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 ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

ที ่082/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ำกับติดตำม กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
---------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ากับติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก ากับติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
กรรมกำรประกอบด้วย 
   1.1  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ  
   1.2  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์  กรรมการ 
   1.3  รองคณบดีด้านวิชาการและและงานวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
   1.4  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
   1.5  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย  กรรมการ 
   1.6  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  กรรมการ 
   1.7  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน  กรรมการ 
   1.8  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก  กรรมการ 
   1.9  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  กรรมการ 
 1.10  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
 1.11  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
 1.12  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง)   กรรมการ 
 1.13  หวัหน้าสาขา / รักษาการหัวหน้าสาขา ทุกสาขา ทุกพ้ืนที่  กรรมการ 

  1.14  นางสาวสุพรรษา  ตาค ามูล     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 
2. ให้ค าปรึกษาแนะน ากับคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 
 

 /3. สนับสนุนและขับเคลื่อน.... 
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3. สนับสนุนและขับเคลื่อนให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ                               
ศิลปศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ควบคุม ดูแล ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
2. คณะกรรมกำรจัดเก็บข้อมูลและจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (SAR)  

 
 กรรมกำรประกอบด้วย 

2.1 ระดับหลักสูตร (สกอ.) 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
ผู้ก ากับดูแล       รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ก ากับดูแล       รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ผู้ก ากับดูแล       รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ผู้ก ากับดูแล       รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ผู้ก ากับดูแล       รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์,  
 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
ผู้ก ากับดูแล       รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผู้ก ากับดูแล       รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์  
 
 
 

/2.1.1 หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต.... 
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  2.1.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
6. นางสาวกัญญาภัค  สุวรรณ์  ผู้ประสานงาน 

 
2.1.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  

1. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
6. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
7. นางสาวอรุณรัตน์   โยนะกาศ                                     ผู้ประสานงาน 

 
2.1.2.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรจัดกำรธุรกิจ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
7. นางสาวอรุณรัตน์  โยนะกาศ  ผู้ประสานงาน 

 
2.1.2.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรจัดกำรโลจิสติกส์  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. นางสาวธีราพร     ราชคมน์  ผู้ประสานงาน 

 
2.1.2.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรจัดกำรส ำนักงำน 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. นางสาวอรุณรัตน์  โยนะกาศ  ผู้ประสานงาน 

2.1.2.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. นายสุธี       บุญเฉลิม  ผู้ประสานงาน 

 
 /2.1.2.5 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต... 
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2.1.2.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรตลำด 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
6. นางศิวนันท์  กุณา  ผู้ประสานงาน 

2.1.2.6 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกภำษำอังกฤษธุรกิจ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. นางสาวธัญญารัตน์  ใจน้อย  ผู้ประสานงาน 

2.1.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
1. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชียงใหม่  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชียงราย  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้
3. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ น่าน       ผูร้ับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
6. หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
7. นายเอกธนัช        ศรีบุญมา ผู้ประสานงาน 

2.1.3.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ  
           วิชำเอกกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. นายเอกธนัช    ศรีบุญมา  ผู้ประสานงาน 

2.1.3.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ  
วิชำเอกพัฒนำซอฟแวร์ทำงธุรกิจ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3.  นายเอกธนัช    ศรีบุญมา  ผู้ประสานงาน 

2.1.3.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
7.  นายเอกธนัช     ศรีบุญมา  ผู้ประสานงาน 

/2.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต... 
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2.1.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. นายพุฒิพงษ์  ประสงค์ทรัพย์  ผู้ประสานงาน 

  2.1.5 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. นางสาวปัทมานันท์  นวลกา  ผู้ประสานงาน 

2.1.6 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
6. นางสาวฐิติพร  ฟองจ า  ผู้ประสานงาน 

2.1.7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2. นายณัฐพงษ์   นิลค า  ผู้ประสานงาน 

มีหน้ำที ่  
1. จัดท ารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
2. จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรในฐานระบบ CHE QA Online  
3. ประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าระบบประกันคุณภาพ ร่วมกับหลักสูตร                           

ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพ  เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระดับหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทุกพ้ืนที่ 

5. ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจและ                
ศิลปศาสตร์ ทุกพ้ืนที ่

6. เตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/ 2.2 ระดับคณะ... 
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2.2 ระดับคณะ 
  2.2.1  (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
         ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและ                              

งานประกันคุณภาพ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2.    นายอนวัช           จิตต์ปรารพ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   3. นางภัทราพร        สมเสมอ เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. นางปิยะวรรณ      คุ้มญาติ ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นางสาวต้องหทัย   ทองงามข า พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7. นางสาวพิมเนตร   เทพปัญญา ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวจีรสุดา     เกษมสุก ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   9. นางสาวนาขวัญ    รัตนมงคล   ผู้ประสานงาน 

 
2.2.2  (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์   

   1. นางอุษามาศ       รัตนวงศ ์ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2. นางภัทราพร       สมเสมอ เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน          มีใจเจริญ ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์      กุมาร น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. นางกรรณิการ์      ประทุมโทน พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7.  นางสาวญาดา      ค าลือมี ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวมธุรดา     สุรินทร์ค า   ผู้ประสานงาน 

 
2.2.3  (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
    ผู้ก ากับดูแล   ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

   1. นายวรวิทย์          เลาหะเมทนี เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2. นางภัทราพร        สมเสมอ เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
    

/3. นางสาวเจนจิรา  ฝั้นเต็ม... 
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   3. นางสาวเจนจิรา    ฝั้นเต็ม ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. นายคฑาวุธ         แก้วบรรจง น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรัตน์     ทองฟัก พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นายคงศักดิ์         ตุ้ยสืบ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ   เวชกามา ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวชลธิชา     โชติช่วง   ผู้ประสานงาน 

 
2.2.4 (สกอ.) องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

            ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
    ผู้ก ากับดูแล   ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

   1. นายวรวิทย์         เลาหะเมทนี เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2. นางภัทราพร       สมเสมอ เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   3. นางสาวเจนจิรา   ฝั้นเต็ม ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. นางสาวฐาณิญา   อิสสระ น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. นางสาวนภาพร   สนองบุญ พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นายคงศักดิ์        ตุ้ยสืบ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ   เวชกามา ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวชลธิชา    โชติช่วง   ผู้ประสานงาน 

 
2.2.5  (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

             ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   1. นายอนวัช         จิตต์ปรารพ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2. นางสุวิสา          ทะยะธง เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   3. นายรัฐพล         ภูมรินทร์พงศ ์ ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา        เติมสมบัติถาวร น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. นางรัชดาภรณ์    แสนประสิทธิ  พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นางสวรรยา       หาญวงษา พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7. นางนิตยา          เอกบาง ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวนงนุช     ตั้งใจเจริญทรัพย์ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   9. นายชัยยง          จันทร์ศรี   ผู้ประสานงาน 

 
2.2.6  (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 

             ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน    
และเอกลักษณ์ของคณะ (เกณฑ์ข้อ 1 - 6) 

               ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (เกณฑ์ข้อ 3) 
      ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

   1. นางอุษามาศ      รัตนวงศ์ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2. นางสุวิสา          ทะยะธง เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

/3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุพิน  มีใจเจริญ... 
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   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน            มีใจเจริญ ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร           เรืองนาราบ น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันกานต์ธีรา   โพธิ์ปาน พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7. นางสาวณัฐนรี    ทองดีพันธ์ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวอรทัย     ใจกาศ   ผู้ประสานงาน 

 
2.2.7   (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ   
เอกลักษณ์ของคณะ (เกณฑ์ข้อ 7)  

ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
   1. นายอนวัช        จติต์ปรารพ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2. นางสุวิสา         ทะยะธง เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน     มีใจเจริญ ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. นายอธิปัตย์      สายสูง น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. นางสาวลัดดาวัลย์     หวังเจรญิ พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นางชานิกา       ฉัตรสูงเนิน ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7. นางสาวพียงกานต์     นามวงศ์ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวสุพรรษา       ตาค ามูล   ผู้ประสานงาน 

 
2.2.8  (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 

   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
     ผู้ก ากับดูแล   รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   2. นางสุวิสา        ทะยะธง เชียงราย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   3. นางน้ าฝน       คงสกุล ตาก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   4. นางสาวรัตนาภรณ์    อนุรักษ์ น่าน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   5. นางสาวกาญจนา      ทวินันท์ พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   6. นางชานิกา      ฉัตรสูงเนิน ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   7. นางสาวพียงกานต์    นามวงศ์ ล าปาง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
   8. นางสาวชนัสถ์นันท์   กันทาปา   ผู้ประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 /มีหน้าที่... 



หน้า 9 จาก 9 

มีหน้ำที ่  
1. ประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าระบบประกันคุณภาพ ร่วมกับหลักสูตร                      

ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทุกพ้ืนที่  เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางปฏิบัติได้                   
อย่างถูกต้อง 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในทุกพ้ืนที ่

3. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ                 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทุกพ้ืนที ่

4. จัดท ารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
5. จัดท ารายงานประเมินตนเองในฐานระบบ CHE QA Online  
6. เตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล)    
     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         
      
                                                                        

 


