คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
เขตพื้นที่เชียงราย
ที่ ๐๐๒/ ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓(ครั้งที่ ๒)
ตามที่ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่เชียงราย ได้ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น เพื่อให้การบริหารงานส่วนต่าง ๆ
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงขอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายปรีชา พลชัย)
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพี้นที่เชียงราย
ที่ ๐๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
องค์ที่
สอดคล้อง
แบ่งตาม
ปริมาณ
๑

องค์ประกอบ

ผู้รับผิดชอบ
บัญชี

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน

นางสาวกรวิกา
นางวรีวรรณ

๒

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
๒.๑ ระบบกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
๒.๗ ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียน ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

นางสุวิสา

๓

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาการศึกษา
๓.๑ ระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

๔

องค์ประกอบที่๔ การวิจัย
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการ
แก่สังคม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

๕

อรินใจ
เจริญรูป

การตลาด

การจัดการ

สารสนเทศ

ศิลปศาสตร์

สนง.คณะบริหารฯ

นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลิน

นายราเชนทร์ ชูศรี
ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ว่าที่รต.หญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง
นางปาริชาติ อํานวยพรเลิศ

นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์
นางวิยะดา มีศรี

นางสาววิไลพร ต๊ะกิติ

นางสาวศิรินาฎ จันทนะเปลิน
นางสาวจารุณี ทรัพย์บุญโต

นางธนีนุช เร็วการ
ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล

นางปาริชาติ อํานวยพรเลิศ
นางกาญจนา บุญทาศรี

นางสาวชฏาภา สุขกาย
นางสาวสิริพันธ์ เชษฐตระกุล

นางสาวรุ่งนภา สมควร
นางสาวนิภา เสมอใจ
นางพิทธินันท์ สมไชยวงศ์

นางสาวอรวรรณ เชื้อเมืองพาน
นางสาวจรัสศรี โนมี

นางสาวจารุณี ทรัพย์บุญโต
นางสาววรัทยา สุภารัตน์

ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล

นางกาญจนา บุญทาศรี
นางสาวนิตยา นาแก้ว

นายจตุพล เรียงจนะพาธี

นางสาววิไลพร ต๊ะกิติ

ดร.สรียา

นางประภาพร พนมไพร
นางสาววรัทยา สุภารัตน์

ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

นายเสกสรร ทายะรังสี

นางสาวอําพร ปวงรังษี

นางสาวพันทิพา ปัญสุวรรณ

นางสาวภัทราพร สมเสมอ

ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป

นางสาววรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์

ทะยะธง

พันธุ์ณรงค์

นางชไมพร รัตนเจริญชัย

นางสาววิไลพร ต๊ะกิติ

นางสาวนิภา เสมอใจ
นางสาวรุ่งนภา สมควร

องค์ที่
สอดคล้อง
แบ่งตาม
ปริมาณ
๖

องค์ประกอบ

ผู้รับผิดชอบ
บัญชี

องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

นางยุพา

๗

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ
๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง

นางสาวกรวิกา
นางวรีวรรณ

๘

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

นางสาวกรวิกา
นางวรีวรรณ

๙

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

๑๐

องค์ประกอบที่ ๑๐ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
๑๐.๑ ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ให้เป็นนักปฏิบัติ
๑๐.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มี
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน
๑๐.๓ มีระบบกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
(Professional oriented)

ยะใจมั่น

การตลาด

การจัดการ

สารสนเทศ

ศิลปศาสตร์

สนง.คณะบริหารฯ

นางสาวพันทิพา ปัญสุวรรณ

นางสาวแสงเดือน กุณา

นายจิราภัทร คําแปง

นางสาวอัญชนา พรหมปัน

นางสาวนิภา เสมอใจ

อรินใจ
เจริญรูป

นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลิน

นางกนกอร จิตจํานงค์

ว่าที่รต.หญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง
นางปาริชาติ อํานวยพรเลิศ

นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์
นางวิยะดา มีศรี

นางสาวนิภา เสมอใจ

อรินใจ
เจริญรูป

นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลิน

นางกนกอร จิตจํานงค์

ว่าที่รต.หญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง
นางปาริชาติ อํานวยพรเลิศ

นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์
นางวิยะดา มีศรี

นางสาววิไลพร ต๊ะกิติ

นางสาวอรวรรณ เชื้อเมืองพาน
นางสาวจรัสศรี โนมี

นางสาวจารุณี ทรัพย์บุญโต
นางสาววรัทยา สุภารัตน์

ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล

นางกาญจนา บุญทาศรี
นางสาวนิตยา นาแก้ว

นายจตุพล เรียงจนะพาธี

นางสาววิไลพร ต๊ะกิติ
นางพิทธินันท์ สมไชยวงศ์

ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล

นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลิน

นายราเชนทร์ ชูศรี
ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป
นางปาริชาติ อํานวยพรเลิศ
ว่าที่ รต.หญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง

นางสาวณัฐรกานต์ คําใจวุฒิ

นางสาวนิภา เสมอใจ
นางพิทธินันท์ สมไชยวงศ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษาคําอธิบาย แนวทางการประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้
๒. ดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บข้อมูล และสถิติในลักษณะแบบฟอร์ม โดยจัดทําเป็นแฟ้มของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓. บันทึกผล เก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้
๔. เก็บรวบรวมข้อมูลประจําแต่ละองค์ประกอบ ส่งให้ผู้รวบรวมข้อมูล

