1-6-02 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2557-2561 
5.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 วาระพิจารณา เรื่องที่ 5.1.5  
การพิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5.1-6-04 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0583.02/170 ลว. 8 มี.ค. 61 เรื่อง ขอส่งอัตรา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าปี 2560 
และ บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0583.02/197 ลว. 22 มี.ค. 61 เรื่อง ส่ง
รายละเอียดคุณวุฒิและคุณสมบัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
สนับสนุนวิชาการ ประจ าปี 2561  

5.1-6-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 91 (3/2560)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 96 (8/2560) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 

5.1-6-06 หนังสือประทับตรา ที่ ศธ 0583.18/ว 1009 ลว.30 พ.ค. 61  
หนังสือประทับตราที่ ศธ 0583.18/ว 0338 ลว. 19 ก.พ. 61 

5.1-6-07 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/ว 023 ลว. 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอให้บุคลากร
เข้าร่วมการถ่ายทอดประสบการณ์การท าผลงานทางวิชาการ (ผศ.) ครั้งที่ 2  

5.1-6-08 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.02/162 ลว. 2 ก.พ. 61 เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมวิชาการ เรื่องเทคนิคและแนวทางในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ  

5.1-6-09 - บันทึกข้อความเรื่อง การขอพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนและขอส่งเอกสารประกอบการขอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
- บันทึกข้อความเรื่อง ขอส่งมติคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561  
- เอกสารสรุปการด าเนินการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

5.1-6-10 เอกสารการจัดโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการ
สอน เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ : Active Learning  และสรุปรายงานผลการ
จัดโครงการ  

5.1-6-11 บันทึกข้อความรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม/โครงการ  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-6-12 เอกสารการจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างาน 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลการ
จัดโครงการ 

5.1-6-13 บันทึกข้อความรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม/โครงการ  
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  ข้อ 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่ง                     

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

1. การควบคุมคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ากับติดตาม  
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1-7-01)  เพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ควบคุมคุณภาพ และการพัฒนา ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพและก าหนดผู้รับผิดชอบ  
ในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน มีการจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (5.1-7-02) และจัดท าแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือทราบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  (5.1-7-03) ทั้งนี้ยังมีการก าหนดค่า
เป้าหมายการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. พร้อมก าหนดผู้ก ากับดูแลและ 
ผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ โดยมีการน าผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา มาพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย
ประกันคุณภาพ ซึ่งการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  และมีการชี้แจงให้ทุก
พ้ืนที่ทราบ เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่และทุกหลักสูตรในคณะได้ด าเนินงานตามนโยบายของคณะ (5.1-7-04) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และมีการติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายในภายใน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน และ                
เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1-7-05) และ
รอบ 12 เดือน ติดตามผลการด าเนินงานโดยผ่านโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (หลักสูตรพ้ืนที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม และ 4 - 7 มิถุนายน 2561 (5.1-7-06) ทั้งนี้ยังมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
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หลักสูตรส่วนกลาง ในวันที่  16 พฤษภาคม 2561 (5.1-7-07) และการประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
คุณภาพ ระดับคณะ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ (5.1-7-08) 

3. การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้มีก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน และ 16-18 มิถุนายน 2561 โดยฝ่ายงานประกันคุณภาพมีการ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ก.ค. 2561) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (5.1-7-09)  
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน วันที่ 17 กรกฎาคม 
2561 (5.1-7-10) เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือน ามาจัดท าแผนการพัฒนางานตามผลการประเมินต่อไป  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-7-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ากับติดตาม การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1-7-02 แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2559 

5.1-7-03 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2561   
5.1-7-05 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-7-06 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพ้ืนที่ )  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-7-07 เอกสารการประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรส่วนกลาง 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
5.1-7-08 เอกสารการประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับคณะ วันที่ 3 กรกฎาคม 

2561 
5.1-7-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ครั้งที่ 3 (ก.ค. 2561) วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
5.1-7-10 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

 



206 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, 

รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานด้านวิชาการ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำน : นางสาวชนัสถ์นันส์  กันทาปา, นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล 

นางสาวสุพรรษา  ตาค ามูล, นางสาววราภรณ์  บุญจู 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2602, 2603, 2585 
E-mail :  - 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินการตามมาตรฐานประกันคุณภาพ

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) และมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ด าเนินงานบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายและกรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรของ  
มทร.ล้านนา รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอน 
และเกณฑ์การประเมินประจ าตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
รวมถึงการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และควบคุมมาตรฐานและประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของมทร.ล้านนา และการบริหารงบประมาณของหลักสูตร  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ และประกาศของมทร.
ล้านนา (5.2-1-01) และทั้งนี้ยังมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับหลักสูตร เพ่ือ
ด าเนินการในการจัดการคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรใน
แต่ละปี โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินงานในตัวบ่งชี้ และมีรองคณบดีรองคณบดีด้าน
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ก ากับดูแล (5.2-1-02)  

คณะฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
(5.2-1-03) และมีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมาพิจารณาการก าหนดเป้าหมาย
ประกันคุณภาพ (5.2-1-04) และจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ (5.2-1-05) โดยผ่าน 
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การพิจารณาจากกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (5.2-1-06) เพ่ือให้ 
ทุกพ้ืนที่และทุกหลักสูตรในคณะสามารถด าเนินงานตามนโยบาย   

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-1-01 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ากับติดตาม การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-1-03 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
5.2-1-04 เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
5.2-1-05 แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร 
5.2-1-06 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2561 

 
 ข้อ 2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และ  

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ด าเนินงานบริหารหลักสูตรให้มี

คุณภาพ มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายและกรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรของมทร.ล้านนา 
รวมถึงควบคุมมาตรฐานและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
มทร.ล้านนา (5.2-1-01) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (5.2-1-02)  
เพ่ือการพัฒนา ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ และด าเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. การติดตามการพัฒนาคุณภาพภายในภายใน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน ในโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  
ในวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 (5.2-2-01) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
ตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน และเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
(มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (5.2-2-02) 



208 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

2. รอบ 12 เดือน ติดตามผลการด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรพ้ืนที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
และ วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 (5.2-2-03) และคณะฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน และ 16-18 มิถุนายน 2561
โดยมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ก.ค. 2561) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  
(5.2-2-04) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน วันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 (5.2-2-05) เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาเพื่อน ามาจัดท าแผนการพัฒนางานตามผลการประเมินต่อไป 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-1-01 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ากับติดตาม การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-2-01 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2561   

5.2-2-03 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพ้ืนที่)  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่ 3 (ก.ค. 2561) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

5.2-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ เป็นกรณี
เร่งด่วน วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
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 ข้อ 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดสรรทรัพยากร ด้านอัตราก าลัง การสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา โดยมีการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการด าเนินการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

- ด้ำนอัตรำก ำลัง (อำจำรย์) มีการจัดท าแผนโดยวิเคราะห์จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิเคราะห์จากคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และภาระงานสอน  

-  ด้ำนกำยภำพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน) เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 
รำยกำรงบลงทุน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ งบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ 2561 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน งบประมำณ หน่วยงำน ผลผลิต 
1 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติงานธรุกิจจ าลอง  1 ชุด 358,600 คณะบริหารฯ พิษณุโลก ด้านสังคมศาสตร ์
2 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ 1 ชุด 750,000 คณะบริหารฯ ล าปาง ด้านสังคมศาสตร ์
3 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม

ด้านวิชาชีพ  
1 ชุด 164,000 คณะบริหารฯ น่าน ด้านสังคมศาสตร ์

4 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสตูรการ
จัดการธุรกจิระหว่างประเทศ   

1 ชุด 750,000 คณะบริหารฯ เชียงใหม ่ ด้านสังคมศาสตร ์

5 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการ Business 
Analytics   

1 ชุด 750,000 คณะบริหารฯ เชียงราย ด้านสังคมศาสตร ์

6 ครุภณัฑ์ประกอบห้องเรียน ศูนย์
การศึกษาจอมทอง 

1 ชุด 399,800 คณะบริหารฯ เชียงใหม ่ ด้านสังคมศาสตร ์

7 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการการเรยีนรู้
สาขาศิลปศาสตร ์

1 ชุด 204,300 คณะบริหารฯ น่าน ด้านสังคมศาสตร ์

8 ครุภณัฑ์ประกอบห้องเรียน BLA602 1 ชุด 350,000 คณะบริหารฯ ตาก ด้านสังคมศาสตร ์
9 ครุภณัฑ์ส านักงานสาขาการบัญชี  1 ชุด 172,000 คณะบริหารฯ เชียงใหม ่ ด้านสังคมศาสตร ์
10 ครุภณัฑ์ส านักงานศูนย์การศึกษา

จอมทอง   
1 ชุด 115,000 คณะบริหารฯ เชียงใหม ่ ด้านสังคมศาสตร ์

11 ครุภณัฑ์ศูนยเ์รียนรู้และพัฒนากล
ยุทธ์ธุรกิจ 

1 ชุด 1,000,00
0 

คณะบริหารฯ เชียงราย ด้านสังคมศาสตร ์

12 ครุภณัฑ์สนับสนุนการเรยีนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

1 ชุด 1,000,00
0 

คณะบริหารฯ เชียงใหม ่ ด้านสังคมศาสตร ์
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- ด้ำนวัสดุฝึก คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้กับหลักสูตรและวางแผนในการ
ด าเนินการจัดซื้อเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ดังนี้ 

รำยกำรงบวัสดุฝึก คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณ
รำยได้ ปีงบประมำณ 2561 

หลักสูตร งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได ้ รวมทั้งสิ้น 

หลักสูตรการบัญช ี 304,703 182,751 487,454 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
- กลุ่มวิชาการจัดการ / การจัดการส านักงาน 260,057 161,925 421,982 

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 147,664 139,980 287,644 
- กลุ่มวิชาการตลาด 137,788 208,891 346,679 
- กลุ่มวิชาการตลาด (โครงการร่วมบริษัท CP-ALL) - 143,887 143,887 
- กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
       (โครงการร่วม Central Retail) 

58,783 109,459 168,242 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 563,250 588,792 1,152,042 
หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 122,739 202,500 325,239 
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 142,491 168,205 310,696 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57,843 133,955 191,798 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 13,197 32,500 45,697 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร ์ 90,932 150,862 241,794 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 168,923 280,254 449,177 
กลุ่มวิชาสุขภาพ 60,155 99,801 159,956 
กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพนัธ ์ - 30,000 30,000 

รวมงบประมำณ 2,128,525 2,633,762 4,762,287 

 
- ด้ำนกำรด ำเนินงำน คณะฯ ได้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในหมวดการด าเนินการ

ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์  ด้านการ
เรียนการสอน   การวิจัยและบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการ และ
โครงการต่าง ๆ และสามารถตอบสนองงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561)  

- ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้อยู่
ในสภาพที่ใช้การได้ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดิน      1,452,760  บาท   
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-3-01   เอกสารการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
 ข้อ 4.  มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำร

ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
คณะฯ ได้จัดให้มีการติดตามและตรวจประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร (พ้ืนที่ ) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และ 4 - 7 มิถุนายน 2561 และมีการ 
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ส่วนกลาง) เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 
และ 16 -18 มิถุนายน 2561 โดยฝ่ายงานประกันคุณภาพมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 
(ก.ค. 2561) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (5.2-4-01) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (5.2-4-02) โดยมีผลสรุปดังนี้ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร ผ่านการประเมิน 5 หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน  
1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท ไม่ผ่านการประเมิน โดยมีผลการประเมินเท่ากับ 1.71 คะแนน 
ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร 
ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่ำคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2-6 

1) หลักสูตรการบัญชีบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 3.07 คะแนน 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ ผ่าน 2.21 คะแนน 
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์

ไม่ผา่น 1.79 คะแนน 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ผ่าน 2.40 คะแนน 

5) หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ผ่าน 2.13 คะแนน 
6) หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผ่าน 2.13 คะแนน 
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  ไม่ผา่น 2.03 คะแนน 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 7 
คะแนนที่ได้ 1.71 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-4-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่ 3 (ก.ค. 2561) วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

5.2-4-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

 
 ข้อ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 คณะฯ ได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 94 (6/2560) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  
(5.2-5-01) และได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะฯ ปีการศึกษา 
2559 ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

ปีกำรศึกษำ 2559 
ผลกำรพัฒนำ/ปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ

คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ปีกำรศึกษำ 2559 
1 .  ควรมีการวิ เคราะห์ผลคะแนนในทุก
องค์ประกอบที่มีระดับคะแนนต่ า เพ่ือร่วมกัน
หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ระดับคะแนนที่ สู งขึ้น  ควรมีการติดตาม 
ประเมิน เปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ 

1. ทุกหลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรโดยน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพ มาพัฒนา/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2. คณะฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจใน 
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และการแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะเรื่อง
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
ปีกำรศึกษำ 2559 

ผลกำรพัฒนำ/ปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ปีกำรศึกษำ 2559 

2. ควรมีการจัดประชุมระดับหลักสูตรและ
คณะ เพ่ือหารือถึงปัญหาในทุกองค์ประกอบ 
และน าข้อสรุปจากการประชุมไปด าเนินการ
แก้ไข เช่น การบริหารจัดการบุคลากรในแต่ละ
พ้ืนที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

1. คณะฯ มีการประชุมสัญจรในทุกพ้ืนที่ เพ่ือทราบ
ถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะในแต่ละพ้ืนที่ และน าปัญหาดังกล่าวมา
พัฒนา และบริหารจัดการการด าเนินงานของคณะ 
โดยมีการสัญจร ดังนี้ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 
มทร.ล้านนา ล าปาง เมื่อวันที่ 12 – 13 ธ.ค. 2560  
มทร.ล้านนา น่าน เมื่อวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2560 
มทร.ล้านนา ตาก เมื่อวันที่ 26 – 27  ธ.ค. 2560 
มทร.ล้านนา เชียงราย เมื่อวันที่ 2 – 3 ม.ค. 2561 
2. คณะฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจใน 
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และการแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะเรื่อง
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

3. ควรแจ้งและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ถึ งผลคะแนน และแนะน าแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาระดับคะแนนในส่วนต่างๆ ทุก
องค์ประกอบ 

1. คณะฯ มีการแจ้งผลคะแนนในการตรวจประเมิน
คุณภาพให้หลักสูตรทราบและด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน  และยังเสนอผลคะแนนการตรวจประเมิน
ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เ พ่ือ
พิจารณา 
 2 .  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้ เข้ าร่วม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.
7) ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 – 8 เมษายน 
2561 โดยส านักประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
ปีกำรศึกษำ 2559 

ผลกำรพัฒนำ/ปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ปีกำรศึกษำ 2559 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากร
ด้านประกันคุณภาพของแต่ละคณะได้มีความรุูู
ความเข้าใจในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 
และสามารถจัดท าเอกสารต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเพ่ือให้หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง มี
คุณภาพ 

4. เสนอให้คณะฯ มีอ านาจในการเสนอรายชื่อ
คณะกร รมกา รต ร ว จป ระ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะทุก
ครั้ง โดยค านึงถึงศาสตร์และความเชี่ยวชาญ
ของคณะกรรมการฯ ให้มีความสอดคล้องกับ
การตรวจประเมินฯ ในทุกระดับ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้แต่ละคณะ พิจารณาเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดย
พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ 
และแนวทางกระบวนการประเมินคุณภาพตามมติ
คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2560 

 
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอต่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทางไปรษณีย์ เป็น
กรณีเร่งด่วน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (5.2-4-02) และน าผลการตรวจประเมินดงกล่าวมาพัฒนา
ปรับปรุงเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 94 (6/2560)  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
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 ข้อ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 7 หลักสูตร และได้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการ
ประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 

ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย

องค์ประกอบท่ี 2-6 
หมำยเหตุ 

1) หลักสูตรการบัญชีบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 3.07 คะแนน  
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ผ่าน 2.21 คะแนน  

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

ไม่ผา่น 1.79 คะแนน เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ข้อ 1 และ ข้อ 2 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ผ่าน 2.40 คะแนน  

5) หลักสูตรศิลปศาสตร  
    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 

ผ่าน 2.13 คะแนน  

6) หลักสูตรศิลปศาสตร  
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

ผ่าน 2.13 คะแนน  

7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
    

ไม่ผา่น 2.03 คะแนน เนื่องจาก ข้อ 4 และ 
ข้อ 7 คุณสมบัตไิม่
เป็นไปตามเกณฑ ์

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 7  
คะแนนที่ได้ 1.71  

  
  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-6-01 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  
เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
6 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ 4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่ อ เ นื่ อ ง ใ นด้ า นก า รปฏิ บั ติ ง านต ามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
2. ผู้บริหารของคณะ มีการบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
คณะฯ ควรหาแนวทางการแก้ไขและก ากับ
ติดตามการบริหารหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558  

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 จากผลการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2560  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ 

ตาราง 1  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

3 คะแนน 
11.94 

=  1.71 ไม่บรรล ุ 1.71 คะแนน 
7 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 16 
55.5 

X 100 = 14.64 ไม่บรรล ุ 1.83 คะแนน 
379 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 
64 

X 100 = 16.89 ไม่บรรล ุ 1.41 คะแนน 379 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5 คะแนน 

กลุ่มวิทย์กายภาพ   
1.78 คะแนน 
กลุ่มมนุษยศาสตร์  5 คะแนน 
- ปริญญาตรี 5 คะแนน 

ไม่บรรล ุ 3.39 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 
5 คะแนน 

6 ข้อ บรรล ุ 5  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.6 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 
5 คะแนน 

6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 3.06 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 
5 คะแนน 

6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์

วิทย์ :  
60,000 บาท
สังคม : 
25,000บาท 

วิทย์: 739,430/47 = 15,732.55 
= (15,732.55/60,000) x 5 = 1.31 
สังคม: 7,898,991/317 =24,917.95 
= (24,917.95/25,000) x 5 = 4.98 

ไม่บรรล ุ

(1.31 + 4.98 = 6.29) 
= 6.29/2  

= 3.15 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

3.50 
คะแนน 

วิทย์: (7.80/50) x 100 = 15.60 
= (15.60/30) x 5 = 2.60 
สังคม: (40.20/329) x 100 = 12.22 
= (12.22/20) x 5 = 3.05  

ไม่บรรล ุ
(2.60 + 3.05 = 5.65  

= 5.65/2  

= 2.83 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 3.66 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การบริการวิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

6 ข้อ  5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1  
การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม           
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ         
อัตลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 
5 คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

4 ข้อ 
(1,2,3,4,5) 

ไม่บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 4.50 คะแนน 
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ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

ตาราง 2  วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.21 5.00 1.71 3.06 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 3.15 5.00 2.83 3.66 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 

รวม 13 4 7 2 3.72 ดี 
ผลการประเมิน 2.45 4.86 2.27   
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
คณะฯ มีกิจกรรมนักศึกษาที่หลายหลาย 
คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชพีและมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย 
คณะฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในหลากหลายศาสตร์ จึงสามารถให้บริการทางวิชาการ 
ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของชุมชน โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
คณะฯ มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเชียวชาญ 
คณะฯ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศา สตร์ 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ผู้บริหารของคณะ มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

ควรส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับนักศึกษา
เพราะนอกจากด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาควรมีทักษะในการเข้าร่วมกับผู ้อื ่นในการท า
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 
พัฒนาคุณภาพของข้อเสนองานวิจัยให้สามารถเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมาก
ขึ้นทุกพ้ืนที ่
ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยภายในกับภายนอกหน่วยงาน หรือหน่วยงาน
งบประมาณภายนอก 
ควรสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
คณะควรจัดท าแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ควรสนับสนุนให้ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงาน
โดดเด่นและต่อเนื่อง จัดท าแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดเวทีเพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างสาขา/พ้ืนที่/คณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ประโยชน์ อันจะน าไปสู่การสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ต่อไปได ้
ควรกระตุ้นให้จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการการ
เรียนการสอน 

คณะฯ ควรหาแนวทางการแก้ไขและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปกีารศึกษา 2560 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 7 
2 - ---ระดับปริญญาตร ี 6 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท 1 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 
7 จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญาตร ี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 7,970 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 7,942 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ - 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 28 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง - 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 379 
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  
27.5 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

296 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

55.5 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 315 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 25.5 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 249 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 40.5 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 60 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 2 
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 45 
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 13 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 4 
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
40 - - --ระดับปริญญาตร ี  
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
42 - - --ระดับปริญญาโท  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
44 - - --ระดับปริญญาเอก  
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์  
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

52 - - --บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้ง
ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว  
59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน  
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว  
62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน  

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

70 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด  

71 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

 

72 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

 

73 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  

75 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  

76 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

77 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  

78 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  

79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

  

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  

86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  

87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

 

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน  

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน) - 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 
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99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 

102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน) - 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 7,390.01 

113 - ---ระดับอนุปริญญา - 

114 - ---ระดับปริญญาตร ี 7,347.23 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
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116 - ---ระดับปริญญาโท 42.78 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

118 - ---ระดับปริญญาเอก - 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 3,963,871 

120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 589,430 

121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3,374,441 
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 4,674,550 

124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000 

125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4,524,550 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 364 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 317 
131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 
132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 15 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 
137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  - 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 
139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
98 
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144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 

145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 77 

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

25 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 23 

151 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

5 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

158 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

16 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
175 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
176 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - 
180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 
184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

- 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
195 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 
196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
199 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 1 
200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
203 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
207 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 
208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
211 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

 



 

 




