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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 85 (4/2559) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วันที่ 21 เมษายน 2559 
ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

_____________________________________________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหาร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
7. อาจารย์สุรีย์พร   ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
8. ดร.ณภัทร    ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
9. ดร.กัญฐณา    ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
10. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
11. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  

(ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์สุทัศน์   กุณา   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)  
2. อาจารย์ยุรธร   จีนา   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ดร.ริญญาภัทร์   เขจรนันทน์  อาจารย์ 
4. ดร.พีรยา    สมศักด์ิ   อาจารย์ 
5. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เริ่มด าเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหาร 

1.2.1 รายงานการเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1.2.2 การขอยกเลิกและชดใช้ทุนการศึกษา ทุนบุคคลภายนอก (ทุนโครงการช้างเผือก) 
 ราย นางสาวปิยะฉัตร  ท านา 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการ 
1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร   

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
1.4.1 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร 
1.4.2 การแข่งขันทักษะด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร. ครั้งที่ 2 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 84 (3/2559) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  
  -ไม่มี- 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ ราย นางชุติสร  แก้วบรรจง 
5.2 การพิจารณาขออนุญาตศึกษาต่อ ราย นางพิมพ์หทัย  บ ารุงกิจ 
5.3 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.4 การพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
5.5 การพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) เพ่ือให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.6 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade 

Business Management 
5.7 การจัดประชุมวิชาการ The Annual International Conference on Finance, Accounting, 

Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS 2016) 
5.8 การพิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และแผนการ

ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

วารที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
-ไม่มี- 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

เรื่องที่ 1 การขออนุญาตศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาขออนุญาตศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเสนอให้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและลงความเห็นจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องที่ 1 การเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับ
การอนุมัติโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน        
26 ราย และไม่ผ่านการอนุมัติจ านวน 2 ราย โดยได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนที่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุมัติเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (ส าหรับผู้ไม่ได้รับ การอนุมัติให้ด าเนินการขอเปลี่ยนสถานที่เพ่ือเข้าฝึกประสบการณ์)  

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การ
อนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ พ.ศ.....  โดยที่ประชุมได้มีมติ ก.บ.ม. 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

ฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งต่อที่ประชุม เพ่ือทราบการเข้าร่วมโครงการฯ และมติของ ก .บ.ม. โดยมีรายละเอียด        
ดังนี้ 

 

 



4 
 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสรา้งมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วชิาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/
แผนกวิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ ์
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ
 

1 น.ส.รังศิมา กันธิวาส เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี บ.พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท 
จ ากัด จ.นนทบุร ี 

 การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน  

 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

86,662  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

2 น.ส.นฤมล คุ้มพงษ์ เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่   ฝ่ายการเงินและบัญช ี 21 มี.ค. – 31 ก.ค. 59 59,072  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

3 นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  ส านักงานรัชนีกรการบัญชี           
จ.เชียงใหม่  

 ฝ่ายงานจัดท าบัญชี และฝ่าย
งานสอบบัญช ี 

 1 ก.พ. - 29 ก.ค. 59 
(6 เดือน)  

44,700  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

4 นางแคทรียา  พร้อมเพรียง เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการ  Center of Academia and 
Industry Collaboration (CAIC) 
(ไต้หวัน)  

 1. Center of Academia and 
Industry Collaboration (CAIC) 
2. College of Business  

1 พ.ค. – 31 ก.ค. 59  127,232  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

5 น.ส.อาภาศร ี เทวตา เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการ  ศูนย์กระจายสินค้า RCD ล าพูน บ.
ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน)  

 ศูนย์กระจายสินค้า RCD ล าพูน  4 เม.ย. – 31 ก.ค. 59 
  

18.768  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

6 น.ส.ศิวพร   เจรียงประเสริฐ เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

 Center of Academia and 
Industry Collaboration (CAIC) 
(ไต้หวัน)  

 1. Center of Academia and 
Industry Collaboration (CAIC) 
2. College of Business  

1 พ.ค. – 28 ส.ค. 59  127,232  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

7 น.ส.สุรีนาฎ มะโนลา เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  Southern Taiwan University 
of Science and Technology 
(ไต้หวัน)  

 1. Center of Academia and 
Industry Collaboration (CAIC) 
2. College of Business 
(Department of Management 
and Information Technology 
3. College of Business 
4. Research Centers  
 

1 พ.ค. – 28 ส.ค. 59  137,573  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/
แผนกวิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ
 

8 น.ส.อนัญญา ปรัชญ์ธิไพลิน เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ การท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

 บ.พันทิพย ์(1970) จ ากัด จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี 

 Tour operation and Sell   1 พ.ค. – 31 ส.ค. 59  99,924  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

9 น.ส.กนกวรรณ คันธากร เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  มหาวิทยาลยั Massey University 
(นิวซีแลนด์)  

 Institute of Education, Visiting 
scholar ผู้ร่วมวิจยัด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
(English for work Integrated 
Learing) โดยเน้นงานวิจยัด้าน WIL 
ที่บูรณาการเข้ากบัการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  

21 พ.ค. – 21 ส.ค. 59 299,500  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

10 น.ส.ปริศนา กุลนลา เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ฝ่ายวิชาการ  1 มี.ค. – 31 ก.ค. 59  -  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

11 น.ส.อวยพร ต๊ะวัน เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ การตลาด  บ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
กทม.   

 ฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ 
(ระดับอุดมศึกษา)  

 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 59 
 

59,940  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

12 นายภีราวิชญ ์ ชัยมาลา เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ สังคมศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงกรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ(ส านักงาน กปร.) 
กทม.  

 ส านักศึกษาและขยายผลการ
พัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ 

 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 59  
 

48,960  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

13 น.ส.อภิญญา กันธิยะ น่าน พนักงานในสถาบันฯ การตลาด  สวนสัตว์เชียงใหม ่  ฝ่ายการตลาด  1 เม.ย. – 31 ก.ค. 59  97,138  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

14 นางน้ าฝน คงสกุล ตาก พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  1. ส านักงานสรรพากรพื้นที่ตาก   แผนกการบัญชีและการเงิน   1 เม.ย. - 31 พ.ค. 59 
(2 เดือน)  

15,300  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

             2. บ.ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน)  จ. ตาก  

 แผนกการบัญชีและการเงิน   1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59 
(2 เดือน)  

14,000  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

15 นายณัฐวุฒ ิ ปั้นรูป ตาก พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ กทม.  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  
 

 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 59  
 

52,090  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/
แผนกวิชา 

สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 
ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ
 

16 นางนิตยา เอกบาง ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่  

 สาขาวิชาภาษาพม่า   1 - 31 ก.ค. 59  
(1 เดือน)  

20,240  -  รอไป 

17 นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง น่าน พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   1 มิ.ย. - 29 ก.ค. 59  
(2 เดือน)  

5,000  -  รอไป 

18 น.ส.มินตรา ไชยชนะ น่าน พนักงานในสถาบันฯ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล 

 พาลัน รีสอร์ท จ.น่าน   ฝ่ายต้อนรับ รับจองที่พกั และ
บริการห้องพัก  

 23 พ.ค. - 31 ก.ค. 59 
  

48,540  -  รอไป 

19 นายศักรินทร์  ณ น่าน น่าน พนักงานในสถาบันฯ สังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่  

 นักวิชาการ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์
และการพัฒนา  

 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59 
(2 เดือน)  

20,900  -  รอไป 

รวม             1,382,771    
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รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสรา้งมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วชิาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/แผนก

วิชา 
สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 

ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ  

1 นายจตุพร ศิลพรชัย เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  Chocgo Channel (Thailand) 
Co., Ltd กทม.  

 Android Developer หรือ iOS 
Developer (ฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นรวมถึง 
Database)  

7 มี.ค. – 29 ก.ค. 59  89,590  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

2 น.ส.ณัฐนรี ทองดีพันธ ์ ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  โรงสีข้าวโชคพนะการ จ.ล าปาง   ฝ่ายงานบัญชแีละการเงิน   1 เม.ย. - 31 ก.ค. 59 
 

23,502  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

3 น.ส.กนกพร บัวทรัพย ์ ตาก พนักงานในสถาบันฯ การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 

 โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์              
จ.นนทบุร ี 

 ฝ่ายงานต่าง ๆ ของโรงแรม   14 มี.ค. – 31 ก.ค. 59  88,180  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไปแล้ว 

4 นายมรกต ทองพรหม พิษณุโลก พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  หจก.พษิณุโลก ทีเคเค             
จ.พิษณุโลก  

 Programmer, PHP Developer, 
E-Commerce  

1 พ.ค. – 31 ส.ค. 59  10,960  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

รวม             212,232    
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รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสรา้งมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วชิาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/แผนก

วิชา 
สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 

ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ  

1 น.ส.อรวรรณ เช้ือเมืองพาน เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ การบัญช ี  สนง. เอส.ที.เอสแตนดาร์ด 
เทคนิคคอล กทม.  

 รับท าบัญชี วางระบบบัญชี 
ตรวจสอบบัญช ีวางแผนภาษ ี 

 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 59 
(5 เดือน)  

72,320  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ลาออก 

2 น.ส.ธิษณา ศรัทธารัตน์
ธนา 

เชียงราย พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันตก  RWTH Achen University, 
Germany  

 RWTH Aachen University, 
International Academy  

 1 เม.ย. 31 ก.ค. 59 
(4 เดือน)  

632,822  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไม่อนุมัติ 

3 น.ส.เพียงกานต์ นามวงศ์ ล าปาง พนักงานในสถาบันฯ การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 

 SaKoon Thai Restaurant, 
USA  

 Food & Beverage, CATERING, 
CARVING, SERVING  

 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 59  
(5 เดือน)  

192,000  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

ไม่อนุมัติ 

4 น.ส.ธีร์วรา ขะบูรณ์ พิษณุโลก พนักงานในสถาบันฯ ภาษาตะวันออก  บ. Business Line Magazine  ฝ่ายกองบรรณาธกิาร และฝ่าย
ธุรการ 

 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 59  4,320  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

รวม             901,462    

 

รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสรา้งมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์วชิาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) 
 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ ประเภท 
สาขาวชิา/แผนก

วิชา 
สถานประกอบการ ฝ่ายงานที่เข้าฝึกประสบการณ์ 

ระยะเวลาเข้าฝึก
ประสบการณ ์

ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ  

1 นายธีรภพ แสงศรี เชียงใหม่ พนักงานในสถาบันฯ ระบบสารสนเทศ  บ. ซีเอ็ม ไนซ์ โซลูชั่น จ ากัด   SEO (Search Engine 
Optimization)  

 25 เม.ย. - 27 ส.ค. 59  15,963  บรรจุ 1 ต.ค. 
58  

รอไป 

รวม             15,963    

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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เรื่องท่ี 2 การขอยกเลิกและชดใช้ทุนการศึกษา ทุนบุคคลภายนอก (ทุนโครงการช้างเผือก)  

ราย นางสาวปิยะฉัตร  ท านา 

รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางสาวปิยะฉัตร  ท านา ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนบุคคลภายนอก (ทุนโครงการช้างเผือก) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ เพ่ือรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556  

ทั้งนี้ เนื่องจากนางสาวปิยะฉัตร  ท านา ได้ป่วยด้วยโรคเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 อักเสบ Bell’s palsy จึงต้อง
หยุดพักรักษาตัวและได้ยุติการศึกษาต่อ 

นางสาวปิยะฉัตร  ท านา จึงได้เสนอเรื่องเพ่ือขอยกเลิกการรับทุนการศึกษา และยินดีชดใช้ทุนคืนตามสัญญารับ
ทุนการศึกษา ทุนบุคคลภายนอก (ทุนโครงการช้างเผือก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
ซึ่งได้เบิกเงินเพ่ือเป็นค่าศึกษาไปแล้วจ านวน 3 งวด ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บท ซึ่งยินดีที่จะชดใช้เงิน
และค่าเบี้ยปรับอีก 1 เท่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท  

ในการนี้ นางสาวปิยะฉัตร ท านา  ได้ด าเนินการชดใช้ทุนคืนสัญญารับทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข) 
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร  ด้วยงานวิชาการและกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการ       

จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น จึงขอรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560 
ทั้งนี้ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1. การก าหนดหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์มีการจัดการเรยีนการสอนแบ่งออกเป็น 3 สาขาดังน้ี 
1. สาขาการบญัชี  ประกอบด้วย  หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (บช.บ)  สาขาวิชาบัญช ี

2. สาขาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 

2.1  หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1 เฉพาะ) 

2.2  หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

2.3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แบ่งเป็น  6 กลุ่มวิชาเอก  ได้แก ่

 กลุ่มวิชาเอกการตลาด 

 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการธรุกิจ 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการส านักงาน 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการ Logistic 

 กลุ่มวิชาเอกการจดัการธรุกิจบริการระบบขนส่งทางราง 
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3.  สาขาศิลปศาสตร์  ประกอบด้วย 

3.1  หลักสูตรศลิปศาสตร์บณัฑติ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (มคอ. 1 เฉพาะ) 

3.2  หลักสูตรศลิปศาสตร์บณัฑติ  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

 ทั้งนี้ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา จะได้น าเสนอหลักสูตร พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะในครั้งถัดไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) 
 เรื่องที่ 1 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ
บุคลากร 

รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามนโยบายของมทร.ล้านนา  
ที่ประสงค์จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ TOEIC 500+ และได้มอบให้
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร (EDP) ขึ้นนั้น ทางฝ่ายฯ           
ขอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานดังนี้ 
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กิจกรรมหลัก เป้าหมาย โครงการ การด าเนินงาน สถานะ 

1. พัฒนาความรู้

ความสามารถทาง

ภาษาของนักศึกษา

และบุคลากร  

1.นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถทางภาษาตามระดับ
ที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด (CEFR – 
B2 หรือ TOEIC 500) 
2.อาจารย์ผู้สอนวิชาชพีและ

บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ในการเรียนการสอน การน าเสนอ 

และการติดต่องานทัว่ไป  

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา

และบุคลากร  

ได้รับงบประมาณและจัดส่งให้ศูนย์

ภาษาทุกพื้นที่จัดกิจกรรม  

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ สบ ก า ร ณ์

ภาษาต่า งประเทศให้นัก ศึกษาที่ มี

ศักยภาพสูง (นศ.ที่มีคะแนนสอบ ใน

ระดับ 350-400+)  

ได้รับงบประมาณและจัดส่งให้ศูนย์

ภาษาทุกพื้นที่จัดกิจกรรม  

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

โครงการจัดสอบวัดระดับความสามารถ

ของนักศึกษา (Mock TOEIC)  

ทุกพื้นที่ด าเนินการจัดสอบ Mock 

TOEIC ให้กับนศ.แล้ว 

 

โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ  

ได้รับงบประมาณและจัดส่งให้

มทรล.น่านด าเนินการ 

วันที่ 21-22 เม.ย. 59 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ได้รับงบประมาณและจัดส่งให้ศูนย์

ภาษาทุกพื้นที่จัดกิจกรรม  

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่

ระดับสากลส าหรับนั ก ศึกษา และ

บุคลากร  

ยังไม่ได้รับงบประมาณ  

โครงการจัดหาอาจารย์ชาวตา่งประเทศ

ส าหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

ได้รับงบประมาณและจัดส่งให้ศูนย์

ภาษาทุกพื้นที่จัดกิจกรรม  

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

2.พัฒนาความ

เช่ียวชาญของอาจารย์

ผู้สอนภาษา  

อาจารย์ผู้สอนภาษาของ

มหาวิทยาลัยมีความรู้

ความสามารถทางด้านภาษา 

เทคนิคการสอน และการวัดและ

ประเมินผลแนวใหม ่ 

โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและการ

ประเมินผลแบบPerformance-based 

ให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษา  

ได้ รับงบประมาณและมอบให้

แผนกภาษาตะวันตก เชียงใหม่เป็น

เจ้าภาพด าเนินงาน  

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

3.พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนภาษา

ในรายวิช า ศึกษา

ทั่วไป  

1. ก าหนดระดับความสามารถ

ทางภาษาเบื้องต้นของนักศึกษา

ใหม่และปรับให้อยู่ในระดับที่

สอดคล้องกับแผน  

โครงการสอบวัดระดับและปรับพื้นฐาน

ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่  

 จะด าเนินการเดือน

มิถุนายน 

2. พัฒนาเนื้อหารายวิชาและผล

การเรียนรู้ ให้ สอดคล้องกับ

ระดับความสามารถที่ต้องการ  

   

3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อสอบวัด

ความ ก้าวหน้าทางภาษาของ

ผู้เรียน  

โคร งกา รพัฒนาข้ อสอบวั ด ระดั บ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา

จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ 

 

4 .  กา รพัฒนาสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู ้ 

มหาวิทยาลัยฯ มีสิ่งสนับสนุน

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาษาต่างประเทศครบถ้วน 

เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

ของนักศึกษาและบุคลากร  

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง

ห้องปฏิบัติการภาษา  

  

โครงการจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนภาษาต่างประเทศ  
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กิจกรรมหลัก เป้าหมาย โครงการ การด าเนินงาน สถานะ 

5. การพัฒนาความ

เข้ มแข็ งของศูนย์

ภาษา  

ศูนย์ภาษามีความเข้มแข็งและมี

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี

ประสิทธิภาพ  

โครงการเสริมศักยภาพการด าเนินงาน

และการบริหารจัดการศูนย์ภาษา  

อยู่ระหว่างพิจารณา  

6. การก ากับติดตาม

และประเมินผล  

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ

การด าเนินงาน รับทราบปัญหา

อุ ป ส ร ร ค  ท บ ท ว น ผ ล ก า ร

ด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุง

แผนการพัฒนาสมรรถนะฯ  

โคร งก ารติ ดตามประ เมิ นผลกา ร

พัฒนาการเรียนการสอนภาษา  

ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวน

แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ  

อยู่ระหว่างพิจารณา  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

 เรื่องท่ี 2 การแข่งขันทักษะด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร. ครั้งที่ 2 
รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ คณะศิลปศาสตร์ของ 9 มทร. 

ได้ประชุมหารือกันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ว่าจะมีการแข่งทักษะด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร.ครั้งที่ 2 มีคณะศิลปศาสตร์ 
มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพ โดยมีก าหนดการเบื้องต้น ว่าจะจัดการแข่งขันในช่วงวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559            
ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ตามรายละเอียดรายงานการประชุม  โดยมีการแข่งขัน 6 รายการหลัก ดังนี้ 

1. ทักษะด้านภาษาไทย 
1.1 การแต่งค าประพันธ์ (กลอนสด) 
1.2 การกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
1.3 การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
1.4 การโต้วาทีภาษาไทย 
1.5 การสะกดค า (ยาก) ภาษาไทย 

2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
2.1 การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 
2.2 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
2.3 การพูดภาษาอังกฤษ 
2.4 การโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
2.5 Crossword 

3. ทักษะด้านภาษาจีน - การอ่านข่าวภาษาจีน 
4. ทักษะด้านการท่องเที่ยว 

4.1 ทักษะด้านมัคคุเทศก์ 
4.2 การท าแผนธุรกิจน าเที่ยว 
4.3 การตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
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5. ทักษะด้านการโรงแรม 
5.1 Mocktail 
5.2 ศิลปะการบริการอาหาร 
5.3 การจัดโต๊ะอาหารแบบพิธีการ 

6. การประกวดมารยาทไทย 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี (ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ) 
เรื่องท่ี 1 ตามท่ี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2558 โดย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการศึกษารวมทุกสาขา และจะด าเนินการแยกหลักสูตรในชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นั้น จึงขอ
เสนอที่ประชุมฯ เพ่ือให้มีการก าหนดเกณฑ์ในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษา เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติให้เป็นไปในรูปแบบ
และทิศทางที่เหมาะสม  
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คณบดีฯ ได้เสนอให้ทางพ้ืนที่เชียงรายสรุปข้อมูล ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือจะได้น ามาวิเคราะห์และร่วม
ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้มีการสนับสนุนในรูปแบบทุนการศึกษา, โควตา, การจัดตั้งกลุ่มเรียนพิเศษ หรือกลุ่ม
โครงการพิเศษ ต่าง ๆ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ โดยคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนาเชียงราย จะได้สรุป
ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ/ข้อก าหนด/แบบสอบถาม เพื่อน าเสนอและรายงานผลต่อไป 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม (ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์) 
เรื่องที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย  ได้อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ ซึ่งได้มีการท าข้อตกลงร่วมมือกับศูนย์ TOEIC เชียงใหม่ โดยได้ท าการทดสอบให้กับบุคลากรและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 และได้น าผลการสอบรายงานต่อกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนาเชียงราย เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  ทั้งนี้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2559 จะได้มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาที่ประสงค์จะ
เข้าท าการทดสอบต่อไป 

คณบดีฯ ได้เสนอให้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคณะ ได้เข้าร่วมฝึกทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดย
จัดท าและก าหนดแผนการเข้าทดสอบของนักศึกษาซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมทร.ล้านนา ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการ
พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ และ รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ) ได้เสนอให้มีการ
ทดสอบความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงส่งเสริมให้สามารถพูดหรือเขียนได้สองภาษา (bilingual) รวมถึงให้แต่ละ
หลักสูตรได้จัดท าการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา และจัดให้มีการติวหรืออบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เพ่ือเป็นการวัดมาตรฐานระดับภาษาตั้งแต่แรก 

รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า) ได้แจ้งว่า ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ได้ด าเนินการ
ก าหนดการกวดวิชาให้กับนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ได้เสนอให้มทร.ล้านนา ด าเนินการประกาศผล ด้านทักษะทางภาษาของ
นักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องท่ี 2 การจัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง โดยได้จัดท า
ในรุ่น ที่ 1 จ านวน 50 คน (2 ห้อง) ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรุ่นที่ 2 จ านวน 68 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปิด
ภาคเรียน (เดือนพฤษภาคม 2559) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล (ตัวแทนคณาจารย์ประจ า) 
เรื่องที่ 1 ขอทบทวนการทดลองจัดการเรียนการสอน ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  เพ่ือการวางแผนและ

เตรียมความพร้อมภายหลังจากท่ีมีการทดลองเรียนในปีการศึกษา 1/2559 เนื่องจาก  
- เดิมสภาพโดยรวมของอาคารเป็นส านักงาน ห้องประชุม แล้วปรับมาเป็นห้องเรียนจะมีสภาพเหมือนกับ

อาคารเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านการปรับปรุงซึ่งโอกาสได้รับงบประมาณค่อนข้างยาก ปริมาณ
น้ าที่อาคารจะใช้ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษวิทยาลัยฯ ใช้อยูป่ระมาณ 300-400 คน และประชาชนในพื้นท่ียังขาดแคลนอยู่ 

http://dict.longdo.com/search/bilingual
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- ระบบไฟฟ้า ยังต้องมีการเพ่ิมเติมด้านเทคนิค เช่น แรงดันไฟ เป็นต้น 
- การเดินทาง ในเส้นทางดังกล่าวไม่ค่อยปลอดภัยเนื่องจากมีปริมาณรถพ่วงขนาดใหญข่นส่งดินเป็นประจ า 
- หอพักยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง แต่ก าลังสร้างสนามกีฬา 
- เจ้าหน้าที่ที่ดูแลมีเพียงคุณอาทิตย์ ใจค าฟู และนักการของบริษัทฯ ถ้ามีการใช้จริงควรเพ่ิมปริมาณ

ผู้รับผิดชอบในการดูแล เนื่องจากในภาพรวมเป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีการใช้งานจะมีความเสื่อมจากการขาด
การบ ารุงรักษา (ครุภัณฑ์น่าจะหมดระยะเวลาการประกันแล้ว จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ของงานอาคารสถานที่มาช่วย   
การให้บริการของหน่วยงานกองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา คาดว่าจะไม่ทันต่อความต้องการเพราะ มีบุคลากรไม่
มากนัก ไม่เพียงพอกับพ้ืนที่ส่วนกลางที่ต้องดูแลเป็นจ านวนมาก)  

- จึงขอเสนอให้ทางคณะฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรวมรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้อาคาร
ในปีการศึกษา 1/2559 เพ่ือใช้ในการวางแผนปรับปรุงให้การใช้อาคารเกิดประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อไปในภาคการศึกษาท่ี 2 และในปีการศึกษาถัดไปในกรณีท่ีปริมาณนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

- เสนอให้ขอโควตาห้องพักอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ รวมไว้ก่อน เพ่ืออาจารย์ที่สมัครใจไปสอนที่ มทร.
ล้านนา ดอยสะเก็ด และเพ่ือใช้เป็นที่พักส าหรับอาจารย์ที่มีความประสงค์จะสอนต่อเนื่องหลายวัน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์สุทัศน์  กุณา (ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)) 
เรื่องที่ 1 ด้วยศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) มทร.ล้านนา จะได้จัดพิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาและ

วัฒนธรรมจีน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) มทร.ล้านนา อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้รับเกียรติจากนายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิด
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน  

ซึ่งในอนาคตสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนจะเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐาน ระดับ 1 – 3 ‚ 
สนทนาภาษาจีน ระดับ 1 – 3 และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน การตัดกระดาษแบบจีน‚ การเขียนพู่กันจีน‚ การถัก
ไหมจ ีนและ ไท ่จี ่ โ ดยคว ามร ่วมม ือจากสถานกงส ุล ใหญ ่แห ่ง สาธ ารณร ัฐประชา ชนจ ีน  สถาบ ันขงจื ้อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการให้ค าแนะน าจากคุณสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่           
เขต 9  จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านร่วมงานดังกล่าว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจ าประจ าคณะ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 84 (3/2559) และมีมติรับรอง

รายงานการประชุม 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 

 

 



21 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางชุติสร  แก้วบรรจง 
รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางชุติสร  แก้วบรรจง  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน          
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการจัดการ ตามหนังสือที่ 
ศธ 0583.12/150 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่องขอส่งเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
       เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี  ชัยวัฒน์  อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิติ   

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       เป็น   อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช พรหมวีระไชย หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

    มทร.ล้านนา น่าน 
      เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อดังกล่าวข้างต้น เพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอนของ นางชุติสร  แก้วบรรจง โดยเสนอให้ขอในสาขาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์) แทนสาขาวิชา   
การจัดการ และมีมติที่ประชุมดังนี้ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน ราย นางชุติสร  แก้วบรรจง ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
       เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี  ชัยวัฒน์  อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิติ   

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       เป็น   อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช พรหมวีระไชย หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

    มทร.ล้านนา น่าน 
       เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องท่ี 2 การพิจารณาขออนุญาตศึกษาต่อ ราย นางพิมพ์หทัย  บ ารุงกิจ 
รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางพิมพ์หทัย  บ ารุงกิจ 

ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 
ได้ขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ ณ มหาวิทยาลัย        
เวสเทิร์น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ทุนส่วนตัว  ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาการขออนุญาตศึกษาของ
ข้าราชการรายดังกล่าวแล้วจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2559 และมีมติอนุญาตเนื่องจากเป็นการเรียนภาคนอกเวลา และไม่ได้ขอสนับสนุนทุนการศึกษา 

ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557           
ราย นางพิมพ์หทัย  บ ารุงกิจ โดยใช้ทุนส่วนตัว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณามีมติรับทราบ และไม่สามารถอนุญาตการศึกษาต่อ
ย้อนหลังได ้

เรื่องท่ี 3 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วยฝ่ายบริหาร ได้จัดการประชุม
เพ่ือพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็น
การพิจารณาทบทวนโครงการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร แล้วน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและแผนดังกล่าวได้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ จากการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2559 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพฯ สามารถน าข้อมูลไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้น า
แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 กลับไปพิจารณาและขอน าส่งคืนมายังคณะภายใน
วันที่ 29 เมษายน 2559 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา 

เรื่องท่ี 4 การพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร

บริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จึงได้ขอให้
คณะฯ ในทุกเขตพ้ืนที่ ด าเนินการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559  และเสนอรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณารับรอง และจะได้น ามติฯเสนอต่อสภาวิชาการ โดยให้
เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน        
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง   
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก าหนดให้การ
บริหารหลักสูตรเป็นการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร 
การจัดเตรียมอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การบริการด้านวัสดุต ารา และสื่อการเรียนการสอน การประสานงานและ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมก ากับดูแล การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตร   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี   
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 
ฝ่ายวิชาการฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณารายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                                                               พ้ืนที่เชียงใหม ่

B02CM บธ.บ.การตลาด       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นาย เปรมศักดิ ์อาษากิจ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

2 นางสาวศิริรักษ์  ยาวิราช พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

3 นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

4 นางสุชาดา  ทรัพยสาร ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

5 นายอนวัช  จิตต์ปรารพ ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

B03CM บธ.บ. การจัดการ 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสาว ลัดดา ปินตา พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ นวัตกรรมการ
จัดการ 

     

2 นาง กัญญ์วรา สมใจ ข้าราชการ อาจารย ์ Doctor of Philosophy Human 
Resource 

Development 

     

3 นางสาว เบญญาภา กันทะวงศ์วาร พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

4 นายมานิตย ์ มัลลวงค ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจและ
การจัดการ 

     

5 นางนิศรา  จันทร์เจริญสุข ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การจัดการ      
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B04CM บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายเทวา  พรหมนุชานนท์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร ์      

2 นางหฤทัย  อาษากิจ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ คอมพิวเตอร ์      

3 นายนพณัฐ  วรรณภรี ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

 นาง สุรีนาฎ มะ
โนลา 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

4 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Doctor of Philosophy Information 
Management 

     

5 นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน ข้าราชการ อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การจัดการ 

 นาย ธีรภพ แสง
ศร ี

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

           
B05CM บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิทีใ่ช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางอัจฉริน  จิตต์ปรารพ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ ศึกษาศาสตร ์   ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

 

2 นางสาวเกิดศริ ิ ชมภูกาวิน พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ การสอน
ภาษาอังกฤษ 

     

3 นางสาวณิชกุล  ค ารินทร ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเยอรมัน   ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ  
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B05CM บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

4 นางสาวประภาพร  หัสสรังส ี ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Master of Arts ภาษาต่างประเทศ      

5 นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพญ็ ข้าราชการ อาจารย ์ Master of Business 
Administration 

บริหารธรุกิจและ
การจัดการ 

     

           
B06CM บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสุภาวด ี วรุณกูล พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ Master of Business 
Administration 

บริหารธรุกิจ      

2 นายภาคภมู ิ  ภัควิภาส พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ Master of Business 
Administration 

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

     

3 นางสาวศิวพร  เจรยีงประเสริฐ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจและ
การจัดการ 

  Master of 
International 

Business 

International 
Buiness 

Management 

 

4 นางสาววรัทยา  มาภักด ี พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร ์

  Master of 
Science 

Management 
Information 

System 

 

5 นางสาว พิริยมาศ ศิริชัย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ Master of Business 
Administration 

International 
Business 

Management 
(International 

Program) 
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B13CM ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางกัลยารตัน ์ เศวตนันท ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ ภาษาศาสตร ์  นาง กัลยารัตน ์
เศวตนันทน์ 

   

2 นาง สุภรพรรณ คนเฉียบ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ Doctor of Philosophy Education      

3 นางดารารตัน ์  เต็งไตรสอน ข้าราชการ อาจารย ์ Master of Arts ภาษาศาสตร์
ประยุกต ์

 นาง ดารารตัน ์
เต็งไตรสรณ ์

   

4 นางปณิสา  กุระคาน พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ การสอน
ภาษาอังกฤษ 

     

5 นางฝนทิพ  ราชเวียง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาต่างประเทศ      

           
B25CM บช.บ.การบัญช ี       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นาย วรวิทย ์เลาหะเมทน ี พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ Doctor of Philosophy Accounting      

2 นาย สวัสดิ์ หากิน พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

3 นางเพราพิลาส  ประสิทธ์ิบุรีรักษ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การบัญชี      

4 นางสาว เสรฐสุดา ปรีชานนท ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต 

สถิติประยุกต ์      

5 นางสาว นวิตถา โสภาจารีย ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ M.Comm. Accounting 
Information system 
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B33CM ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายอนาวิน  สุวรรรณะ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ การวางแผน
สิ่งแวดล้อมท่ี

ยั่งยนื 

     

2 นายชูเกียรต ิ ศิริวงศ ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การจัดการ      

3 นางสาวสุภาภรณ ์ ศุภพลกิจ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการ
โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

     

4 นางสาวอนัญญา  ปรัชญ์ธิไพลิน พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ Master of Tourism 
Management 

การเดินทางและ
ท่องเที่ยว 

     

5 นายพีรพงษ ์ ไชยวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย ์ ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร ์

 นางสาว วรัญญา 
ฐานะ 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
จัดการองค์กร 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                                                               พ้ืนที่เชียงราย 
B02CR บธ.บ.การตลาด  

   

 

 ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสาวรสริน   สุภารัตน ์ ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด        
 

2 นางอาริยา   พนมไพร ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด          
3 นางสาวณฐมน   ทรัพย์บุญโต พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด  

        
4 นางสาวศิรินาฏ   จันทนะเปลิน พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การบริหารธุรกิจ      

5 นางสาวอวยพร   ต๊ะวัน พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด  

  
พนักงาน
มหาวิทยาลยั     

B03CR บธ.บ. การจัดการ 
 

   

 

 ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางณภัทร   ทิพย์ศรี ข้าราชการ อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการ      

2 นางสาวภัทราพร   สมเสมอ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

3 นางธนีนุช  เร็วการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

4 นางกนกอร  จิตจ านงค์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

5 นายราเชนทร ์  ชูศรี ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 
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B04CR บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  

   

 

 ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายนิติศักดิ ์ เจริญรูป ข้าราชการ อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ วิทยาศาสตร์เชิง
ค านวณ 

     

2 นางปาริชาต ิ อ านวยพรเลิศ ข้าราชการ อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

     

3 นางกมลลักษณ ์ ชัยด ี พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร-์การ

จัดการระบบ
สารสนเทศ 

  วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การจัดการ 

 

4 นายปรีชา  พลชัย ข้าราชการ อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

     

5 นายจิราภัทร  ค าแปง ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ 

     

B25CR บช.บ.การบัญช ี
 

     ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางชนนพร   ยะใจมั่น พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

2 นางสุวิสา  ทะยะธง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

3 นางสาวอรวรรณ  เชื้อเมืองพาน พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี  นางสาว จรัสศรี โน
มี 

บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

4 นางสาว วรีวรรณ เจริญรูป ข้าราชการ อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การบัญชี      

5 นาง แววดาว พรมเสน พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ บริหารธรุกิจ (การ
บัญช)ี 

     

B33CR ศศ.บ.การท่องเท่ียว 
 

     ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสาวอัญชนา  พรหมปัน 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการ
นันทนาการและการ

ท่องเที่ยว 

     

2 นางสาวสิรสิาสน ์ พันธ์มณ ี ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโรงแรม
และการท่องเทีย่ว 

     

3 นางสาวสุภัทรจิตต ์ มะโนสด ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

     

4 นางสาวอัศรา  โรจนพิบูลธรรม ข้าราชการ อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ ภาษาอังกฤษ   + ศิลปศาสตร์
บัณฑิต 

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ 

วิชาโท
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

 

5 นางสิริโฉม   พิเชษฐบุญเกียรต ิ ข้าราชการ รอง
ศาสตราจารย ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การพัฒนาการศึกษา   Ph.D Development 
Education 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                                                               พ้ืนที่ล าปาง 

B02LP บธ.บ.การตลาด       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางปรีดา  ตัญจนะ ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

2 นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การตลาด      

3 นางสาวณัชธาร  สิงห์โตทอง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

4 นางสาวญาดา  ค าลือม ี พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

5 นายสรวิทย ์ ปานพินิจ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

B03LP บธ.บ. การจัดการ 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายคงศักดิ ์ ตุ้ยสบื พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

2 นางดารารตัน ์ ธาตุรักษ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการ      

3 นางกนกวรรณ เวชกามา พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

4 นายกร  จันทรวิโรจน ์ ข้าราชการ อาจารย ์ Master of Business 
Administration 

บริหารธรุกิจ  นาง พจนารถ นพ
นาคร 

ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

(ผศ.) 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

5 นายสุรินทร ์ ชาตตนนท์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์      

B04LP บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายนราวิชญ ์ ความหมั่น ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

จัดการ 

     

2 นายวิษณ ุ ช้างเนียม ข้าราชการ อาจารย ์ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

     

3 นางสาวคนึงนุช  สารอินจักร ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

     

4 นายวชิระ  หล่อประดิษฐ์ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

 นาย ธิติวัฒน์ ตาค า ปรัชฐาดุษฎีบณัฑิต สารสนเทศ
ศึกษา 

 

5 นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกลุ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ การจัดการระบบ
สารสนเทศเชิงกล

ยุทธ์ 

     

B13LP ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางวัลจิลีน  จันทรวิโรจน ์ ข้าราชการ อาจารย ์ อักษรศาสตรมหาบณัฑติ ภาษาศาสตร ์      

2 นางจีรสุดา  เกษมสุข ข้าราชการ อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ การสอนภาษาอังกฤษ      
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

3 นางสาวนงนุช  ตั้งใจเจริญทรัพย์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      

4 นางสาวพิมพ์เนตร  เทพปัญญา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ การสอนภาษาอังกฤษ  นางสาวพิมเนตร เทพปัญญา    

5 นางสาวปรียารัตน ์ ฆะปัญญา พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

     

B25LP บช.บ.การบัญช ี
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ ์ ข้าราชการ อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การบัญชี      

2 นางพวงทอง  วังราษฎร ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การบัญชี      

3 นางสาวกรรณิการ ์ ใจมา พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

4 นางสาวณัฐยา สักเส็ด ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี   ย้ายเป็นอันดับที ่5 
เนื่องจากเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว 

  

5 นางสาวณัฐนร ี ทองดีพันธ์ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี   พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

  

B33LP ศศ.บ.การท่องเท่ียว 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายไพโรจน ์ ไชยเมืองช่ืน พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทาง
วัฒนธรรม 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

2 นางสาวเพียงกานต ์ นามวงษ ์ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการ
นันทนาการและ
การท่องเที่ยว 

     

3 นางสาวศิริขวัญ  ปัญญาเรียน พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

     

4 นางสาวขนิษฐา  ใจเป็ง พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

     

5 นางสาวอาภาวด ี ทับสิรักษ ์ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การบริหารธุรกิจ      

 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                                                               พ้ืนที่น่าน 
B02NN บธ.บ.การตลาด       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายธวัชชัย  ซ้อนยนต ์ ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

2 นางสาว จิตรา ปั้นรูป พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

3 นางสาวอภิญญา  กันธิยะ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

4 นางสาววรรณิดา  ชินบุตร ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

5 นางดวงสมร  พลเยี่ยม ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เศรษฐศาสตร ์      
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B03NN บธ.บ. การจัดการ       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

2 นางเพ็ญจันทร ์รวิยะวงศ์ ข้าราชการ รอง
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

3 นางสาว กนกรัตน ์ดวงพิกุล ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การบริหารองค์กรและการ
จัดการ 

     

4 นางเกตสุดา  พานิชกุล ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

5 นางชุติสร  แก้วบรรจง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เศรษฐศาสตร ์      

           

B04NN บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสาวนงนุช  พรหมวีระไชย ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

การศึกษามหาบณัฑติ ธุรกิจศึกษา      

2 นาย คทาวุธ แก้วบรรจง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

3 นายอนันต ์  มงคลเกียรติชัย ข้าราชการ อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร ์

     

4 นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ 

     

5 นางเมตตา  ตาละลักษณ ์ ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การบริหารธุรกิจ      
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B13NN ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางจุไรรตัน์ สวสัดิ ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      

2 นางศิริลักษณ ์นรินทร์รตัน ์ ข้าราชการ อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      

3 นางสาวมินตรา ไชยชนะ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      

4 นางสาวขนิษฐา สุวรรณประชา พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ การสอนภาษาอังกฤษ      

5 นาง ศิวลี ไชยค า ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ การสอนภาษาอังกฤษ      

           
B25NN บช.บ.การบัญช ี

      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายสมบรูณ ์  กุมาร ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

2 นางฐิตินันท์  กุมาร พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญช ี      

3 นางอัจฉราภรณ ์ พูลยิ่ง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

4 นายอธิปัตย ์ สายสูง พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

5 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                                                               พ้ืนที่พิษณุโลก 

B03PL บธ.บ. การจัดการ       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสุพรรัตน ์ ทองฟัก ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การบัญชี      

2 นางอรพิน  แก้วมั่น ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ  นาง สวรรยา หาญ
วงษา 

รัฐประศาสน
ศาสตร์

มหาบัณฑิต 

บริหารรัฐกิจ  

3 นาง พรรณี นุกูลคาม ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

เศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร      

4 นางกัญญกาญจน ์ ไซเออรส์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการ      

5 นายมนตร ี ธรรมพัฒนากลู พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การจัดการ  นางสาว กาญจนา 
ทวินันท์ 

ปรัชฐาดุษฎี
บัณฑิต 

การ
บริหารธรุกิจ
อุตสาหกรรม 

 

B04PL บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสาวลัดดาวัลย ์ หวังเจริญ ข้าราชการ อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์      

2 นางอารยา  นุ่มนิ่ม ข้าราชการ อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ      

3 นางสาวปฏกิมล  โพธิคามบ ารุง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ      

4 นายมรกต ทองพรหม พนักงานตามพนัธกิจ อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ      
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

5 นางสาวกานต์ธีรา  โพธิ์ปาน ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

       นางสาว จรรยา 
เกษวิทย ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
สื่อสาร

การศึกษา 

 

B13PL ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางกรรณิการ ์ ประทุมโทน ข้าราชการ อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ ภาษาอังกฤษ      

2 นางสาวขวัญกมล  รักปรางค ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ Master of Applied 
Linguistics 

Applied Linguistics      

3 นางสาวต้องหทัย  ทองงามข า ข้าราชการ อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      

4 นางสาว นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ ภาษาอังกฤษ      

5 นายสุทธิพงษ ์พิสิฐเสนากลุ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      

       นางสาวอุ่นอาร ี 
ตลาดเงิน 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์
การศึกษา 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                                                               พ้ืนที่ตาก 

B02TK บธ.บ.การตลาด       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายจักรรฏัฐ ์ ธรรมจิตต ์ ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

2 นางสาวชนกภร  สุขลาภ ข้าราชการ อาจารย ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ การตลาด      

3 นายเผด็จ  ทุกข์สูญ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การตลาด      

4 นางสาวสุมลมาลย ์อรรถวุฒิชัย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ การจัดการมหาบณัฑติ การตลาด      

5 นายเกรียงไกร  แก้ววงษ์เขียว พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 นางสาว สมใจ 
วงค์เทียนชัย 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

การตลาด  

B03TK บธ.บ. การจัดการ 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางลภัสรดา  รังสิตราพร ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

2 นางสาวซินเนีย  รัติภัทร ์ ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

3 นางเนาวลักษณ ์เอื้อพิชญานนท ์ ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

4 นางกรรณิการ ์ ฤทธิ์ขุน ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ      

5 นางสาว ปิยะวรรณ คุ้มญาต ิ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการ      
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B04TK บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นายธีระ  พร้อมเพรียง พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ      

2 นายจักรพันธ์  วงศ์ฤกษ์ด ี พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศศึกษา  นาย ณัฐวุฒิ ปั้น
รูป 

วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

 

3 นางวรรณพร  ทีเก่ง ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ      

4 นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

     

5 นางนมิดา  ซื่อสัตยส์กลุชัย พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

     

B13TK ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
      

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางพิสมัย   สุภัทรานนท์ ข้าราชการ อาจารย ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาต ิ

 นาง พิศมัย 
สุภัทรานนท ์

   

2 นางสาวสาวิตร ี สุวรรณรอ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ภาษาอังกฤษ   ครุศาสตรด์ุษฎี
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ  

3 นางสาวศุภณิตา  พงศ์สุวรรณ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      

4 นางสาว กรรณิกา  เครือทน ุ ข้าราชการ อาจารย ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ      

5 นาย สถิรศักดิ ์รังสินานนท ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ      
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B25TK บช.บ.การบัญช ี       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางยุพรัตน ์  จันทร์แก้ว พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต บัญช ี      

2 นางสินีนาฏ  วงค์เทียนชัย ข้าราชการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บัญชีมหาบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  นางสาว สินีนาฏ 
วงค์เทียนชัย 

   

3 นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว ข้าราชการ อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การบัญชี  นางสาว รุจาภา 
สุกใส 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

การบัญชี  

4 นางสาวยพรัตน ์ อิ่มพิทักษ ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต บัญช ี      

5 นางน้ าฝน  คงสกุล พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ บัญชีมหาบณัฑิต การบัญชี      

B33TK ศศ.บ.การท่องเท่ียว       

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานะ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิที่ใช้ในการท างาน สาขา คงไว้ 
() 

เปลี่ยนแปลง 
(โปรดระบุ) 

วุฒิที่ใช้ในการ
ท างาน 

สาขา หน.
หลักสูตร 

1 นางสาวสุวัจนกานดา  พูนเอียด พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การท่องเที่ยว      

2 นางสาวชลธิชา  อ่องทุน พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

     

3 นางสาวกนกพร  บัวทรัพย ์ พนักงานตาม
พันธกิจ 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการท่องเที่ยว      

4 นางสาวนภอร อารยี ์ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ การสอนภาษาอังกฤษ      

5 นายคุณากร  สุปน พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พัฒนาสังคม      
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมตริับรองรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยที่
ประชุมได้เสนอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร ต้องท าการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา       
นั้น ๆ ด้วย 

เรื่องท่ี 5 การพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ คณาจารย์ (ฝังตัว) 
รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ         
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (ข้อที่ 10.2) ก าหนดให้หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน 
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุ คคลในหน่วยงานที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

ฝ่ายวิชาการฯ จึงได้ท าการส ารวจความประสงค์การเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพคณาจารย์ไปยังแต่ละ
หลักสูตรของพ้ืนที่เชียงใหม่ โดยให้แต่ละหลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการหลักสูตรละ 2 ราย  ทั้งนี้ได้
รวบรวมและขอน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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แผนพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ หลักสูตร ชื่อ - สกุล ชื่อสถานประกอบการ งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 หลักสตูรการบัญชี ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี KPM Solution (บจ.ด้านที่ปรึกษาธุรกิจ ตรวจสอบภายใน
ของบมจ.ในตลาดฯ) 

40,080 23 พ.ค. 59 - 14 ส.ค. 59 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจ อ.ศิริรักษ์  ยาวิราช บริษัท เชียงใหม่ เทมเปอร์ จ ากดั  - 23 พ.ค. 59 - 11 ส.ค. 59 
อ.ชรัญญา  สุวรรณเสรีรักษ ์ บริษัท เพอร์เฟค เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จ ากดั  - 1 มิ.ย. 59 - 31 ก.ค. 59 

อ.เบญญาภา  กันทะวงศ์วาร บริษัท อิระวดี มีเดีย จ ากัด  - 1 มิ.ย. 59 - 31 ก.ค. 59 

3 หลักสตูรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อ.พิริยมาศ  ศิริชัย Rockmon, Pte.Led. Singapore 122,000 1 มิ.ย. 59 - 28 ก.ย. 59 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพคณาจารย์ (ฝังตัว) และเสนอให้ท า
การส ารวจความประสงค์การเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพคณาจารย์ไปยังแต่ละหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ด้วย   

1. เห็นชอบ ตามรายละเอียดที่ขอเสนอมา จ านวน 4 ราย  

ล าดับ หลักสูตร ชื่อ - สกุล ชื่อสถานประกอบการ งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 หลักสตูรการบัญชี ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทน ี KPM Solution (บจ.ด้านที่ปรึกษาธุรกิจ ตรวจสอบภายในขอ
งบมจ.ในตลาดฯ) 

40,080 23 พ.ค. 59 - 14 ส.ค. 59 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจ อ.ศิริรักษ์  ยาวิราช บริษัท เชียงใหม่ เทมเปอร์ จ ากดั  - 23 พ.ค. 59 - 11 ส.ค. 59 

  
อ.ชรัญญา  สุวรรณเสรรีักษ์ บริษัท เพอร์เฟค เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จ ากดั  - 1 มิ.ย. 59 - 31 ก.ค. 59 

3 หลักสตูรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อ.พิริยมาศ  ศิริชัย Rockmon, Pte.Led. Singapore 122,000 1 มิ.ย. 59 - 28 ก.ย. 59 

2. ให้เปลี่ยนแปลงสถานประกอบการรวมถึงฝ่ายงานท่ีจะเข้าฝึกประสบการณ์ ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ จ านวน 1 ราย 

ล าดับ หลักสูตร ชื่อ - สกุล ชื่อสถานประกอบการ งบประมาณ ช่วงเวลา 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจ อ.เบญญาภา  กันทะวงศ์วาร บริษัท อิระวดี มีเดีย จ ากัด  - 1 มิ.ย. 59 - 31 ก.ค. 59 
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 เรื่องที่ 6 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  Modern 
Trade Business Management 
 รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข) ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าเสนอการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management 
ได้แก่ ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ และ ดร.พีรยา  สมศักดิ์ ได้เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมฯ  
 ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมฯ  ตามที่ การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีก          
ที่ปราศจากการควบคุมของภาครัฐ รวมทั้งทิศทางธุรกิจค้าปลีกไทยได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติระบบการค้าปลีกโล ก 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักลงทุนต่างชาติน าเข้ามา เพ่ือให้ธุรกิจค้าปลีกไทยทันสมัย          
ทันเหตุการณ์เพ่ือสานประโยชน์ของทุกฝ่ายทั้งผู้ค้าปลีก ซัพพลายเออร์และโรงงานผู้ผลิต ด้วยระบบการจัดการ อีซีอาร์ 
(ECR :Efficient Consumer Response) ซึ่งเป็น กระบวนการบริหารจัดการและการทดแทนสินค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) ที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการขนส่งและท าหน้าที่เสมือนผู้ค้าส่งท าให้โครงสร้างของธุรกิจค้าปลีก เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิมได้ลดลงและถูกแทนที่ด้วยร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐทางด้านธุรกิจค้าปลีก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงธุรกิจ
และโครงสร้างค้าปลีกตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจึงต้องมีความสนใจและให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดและประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การค้าปลีกสมัยใหม่ คือ รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการ          
จัดจ าหน่าย ที่มุ่งเน้นในการน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ โดยอาศัยความรู้ความช านาญและ
เทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก
และลูกค้า 

Modern Trade หรือ การค้าปลีกสมัยใหม่ นับเป็นแนวโน้มที่ส าคัญของสังคมทั่วโลก เพราะเป็นระบบการค้าที่
มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีต้นทุนต่ าเนื่องจากมีการประหยัดจากขนาด ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างกันไป ตั้งแต่แนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง ลักษณะขนาดโครงสร้างของ
อาคารรวมไปถึงการตกแต่ง ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยหรือพ้ืนที่ตั้งวางสินค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป สินค้าที่วาง
จ าหน่าย   ปริมาณสินค้า และประเภทสินค้าที่วางจ าหน่ายตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่จัดให้มีภายในสถานประกอบการ
ลักษณะเด่นร้านค้าปลีกสมัยใหม่คือ 

1. ความหลากหลายของสินค้า แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าบริโภค และอุปโภค 
2. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. การบริหารจัดการ โดยใช้ความรู้ ความช านาญ อย่างมืออาชีพ 
4. มีการตกแต่งร้านที่สวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินค้าหลากหลายชนิดอย่างเป็น

ระเบียบเพ่ือ ให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือได้เองตามความพอใจ หรือท่ีรู้จักกันในศัพท์ self service ซึ่งเป็นการบริการตนเอง 
5. ตั้งอยู่ในท าเลที่การเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการต่าง ๆ ที่ให้สะดวกประหยัดเวลาในการจับจ่ายใช้สอย 
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6. จัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ และมีการใช้ระบบการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
ประสิทธิผลการท างานที่ดี 

ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นจัดท าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เทคโนโลยีนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยอาศัยนวัตกรรมการศึกษา Project based Learning,  Problem  based Learning (PBL) อันเป็นการสร้างต้นแบบ
นวัตกรรมการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการท างานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และการ
บริการวิชาการ  และเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างบุคลิกภาพของ
บัณฑิตแบบ “SMART and FAST” สามารถแก้ไขปัญหาเป็นและพ่ึงพาตนเองได้สู่สังคมสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ในการ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ รวมทั้งการศึกษาและวิจัยในด้านบริหารธุรกิจ และการท างานร่วมกันของนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน และบุคลากรในชุมชน  

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตระหนักถึงความจ าเป็นของการผลิตนักวิชาชีพด้านบริหารจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั้งภาคการผลิตและในอุตสาหกรรมการให้บริการการค้าปลีกเพียงพอกับความต้องการและการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา จากโครงการ
พัฒนาหลักสูตร และการท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการท าความร่วมมือกับองค์กรภายนอกนั้นเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตก าลังคนทางด้านการบริหารการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับนักศึกษาในกลุ่มนี้ตลอดจนช่วย
ยกระดับระบบการศึกษาด้านวิชาชีพของไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น  และเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ยุทธศาสตร์ของชาติ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือโดยการฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง และ
ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของชาติ และภาคอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จึงได้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้มีการ บูรณาการและ
ตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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1. ชื่อหลักสูตร   (ภาษาไทย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

  (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade  
     Business Management 

2. ชื่อปริญญา   (ภาษาไทย ช่ือเต็ม และชื่อย่อ)  บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการธรุกิจการค้าสมยัใหม่) 
            บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่) 
 (ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม และชื่อย่อ)   Bachelor of Business Administration  
       (Modern Trade Business Management) 
       B.B.A. (Modern Trade Business Management) 

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

4. ระดับ      ปวช.      ปวส.        ปริญญาตรี       ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

5. ประเภทหลักสูตร    หลักสูตรไทย         หลักสูตรนานาชาติ 

6. รูปแบบการจัดการศึกษา    ภาคปกติ      ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) 

7. ลักษณะของหลักสูตร     มีวิชาเอก     รวมจ านวน.......................วิชาเอก 
     มีวิชาโท    รวมจ านวน........................วิชาโท 
     ไม่มีวิชาเอกและวิชาโท  
           หลักสูตรร่วม (Joint Degree)   หลักสูตรสองปริญญา 

8. หลักการขอเปิดหลักสูตรนี้ 
  ตอบสนองความต้องการของประเทศ           ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  เกิดผลประโยชน์ทางสังคม หรือสาธารณะชน      เป็นการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน   

     ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ        เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ 
          เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 

  อื่นๆ          

9. จะเปิดด าเนินการรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน 
และสถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

10. วัตถุประสงค ์
10.1  ศึกษาแนวทางการจัดท าหลักสูตร การจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2558 

แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม ่
(ก่อนการจัดท าเล่มหลักสตูรใหม่) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ        ยังไม่บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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10.2 เพื่อจัดท าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ด้านการจดัการธรุกิจการค้าสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน และ
อนาคต โดยเฉพาะการรองรับต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมภิาค และการแข่งขันบนเวทีโลก 

10.3  เพื่อท าการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสตูร การจัดการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ และผลติบัณฑติที่มีความรอบรู้และ
แข็งแกร่งในศาสตร์ดา้นการจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการปจัจุบันและอนาคต 

10.4  เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายและนวัตกรรมการศึกษาอย่างถูกทิศทาง 
10.5  เพื่อสานต่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเสรมิศักยภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับประเทศและภูมภิาค 

11. จุดเด่นของหลักสูตร 
 ตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นการสอนที่เป็นระบบ โดยค านึงถึงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในระดับสูง ซึ่งเป็นระดับท่ีท าให้บัณฑิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้  เมื่อ
ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องแม่นย าและมีการเสริมสร้างเรื่องของเครดิต ความน่าเช่ือถือ บัณฑิตจะสามารถน าทฤษฎีไปปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญ   ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือแหล่งทุนการศึกษาและสถานฝึกปฏิบัติงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

12. หลักสูตรใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกสถาบนั 
    12.1 หลักสูตรใหม่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างไรบ้าง 

  - มีความแตกต่างจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยฯ คือเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างบัณฑิต     นักปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจค้าปลีก โดยศึกษาถึงกระบวนการด้ านธุรกิจค้าปลีก ซึ่ง
โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อให้การสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษา รายได้ อาชีพ ตลอดจนนักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจค้าปลีก
ได้ในระหว่างการศึกษา จนกระทั่งจบการศึกษา ยังสามารถท างานและใช้ความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้กับอาชีพท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 
      12.2 หลักสูตรใหม่มีความแตกต่างจากหลักสตูรของสถาบันอื่น (ในประเทศ) ในประเด็นส าคัญอยา่งไรบ้าง 

 -   เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ในเชิงประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีก  
   -   กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาเอกเป็นแบบ Action Learning (การเรียนรู้จากการปฏิบัติ)  

 -   เป็นหลักสูตรที่มีการวางแผนวิชา และเนื้อหาต่อเนื่องกันจนจบการศึกษา โดยคณาจารย์ภายในสาขาวิชา มีการวางแผน
ในด้านเนื้อหา และกิจกรรมการสอน ร่วมกัน โดยความร่วมมือจากบริษัทกลุ่ม เซ็นทรัล จ ากัด และ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

13. ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 
13.1  รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ปีการศึกษา จ านวน   15,000  บาท   
13.2  รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร   จ านวน            60,000   บาท   

  13.3  ค่าใช้จ่ายต่อคน/ปีการศึกษา     จ านวน  15,000  บาท     
  13.4  ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร     จ านวน            60,000   บาท  
  13.5  ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน          -  บาท 

ในหลักสูตร/ปีการศึกษา  
  13.6  ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน          -  บาท 

ในหลักสูตร/ตลอดหลักสูตร 
  13.7  จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน     จ านวน          - คน      
  13.8  จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ     จ านวน        30  คน       
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14. หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง  - 

15. ระบุ “ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร”    
 1.  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2.  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน 
 3.  สามารถใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
 4.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถผลักดันความคิดและแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นผลงานและนวัตกรรมต่างๆ 
 5.  มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประยุกต์ และสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  มีความเป็นผู้น าทางธุรกิจ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ 
 7.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อชีวิตและการท างาน 
 

 16. ความพร้อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
    16.1 จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือหน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน  
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   

    ต าแหน่ง -  ศาสตราจารย์     -     คน   
      -  รองศาสตราจารย ์       - คน   
      -  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     - คน   
      -  อาจารย ์   5 คน   
     ระดับปริญญา -  ปริญญาเอก    3 คน   
      -  ปริญญาโท       1 คน   
      -  ปริญญาตรี      1 คน   
        16.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1) ดร.ธนศักดิ ์ ตันตินาคม อาจารย์ประจ า 
2) ดร.รญิญาภัทร์     เขจรนันทน ์ อาจารย์ประจ า 
3) ดร.พีรยา สมศักดิ ์ อาจารย์ประจ า 
4) คุณจารุวรรณ  งามพิสุทธ์ิไพศาล ตัวแทนสถานประกอบการ 
5) คุณณรงค์ศักดิ์   ภูมิศรสีะอาด ตัวแทนสถานประกอบการ 

16.3  อุปกรณ์/สถานที่  (ห้องปฏิบัติการ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์) 
       มีเพียงพอแล้ว   
             ยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ขาดคือ    

     
          ถ้ายังไม่เพียงพอ  วิธีที่จะแก้ปัญหา  คือ    

   

 16.4  หลักสูตรมีการสนับสนุนจากส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  
  1. ด้านบุคลากรสอน ในการจัดการเรียนการสอน มีทั้งคณาจารย์ภายในและภายนอกซึ่งคณาจารย์ภายนอกจะเรียน

เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและความ
ร่วมมือจากบริษัทกลุ่ม เซ็นทรัล จ ากัด และ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 2.  ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 
 3.  เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกและความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ 
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4.  ทุนภายนอกท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด และบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยให้
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน 

 17. แนวทางการประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ 
เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจด้านการจัดการธุรกิจค้า

ปลีก คือ  
1. ฝ่ายจัดซื้อ  
2. ฝ่ายผลิต  
3. ฝ่ายจัดส่งและคลังสินคา้  
4. ฝ่ายควบคุมวัตถดุิบ  
5. ฝ่ายบุคคล  
6. ฝ่ายการตลาด  
7. นักออกแบบและจัดการหน้าร้าน  

 8. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ  
9. งานด้านการบริหารร้านค้าปลีก-ส่ง 
10. การประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ฯลฯ 

18. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ได้พิจารณากลั่นกรองโดยกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี..........................เมื่อวันท่ี............
เดือน...............................พ.ศ....................... 

 
 

ลงช่ือ……………………..…….…………….…… 
    (ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม)  

 หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 
 ลงช่ือ…………….……………………….………… 

    (ผศ.นริศรา จันทรเ์จรญิสุข) 
   รองคณบดีด้านวิชาการ 
   และกิจการนักศึกษา  

 

 
ลงช่ือ…………………..……………….………… 

  (ผศ.ชนิตา  โชตเิสถียรกุล) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติงาน การท าหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พ.ศ. 2559 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ล าดับ กิจกรรม/การด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เสนอตั้งแต่งกรรมการ

บริหารหลักสูตร และก าหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  จัดวางแผนตารางการท างานหลักสูตร 

        √ 

2 ประชุมวางแผนแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร         √ 
3 จัดท า Concept Paper ของหลักสูตร         √ 
4 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา    21      
5 น าเสนอ Concept Paper ต่อสภาวิชาการ     12     
6 ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1     16     
7 แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร          
8 น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 2       7   
9 น าเสนอสภามหาวิทยาลัย          
10 จัดท าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์          
11 เสนอ สกอ.           
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แผ่นที่……../……… 

แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
 

1.  หลักสูตร      บริหารธุรกิจบณัฑิต                 . 
2.  สาขาวิชา     การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่             . 
3.  คณะ          บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์       . 
4.  รายชื่อกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร  ประกอบด้วย 

     ช่ือ  ผศ.ณัฏฐพันธ์   เขจรนันทน ์   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ  
     ช่ือ  ดร.อลงกต   ยะไวท์   ด้านวิชาการ      ดา้นผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ   
     ช่ือ  คุณณรงค์   ตนานุวัฒน ์   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 
     ช่ือ  คุณทักษ์ศิล   ฉัตรแก้ว   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 
     ช่ือ  คุณอมรรัตน์   แซ่โค้ว   ดา้นวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 
     ช่ือ  คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ  
 

หมายเหต ุ:  หลักเกณฑ์ตามประกาศ  มทร.ล้านนา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษห์ลักสตูร 
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แผ่นที่……../……… 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร     บรหิารธุรกิจบัณฑติ     สาขาวชิา     การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่    . 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวชิา 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

2532 
2533 
2540 

BBA in Management 
Petroleum Engineering 

BEcon 

ปริญญาโท 
West Coast University, USA 
University of South Australia 

2534 
2541 

MM in Management Information System 
MEng in Manufacturing Technology 

ปริญญาเอก United State International University, USA 2537 Ph. D. Leadership and Human Behavior 

 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ 
รวม

ระยะเวลา 
1. ผู้อ านวยการหลกัสูตรปรัชญาดุษฏบีณัฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 2548 ปัจจุบัน 10 ปี 
2. อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 2551 ปัจจุบัน 7 ปี 
3. อาจารย์พิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2557 ปัจจุบัน 1 ปี 
4. วิทยากร “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา 

2554 2555 1 ปี 

5. วิทยากร “โครงการศึกษาพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ป.ป.ช.” 

2554 2555 1 ปี 

6. วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)” 2553 2554 2 ปี 
7. หัวหน้าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ “โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา” 

2554 2555 1 ปี 

 

 

  ข้อมูลส่วนตวั 
 
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์                                เพศ ชาย                                    อายุ     45     ป ี
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการหลักสูตรการจดัการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกจิบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1551-0552                                                                  E-mail Address :  natsdu@yahoo.com 
ที่อยู่ ที่ตดิต่อได ้: 6 สวนสน 3 รามค าแหง 60 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 
 

    ลงชื่อ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

 ลงชื่อ…………..……………...……............คณบดหีรือรองคณบดี 
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันที…่...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันที…่...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่ ......./....... 
ข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิ 

หลักสูตร     บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชา     การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     . 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2528 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชศาสตร์) 

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2535 
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (อุดมศึกษา) 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ 
รวม

ระยะเวลา 
ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ  ปัจจุบัน  

    
    
    
    

 

 
 

 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : อลงกต  ยะไวทย์                             เพศ ชาย                                    อายุ     -     ปี 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1718-0784                                                                 E-mail Address : y.alongkot@gmail.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :  

 
 

    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่……../……… 
ข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิ 

หลักสูตร     บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชา     การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     . 
ส่วน 1.01 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ดา้นวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2526 
คณะบริหารธรุกิจ 

สาขาบัญชี 

ปริญญาโท 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 

2551 
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่ม

เอกชน (ปรอ.)  

ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ชียงใหม ่ 2555 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ  

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม ่ 2555 
ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ สาขา

การประกอบการ 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ 
รวม

ระยะเวลา 
ผู้จัดการ ร้านตนานุวัฒน์ เฟอร์นิเจอร์ 2527 2535 3 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ที เอส โฮม แอนด์ ออฟฟิศ จ ากัด 2535 2541 3 ปี 
หุ้นส่วนผู้จดัการ หุ้นส่วนสามัญ นิคมบิซิเนสปาร์ค 2541 2543 4 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท นิคมพลาซ่า จ ากัด 2543 2546 4 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ตนานุวฒัน์ จ ากัด 2546 ปัจจุบัน 13 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท มีโชคมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 2547 ปัจจุบัน 12 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธนาจิตร ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 2548 ปัจจุบัน 11 ปี 
หุ้นส่วนผู้จดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่โมเดอร์นฟอร์ม  2548 ปัจจุบัน 11 ปี 
ประธานกลุม่บริษัท “ตนานุวัฒน”์ ประธานบริษัท มีโชคมาร์เกต็ติ้ง จ ากัด 2552 ปัจจุบัน 7 ปี 
 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์  ตนานวุัฒน์                     เพศ ชาย                                    อาย ุ    53     ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท “ตนานุวัฒน”์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5341-2619-9                                                         E-mail Address : narong@tananuwat.com  
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : บริษัท ตนานุวฒัน์ จ ากัด 1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร์ ต าบลศรีภมู ิอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ 
รวม

ระยะเวลา 
รรมการผู้จดัการบริษัท ดีเซ็นทริค จ ากัด 2554 ปัจจุบัน 5 ปี 
กรรมการ บริษัทโขงวิว จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน ์สปป.ลาว 2554 ปัจจุบัน 5 ปี 
กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท วิวมอลล ์จ ากัด  จ ากัด นครหลวงเวยีงจันทน์ สปป.ลาว 2555 ปัจจุบัน 4 ปี 
กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ลาวเฮมพ ์จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  2555 ปัจจุบัน 4 ปี 
กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท ริมปิงลาว จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 2558 ปัจจุบัน 1 ปี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่……../……… 
ข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิ 

หลักสูตร     บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชา     การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     . 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต      ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (B.B.A.) 

สาขา การจดัการ (Management) 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 2531 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (M.B.A.) 

สาขา การเงิน (Finance) 
ปริญญาเอก - - - 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวาณิชธนกิจ (Investment Banking & Corporate Finance) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จ ากดั (มหาชน) 

2530 2532 3 ปี 

Analyst 
Shin Tung Securities, 
Standard Chartered (Asia) Ltd. 

2532 2534 3 ปี 

ผู้จัดการฝ่ายตลาดทุน 
บริษัทข้อมูลผูจ้ัดการจ ากัด 
กลุ่มบริษัท Manager Media Group Public Company Limited 

2534 2537 4 ปี 

บรรณาธิการ 
ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถติิ และข้อมูลตลาดทุน 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

2534 2537 4 ปี 

ผู้ร่วมก่อตั้ง 
นิตยสารหุ้นไทยรายสัปดาห ์

2534 2537 4 ปี 

 

 

 

 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว                                             เพศ ชาย                                    อายุ     53     ปี 
ต าแหน่ง : เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร MBA 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1134-5005                                                                 E-mail Address : viryn1998@yahoo.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : 207/11 สขุุมวิท 49 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

mailto:viryn1998@yahoo.co
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ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ (Investment Banking & Corporate Finance) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จ ากดั (มหาชน) 
รับผิดชอบทางด้าน Financial Advisory, Primary Market & IPO, Mergers & Acquisitions, 
Corporate Restructuring. 

2537 2539 3 ปี 

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/บรรณาธิการบรหิาร 
นิตยสาร Corporate Thailand 

2539 2549 10 ปี 

บรรณาธิการบริหาร 
หนังสือพิมพ์ จตุรสั รายสัปดาห ์

2542 2543 1 ปี 

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/บรรณาธิการบรหิาร 
นิตยสาร MBA 

2542 ปัจจุบัน 16 ปี 

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/Executive Producer 
รายการ Fast MBA 
ทางช่อง Nation Channel 

2544 2546 3 ปี 

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/Executive Producer 
รายการ Modern Biz 
ทางช่อง Modern 9 Channel 

2547 2549 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่……../……… 
ข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิ 

หลักสูตร     บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชา     การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     . 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2550 
ภาควิชาจิตวิทยา  

สาขาจิตวิทยาชุมชน 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 
ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง Executive Recruitment 2550 2553 3 ปี 
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้าง Staff Recruitment 2553 2554 1 ปี 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Employee Service Center 2554 2554 4 เดือน 
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้าง Management Recruitment Center 2554 2557 4 ปี 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกศูนย์บริการการศึกษา (Education Services) 2557 2558 1 ปี 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส แผนกศูนย์บริการการศึกษา (Education Services) 2558 ปัจจุบัน 1 ปี 

 

 
 
 
 
 

 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว                           เพศ หญิง                                   อาย ุ    32     ปี 
ต าแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกศูนย์บริการการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท ์: 02-101-8118, 09-0986-7882                                    E-mail Address : saamornrat@central.co.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : บริษัท กลุ่มเซน็ทรัล จ ากัด  เลขท่ี 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 
    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี

         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่............. 
ข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิ 

หลักสูตร     บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชา     การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     . 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2519 
ศิลปศาสตรบณัฑติ  

สาขารัฐศาสตร์/การปกครอง 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เริ่มตั้งแต ่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญส่ายบริหาร 2525 2540 15 ปี 
ผู้จัดการส านักประสานรัฐกิจ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2540 2547 7 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักประสานรัฐกจิ กลุ่มธรุกิจการตลาดและการจัดจ าหนา่ยเครือเจริญ
โภคภณัฑ ์

2548 2556 9 ปี 

รองกรรมการผู้จดัการ ประสานรัฐกิจ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจดัจ าหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2556 ปัจจุบัน 2 ปี 

 

 
 
 
 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์  ภมูิศรีสอาด                                       เพศ ชาย                                   อายุ     61     ปี 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการ ส านักประสานรัฐกจิ กลุ่มธรุกิจการตลาดและการจัดจ าหนา่ย เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เบอร์โทรศัพท ์: 0-2648-2087                                    E-mail Address : - 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : ส านักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 119 อาคารธาราสารทร ช้ัน 17 ถ.สารทรใต้                 
                      เขตทุ่งมหาเมฆ เขตสารทร กรุงเทพ 10120 

 
    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี

         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา 
1. แนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) การจัดท าหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade 

Business Management) 

2. แผนปฏิบัติงานการจัดท าหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business 

Management) 

3. รายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business 

Management) 

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้ศึกษาและชี้แจงถึงข้อดีข้อเสียอย่างละเอียด 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และตัวแทนสถานประกอบการ จะต้องมีคุณวุฒิตรงและมีเวลาทุ่มเทให้กับการ

บริหารงานหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ 

3. ควรมีการน าเสนอแผนการเรียนและรายวิชา 

4. ควรมีการส ารวจความคิดเห็น เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองหรือน าไปประยุกต์

ในการท างานด้านใดได้บ้าง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบในหลักการและให้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป ในว าระ
สืบเนื่อง 

เรื่องท่ี 7 การจัดประชุมวิชาการ The Annual International Conference on Finance, 
Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS 2016) 

รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย Dept. of Business 
Administration, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), TAIWAN ได้ประสาน 
โดยวาจาผ่านทาง นางสาวเนตรนภางค์ ทองศรี ผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (พนักงานพันธกิจ) ของคณะ
บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก ว่ามีความประสงค์จะมาจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมทร.ล้านนา ที่            
จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยจะขอการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในด้านสถานที่ พร้อมทั้งอาหารว่าง 
และอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเมื่อได้หารือเบื้องต้นกับผู้ช่วยอธิการบดีงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.
ล้านนาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรที่จะด าเนินความร่วมมือดังกล่าว เนื่องจากมี MOU กันอยู่  ฝ่ายวิเทศฯ จึงได้
จัดท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ และน าเรื่องการประชุมวิชาการดังกล่าวมาน าเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ฝ่ายวิเทศฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาการจัดท าโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมทร.ล้านนา ณ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6  มิถุนายน 2559  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมตเิห็นชอบการเสนอขอจัดท าโครงการเพ่ือ
ขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมทร.ล้านนา 

เรื่องที่ 8 การพิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
แผนการ ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (อาจารย์ยุรธร  จีนา) ได้แจ้งต่อที่
ประชุมฯ ตามที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12–13 ตุลาคม 2558 
ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอ ดังนี้ 
1. พิจารณา (ร่าง ) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประ เมินคุณภาพภายใน                    

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
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แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หลักสูตรการบัญช ี

ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุง 
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรมที่
จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะ
เวลา

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1 ควรปรับระบบการจัดการทุก
พื้นที่เหมือนกัน โดยส่วนกลาง 
(เชียงใหม่) ก าดับดูแลเพื่อให้ทุก
ระบบเป็นในทิศทางเดยีวกัน 
เนื่องจากเป็นการใช้หลักสูตร
เล่มเดียวกัน (ซึ่งแตกต่างจาก
ปัจจุบันท่ีแต่ละพื้นท่ีมี
ระบบงานเป็นอิสระ) 

ก าหนดแนวทาง การจัดท า มคอ.7 ของทุกพื้นที่ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

จัดประชุมแนวทางใน
การจัดท า มคอ 7 กับ

ทุกพื้นที่ เพื่อให้
เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน  โดยให้ทาง
เชียงใหม่เป็นตัวกลาง

ในการก ากับดูแล 

  

8 มีนาคม 
2559 

คณะกรรมการ     
หลักสตูร 
เชียงใหม ่

    

2 ควรท ารายงานผลด าเนินงาน
ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินของสกอ. 

3 ควรมีการประเมินตนเอง ในแต่
ละตัวบ่งช้ี 

4 ควรมีการอ้างอิง เอกสาร
ประกอบ 

5 ควรมีการเตรยีมเอกสาร
หลักฐานเพื่อเตรียมการประเมิน
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คุณภาพระดับหลักสูตร 

6 ควรมีการประชุมร่วมกับ
หลักสตูรทุกพื้นที ่เพื่อจัดท า
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
ให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

7 ควรศึกษาคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เข้าใจ
อย่างละเอียด 

                  

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

  -               

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

  -               

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

1 ควรพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทุกพื้นที่ 

ปัจจุบันระบบการรับนักศึกษาของแต่ละพื้นท่ี เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกัน  แต่การ
เขียนรายงานอาจไมส่อดคล้องกัน ดังนั้น ต้องมีการประชุม
เพื่อก าหนดแนวทางในการเขียนรายงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

จัดประชุมแนวทางใน
การจัดท า มคอ 7 กับ

ทุกพื้นที่ เพื่อให้
เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  8 มีนาคม 
2559 

คณะกรรมการ     
หลักสตูร 
เชียงใหม ่
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2 ควรมีการวเิคราะห์ข้อมูล
แผนการรับนักศึกษา ตาม
แผนการเรียนท่ีจบการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

จัดให้มีรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา ที่
เหมือนกันทุกพ้ืนท่ี 

ออกแบบ ระบบการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูลการ
รับนักศึกษา 
 
 
 
 

          

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

3 ควรส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ในด้านการเรียนการสอน
แบบศตวรรษท่ี21 

ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าวิชาของทุกพื้นที่มีการจัดการเรยีน
การสอน โดยสอดคล้องการเรียนการสอนแบบ ศตวรรษท่ี
21 แต่ในการเขียนรายงาน อาจไมไ่ด้ระบุให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นการเขียนรายงาน จะต้องระบุกระบวนการ
เรียนการสอน รายวิชาที่สอนอย่างชัดเจน 

จัดประชุมแนวทางใน
การจัดท า มคอ 7 กับ

ทุกพื้นที่ เพื่อให้
เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  8 มีนาคม 
2559 

คณะกรรมการ     
หลักสตูร 
เชียงใหม ่

    

4 ควรมีการประเมินความพึง
พอใจและการด าเนินการแกไ้ข
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

จัดให้มีรูปแบบการประเมินความพึงพอใจและการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน ที่เหมือนกันทุกพ้ืนที ่

ออกแบบ ระบบการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูลการ
รับนักศึกษา 

          

5 ควรมีการขับเคลื่อนระบบและ
กลไกของส่วนกลางลงสู่
หลักสตูรทุกพื้นที ่

ก าหนดแนวทางในการบริหารหลกัสูตร  จัดให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรทุกพื้นที ่
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

  

8 มีนาคม 
2559 

คณะกรรมการ     
หลักสตูร 
เชียงใหม ่
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หารือปัญหาต่าง ๆ ใน
บริหารหลักสตูร 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

6 ควรมีการจัดท าสถติิการรับ
สมัครย้อนหลัง เพื่อประเมิน
คุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย ใน
การรับเข้าศึกษาต่อ โดยการ
เปรียบเทยีบคะแนนท่ีสอบ
คัดเลือกของปีท่ีผ่านมา 

จัดให้มีรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา ที่
เหมือนกันทุกพ้ืนท่ี 

ออกแบบ ระบบการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูลการ
รับนักศึกษา 

          

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 ควรมีการแผนพัฒนาอาจารย์
รายบุคคล 

จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรรายบุคคล 

จัดประชุมแนวทางใน
การจัดท า มคอ 7 กับ

ทุกพื้นที่ เพื่อให้
เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  

8 มีนาคม 
2559 

คณะกรรมการ     
หลักสตูร 
เชียงใหม ่

    

2 มีแผนส่งเสรมิอาจารย์ท า
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ และมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
แนวทางเดียวกันทุกพื้นที่  แต่การเขียนรายงานอาจไม่

สอดคล้องกัน ดังนั้น ต้องมีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง
ในการเขียนรายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 

      

3 ควรสนับสนุนอาจารย์ท า
บทความวิชาการและตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

      

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4 ควรมีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ทุกพ้ืนท่ี เป็น
แบบเดียวกัน 

จัดให้มีรูปแบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ์ที่
เหมือนกันทุกพ้ืนท่ี 

ออกแบบระบบการ
ประเมินความพึง
พอใจ 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1 ควรมีการจัดท าระบบการ
คัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ปรับปรุงระบบการคดัเลือกอาจารย์ และ การก าหนดภาระ

งาน ให้สอดคล้องกันทุกพ้ืนท่ี 

จัดประชุมแนวทางใน
การจัดท า มคอ 7 กับ

ทุกพื้นที่ เพื่อให้
เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  

8 มีนาคม 
2559 

คณะกรรมการ     
หลักสตูร 
เชียงใหม ่

    

2 ควรมีระบบและกลไกก าหนด
ภาระการรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

      

3 ควรมีการทบทวนปรบัปรุง
หลักสตูรรายวิชาให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสตูร

ทุกพื้นที่ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อหารอืปัญหาต่าง ๆ ในบริหาร
หลักสตูร 

จัดให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ประจ า

หลักสตูรทุกพื้นที ่
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

หารือปัญหาต่าง ๆ ใน
บริหารหลักสตูร 

          

4 ควรมีการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(TQF)  

          

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ควรมีระบบแผนงานและ
ติดตามสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้     จัดท าระบบและแผนงานติดตามสิง่สนับสนุกการเรียนรู้ 

และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ ที่เหมือนกัน ทุกพื่นที่ 

ออกแบบระบบและ
แผนงานติดตามสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
และประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา 

          

2 ควรมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

          

แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หลักสูตรการจัดการ 
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ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุง 
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

โครงการ/
กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะ
เวลา

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

  -               

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

1 ควรมีการด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรของ
พื้นที่ส่วนท่ีเชียงราย ล าปาง 
น่าน ตาก และพิษณุโลก 
น าเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบและเสนอให้
คณะกรรมการอุดมศึกษา
รับทราบภายใน 30 วัน 

ปีการศึกษา 2558 ไดด้ าเนินการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสตูร ทุกพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและน าเสนออนุมัตยิังสภา
มหาวิทยาลยัเรยีบร้อยแล้ว 

- - - - - - 

2 ในการพัฒนาหลักสตูรในรอบ
ถัดไป ควรแยกการบรหิาร
หลักสตูรตามบริบทของในแต่
ละพื้นท่ี เพื่อให้สามารถควบคุม
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  

    

        



69 
 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

1 ควรมีการแจกแจงรายละเอยีด
ข้อมูลตามรหสัของบัณฑิต ให้
ชัดเจน และตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 

ข้อมูลนักศึกษาจะมาจาก สสว.และ กพน.             

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

1 ควรปรับแผนการรับนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับการรับ
นักศึกษาจริง ในทุกพื้นที่ 

              

2 ควรมีการวางแผนการเตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้
เหมาะสมกับประเภทของ
นักศึกษาท่ีรับเข้าทุกพ้ืนท่ี 

              

3 ควรมีการก าหนดรปูแบบระบบ
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
อย่างเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการควบคู่กันในทุกพ้ืนท่ี 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

4 ควรมีการประเมินความพึง
พอใจ และระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ใน
ทุกพื้นที่ 

  1. โครงการส ารวจ
ความคาดหวังและ
ความพงึพอใจของ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายและ
อาจารยผ์ู้สอนที่มี
ต่อหลักสตูรใน
คณะบริหารธรุกิจ 
2. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรในคณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ทีม่ีต่อ
การบริหาร

ได้ผลงานวิจัย 
จ านวน 1 ฉบับ 
และสามารถน าไป
รายงานผลในงาน
ประกันคณุภาพ
ระดับหลักสตูร ข้อ 
4.3 และ 6.1 

มกราคม -
สิงหาคม 2559 

ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 
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หลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2558 
3. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้สอนใน
คณะบริหารธรุกิจ
และศลิปศาสตร์ที่
มีต่อการบริหาร
หลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2558 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

5 ควรมีการวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที ่
21 ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี
ให้เป็นรูปธรรม 

  โครงการเติม
ความรู้มุ่งบูรณา
การการเรียนการ
สอนสู่ชุมชน 

มีรายวิชาที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัต ิ3 
รายวิชา ได้แก่ วิชา
วิจัยธุรกิจ วิชาการ
บริหารโครงการ 
และวิชาการจดัการ
ธุรกิจขนาดย่อม
ของผู้ประกอบการ 

มกราคม - 
พฤษภาคม 

2559 

ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 
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6 การรายงานผลของอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา ควรรายงาน
ให้เห็นแนวโน้มของนักศึกษา
ตามรหสัของนักศึกษาท่ีรับเข้า
อย่างชัดเจน 

              

7 ควรมีการวางแผนก าหนด
จ านวนการรับนักศึกษา โดย
ค านึงถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจ าที่มี
อยู ่

ปรับจ านวนการรับให้ลดลงอีก 50%             

8 อาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชา 
ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมลู
นักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผูส้อน 
เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

              

  สถาบันจัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากร ท่ีเสริมการ
จัดบริการนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ และครอบคลุมทุก
กิจกรรม 

ทางหลักสูตรได้จัดท าแผนปฏิบตัิราชการในปี 2558 แต่ยังไมไ่ด้
รับการอนุมตัิในกรอบงบประมาณ 
 
 

            

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 ควรมีการวางแผนระยะยาว
ด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

ในปี 2558 ทางหลักสตูรได้มีการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรและ
อัตราก าลัง  

กิจกรรมการจัดท า 
IDP สาขาวิชาการ
จัดการ 

    ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 
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2 สถาบันควรสนับสนุน
งบประมาณในการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ให้มีคณุวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามดปา้
หมายที่ก าหนด 

ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์แล้วแต่ไมไ่ดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ 

            

3 ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ภายใน
หลักสตูร และอาจารย์ระหว่าง
หลักสตูร 

ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์แล้วแต่ไมไ่ดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ 

โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์
ทางการสอนและ
การวิจัยของ
อาจารย์ใน
หลักสตูรทุกพื้นที่
และนอกหลักสูตร 

    ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 

    

4 ควรให้อาจารย์ทีม่ีเทคนิคการ
สอนดีเด่น มาถ่ายทอด
ประสบการณ์สอนสู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสตูร 

ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์แล้วแต่ไมไ่ดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ 

โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์
ทางการสอนและ
การวิจัยของ
อาจารย์ใน
หลักสตูรทุกพื้นที่
และนอกหลักสูตร 

    ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 

    

5 ควรมีการประเมินความพึง
พอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหารจดัการหลักสตูร
อย่างต่อเนื่องและทุกพื้นที ่

ในปี 2558 ทางหลักสตูรได้จดัท าการประเมินความพึงพอใจ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบรหิารจัดการหลักสูตรทุกพ้ืนท่ี 

โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรใน
คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ที่มีต่อการ

    ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 
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บริหารหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 
2558 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1 ควรจัดการเรยีนการสอนให้มี
มาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ 
เช่น การจัดท า มคอ. 3 การ
เรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล เป็นต้น 

              

2 ควรจัดท าการทวนสอบเพื่อ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดท า 
มคอ. 3 ในภาคการศึกษาถัดไป 

  การพัฒนาการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 

    รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
ประธาน

หลักสตูรการ
จัดการ 

    

3 กรณีที่เปดิรายวิชาเดียวกันใน
หลายพื้นท่ี ควรมีการประชุม
ร่วมกันในรายละเอยีดการเรียน
การสอนและควรมีคู่มือการ
สอน การวัดและประเมินผล 
เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

1. จัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ระดับหลักสูตรในการหารือร่วมกนั  
    ก าหนดการแล้วเสร็จ - ภายในปีการศึกษา 2558 
   งบประมาณในการด าเนนิงาน - ยังไม่ได้ระบุ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ –  ระบบการบริหารหลักสูตรในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นเกณฑ์
กลาง ซ่ึงแต่พืน้ที่จะได้น าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกนั  
2.  ในการจัดเรียนการสอนในภาคเรียนที ่1/2558 และ 2/2558 ได้มีการประชุม
อาจารย์หลกัสูตรเพื่อจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
3.  หลักสูตรได้จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และมีการก าหนดรายวชิา
ทวนสอบ 

            

4 การพิจารณาผูส้อนควรค านึง
ความรู้และความช านาญใน
เนื้อหารายวิชาที่สอน และ
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ประสบการณ์ท างาน รวมทั้ง
ผลงานวิชาการของผูส้อน 
(ต ารา) 

5 ควรมีการใช้ข้อสอบกลาง ใน
การวัดและประเมินผล ส าหรับ
รายวิชาที่เปิดรายวิชาเดยีวกัน
ในหลายพื้นท่ี ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

โครงการจดัท าคลัง
ข้อสอบกลาง "วิชา 
Organization 
and 
Management 

    ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 

    

6 ควรมีหน่วยงานสนับสนุนข้อมลู
พื้นฐานในการบริหารหลักสูตร 

              

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ควรมีการประเมินกระบวนการ
ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

  งานวิจัยประเมิน
ความพึงพอใจ
อาจารย์และสาย
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

    ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 

    

2 ควรสนับสนุนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา
ที่เพ่ิมขึ้น 

              

3 ควรจัดท าแผนการบ ารุงรักษา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรม 

  มีการจัดท า
ระเบียบพสัดุและ
ครุภณัฑ์ของ
หลักสตูร 

    ประธาน
หลักสตูร การ

จัดการ 
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4 สถาบันควรสนับสนุน
งบประมาณในการจดัสิ่ง
สนับสนุนทางกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและทันสมัย 

ทางหลักสูตรได้จัดท าแผนปฏิบตัิราชการในปี 2558 แต่ยังไมไ่ด้
รับการอนุมตัิในกรอบงบประมาณ 

            

5 สถาบันควรสนับสนุนโปรแกรม
ส าเรจ็รูปท่ีมีความจ าเป็น และ
ถูกต้องตามลิขสิทธ์ิ ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของ
รายวิชา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หลักสูตรการตลาด 

ที ่ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 



77 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1 ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการป้องการหรือ
แก้ปัญหา  

        
      

2 ควรมีกระบวนการที่แสดงให้เห็นเป็นรูปแบบ
การท างานท่ีชัดเจน 

เขียนรายงานด้วยการแสดงรายละ
เดียดของกระบวนการท างานท่ี
ชัดเจน 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดท า มคอ.7 
(คณะฯด าเนินการ)  

มีความรู้ความเขาใจใน
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่ง
ชี และระบบ และ
กลไก เพิ่มขึ้น และ
วิธีการเขียนรายงาน 
มคอ.7 ร้อยละ 80 

  

      
3 ควรจัดท าอัตราการคงอยู่ของนักศกึษา ไม่ควร

มีวิธีการแสดงผลที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 
ควรหาวิธีการแสดงผลให้เหมือนกันและ
สอดคล้องกันทุกพ้ืนท่ี 

เขียนรายงานผลอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา โดยใช้วิธีการแสดงการ
ค านวณ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
ทุกพื้นที่และรายงานผลของอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา ควรรายงาน
ให้เห็นแนวโน้มของนักศึกษาตาม
รหัสของนักศึกษาท่ีรับเข้าอยา่ง
ชัดเจน 
 
 
 
 
 

 

   ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

4 ควรมีกระบวนการที่แสดงข้อมูลอตัราการคงอยู่
ของนักศึกษา ที่สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรม
ได้ เช่น มีการย้ายสาขา เนื่องจากอะไร มีข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาหรือไม่ มีการแก้ปัญหา
ให้นักศึกษาอย่างไร โดยแสดงเป็นลายลักษณ์

เขียนรายงานแสดงเหตุผลที่มีการ
ย้ายสาขา ของนักศึกษา และ
รวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ประกอบไปด้วยลายมือช่ือของ
นักศึกษาท่ีย้ายสาขา 
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อักษร 

5 ควรมีการต่อยอดนโยบายของคณะฯ น ามาต่อ
ยอดให้หลักสูตร 

การจัดการข้อมูลเพื่อรับนโยบาย 
และน ามาต่อยอดในหลักสตูรให้
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
คณะ 

โครงการจดัประชุม 
เพื่อถ่ายทอดข้อมูล 
และนโยบายให้แก่ 
อาจารย์ทุกพ้ืนท่ี 

    

      
6 ควรมีกระบวนการจดัท าระบบพ่ีเลี้ยงหรือจดั

อบรมถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร เสนอแนะ
แนวทางในการท างานให้แก่อาจารย์ใหม่ใน
หลักสตูร 

ควรมีกระบวนการจดัท าระบบพ่ี
เลี้ยงหรือจดัอบรมถ่ายทอดความรู้
ในหลักสูตร เสนอแนะแนวทางใน
การท างานให้แก่อาจารย์ใหม่ใน
หลักสตูร 

แต่งตั้งพี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยในการให้
ค าปรึกษา และ
แนะน าแก่อาจารย์
ในในหลักสูตร                
โครงการ   จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้แก่
อาจารย์ใหม่ใน
หลักสตูร โดยผา่นพ่ี
เลี้ยง 
 
 
 
 

อาจารย์ใหมม่ีความรู ้
ในภาระงานครบท้ัง 4 
ด้าน 

  

      

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
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7 ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร ผลักดัน
บุคลากรให้จดัท าผลงานทางวิชาการ โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย บริการวิชาการ หรือ
บูรณาการ งานต่าง ๆ 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
หลักสตูร ผลักดันบุคลากรให้จัดท า
ผลงานทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้
อาจารย์ท าวิจัย บริการวิชาการ หรือ
บูรณาการ งานต่าง ๆ  และเร่ง
ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงาน
วิชาการ โดยการจัดท าแผนมุ่ง
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิสร้างแรงจูงใจ 
ขวัญก าลังใจอย่างเร่งด่วน 

โครงการพัฒนา
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

มค.-สค.59 

      
8 ควรมีการคดัเลือกอาจารย์ประจ าหลักสตูร

อย่างไร 
ควรมีเกณฑ์ในการคดัเลือกอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่ชัดเจน โดยน ามา
จากเกณฑ์ของ สกอ. และท าการ
เสนอรายชื่อให้ทันรอบปีการศึกษา 

จัดท ารายชื่อ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรส่งไปยัง 
ฝ่ายวิชาการเพื่อท า
การตรวจสอบ 

ด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 
100 

  

      
9 ควรมีหลักฐานเอกสารที่พร้อมส าหรับการตรวจ

ประเมิน 
ควรมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วน เพื่อพร้อมส าหรับการ
ตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแฟ้มเก็บ
เอกสาร หลักฐาน 
ของบุคลากรใน
หลักสตูร 

เอกสารหลักฐาน
พร้อมส าหรับการ
ตรวจ ร้อยละ 80 

  

      

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
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1
0 

ควรมีการก าหนดขั้นตอนในการก ากับจัดท า 
มคอ. 3 –6 อย่างเป็นรูปธรรมเช่น จัดประชุม
ในหลักสูตรเพื่อพิจารณาคณุภาพในเนื้อหา มี
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน 

การก าหนดขั้นตอนในการก ากับ
จัดท า มคอ. 3 –6 อย่างเป็นรูปธรรม
เช่น จัดประชุมในหลักสตูรเพื่อ
พิจารณาคุณภาพในเนื้อหา มีกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดท า มคอ.7 
(คณะฯด าเนินการ) 

มีความรู้ความเขาใจใน
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่ง
ชี และระบบ และ
กลไก เพิ่มขึ้น และ
วิธีการเขียนรายงาน 
มคอ.7 ร้อยละ 80 

  

      
1
1 

ควรมีกระบวนจัดท า ตรวจสอบรายละเอยีด
มคอ. ให้ถูกต้องครบถ้วนและจดัสง่ตามก าหนด
ระยะเวลาในทุกภาคการศึกษา 

มีกระบวนจดัท า ตรวจสอบ
รายละเอียดมคอ. ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและจัดส่งตามก าหนด
ระยะเวลาในทุกภาคการศึกษา 

  

      
1
2 

ควรมีการบรูณาการการเรยีนการสอนให้ครบ
พันธกิจ4 ด้าน โดยสอดแทรกรายละเอียดใน 
มคอ.3 ให้ชัดเจน 

มีการบูรณาการการเรียนการสอนให้
ครบพันธกิจ4 ด้าน โดยสอดแทรก
รายละเอียดใน มคอ.3 ให้ชัดเจน 

  

      
1
3 

ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรน าเสนอ
ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

มีการส่งเสรมิให้บุคลากรน าเสนอ
ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  

      

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
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1
4 

น าแนวปฏิบัติมาประชุมหารือเพื่อให้ได้แนว
ปฏิบัติที่ดีและน ามาเขียนเป็นข้ันตอน
กระบวนการให้ชัดเจนและมีการเผยแพร่เพื่อ
สร้างความเข้าใจและน าไปปฏิบัตไิด้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ช้ีแจงอาจารย ์และน าแนวปฏิบัตมิา
ประชุมหารือเพื่อให้ได้แนวปฏิบัตทิี่ดี
และน ามาเขียนเป็นขั้นตอน
กระบวนการให้ชัดเจนและมีการ
เผยแพรเ่พื่อสรา้งความเข้าใจและ
น าไปปฏิบตัิได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท า 
มคอ.7 (คณะฯ
ด าเนินการ) 
2.ประชุม
แลกเปลีย่นข้อมูล 
การปฏิบัติงานทุก
เขตพื้นท่ี  

1.มีความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งช้ี และระบบ และ
กลไกเพิม่ขึ้น และ
วิธีการเขียนรายงาน 
มคอ.7 ร้อยล 80       
2.ประชุมวิดีโอ คอน
เฟอเรนซ์ ครบทุก 5
พื้นที ่                                                                                                                           

  

      
1
5 

ควรมีการประเมินผลการด าเนินการตามขั้น
ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ตาม
หลัก PDCA 

ประเมินผลการด าเนินการตามขั้น
ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง ตามหลัก PDCA 

      

      
1
6 

ควรมีการรวบรวมหลักฐานการด าเนินการและ
ผลลัพธ์เพื่อประเมินกระบวนการและท าแผน
ปรับปรุงอย่างเป็นรปูธรรม 

รวบรวมหลักฐานการด าเนินการและ
ผลลัพธ์เพื่อประเมินกระบวนการ
และท าแผนปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม 

      

      
1
7 

การจัดท า SAR ควรเรียงล าดับตาม
องค์ประกอบตัวช้ีวัด 

การจัดท า SAR ควรเรียงล าดับตาม
องค์ประกอบตัวช้ีวัด 

      

      
1
8 

ประสานท้ัง 5 พื้นที่ในการด าเนินการบริหาร
หลักสตูรให้เป็นไปในมาตรฐานเดยีวกันและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

จัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยขอ้มูล และ
ประสานทั้ง 5 พื้นที่ในการด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกันและมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน 

      

      

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
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  สร้างกระบวนการเลือกและแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลักสตูรให้ชัดเจน และสามารถก ากับ
ดูแลตดิตามการคงอยูไ่ด ้

1.วางแผนก าลังคนให้เพียงพอ และ
ติดตามการคงอยู่ของอาจารยป์ระจ า
หลักสตูร        2.ก าหนดคณุสมบตัิ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามระเบียบของ สกอ. 

1.จัดท าแผน
ก าลังคน โดย
ก าหนดคุณสมบตัิ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
สกอ. 

    

      

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

  ควรมีการก าหนดระบบการรวบรวมความเห็น
ของนายจ้างโดยประสานท้ัง 5 พื้นที ่

จัดท าแบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ความเห็นของนายจ้างผา่นบัณฑติที่
มีงานท าหลังจบภาคการศึกษา โดย
ให้ครบทั้ง 5 เขตพื้นท่ี 

จัดท าแบบสอบถาม
เพื่อรวบรวม
ความเห็นของ
นายจ้างผ่านบณัฑิต
ที่มีงานท าหลังจบ
ภาคการศึกษา โดย
ให้ครบทั้ง 5 เขต
พื้นที ่

ได้ข้อมลูความเห็นของ
นายจ้างจากบัณฑิต 
ร้อยละ 70 

        

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

1 จัดท าระบบและกลไกในการประเมินความเห็น
ของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอต่อเนือ่งเพื่อใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

จัดท าการส ารวจความเห็นของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมออย่างเป็น
กระบวนการ 

จัดท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของ
นักศึกษา เพื่อน ามา
พัฒนาหลักสตูร
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ได้ข้อมลูจากแบบ
ส ารวจความคิดเห็น
จากนักศึกษา ร้อยละ 
70 

        

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
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1 ควรสรา้งแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ไดร้ับวุฒิ
ปริญญาเอก 

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา
คุณวุฒิปรญิญาเอก ทั้งในด้านการ
จัดหาทุนการศึกษา และเวลาใน
การศึกษาต่อ 

1จัดท าแผนก าลังคน 
2. จัดท าแผนพัฒนา
ส่งเสริมให้อาจารย์
ได้รับคุณวุฒิปริญญา
เอก และต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา และ
ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 

        

2 ควรสรา้งแผนพัฒนาส่งเสรมิให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

        

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1 สร้างระบบและกลไกในการจัดท า มคอ. 3 – 6 
ในทุกพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

จัดท า และสร้างระบบและกลไกใน
การจัดท า มคอ. 3 – 6 ในทุกพื้นที่
ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

โครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ การ
จัดท า มคอ.3-6 

มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท า มคอ.3-6 

        

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ควรประเมินระบบและกลไกในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

จัดท าแบบประเมินความเห็นของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในทุกปีการศึกษา 

จัดท าแบบประเมิน 
การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

จ านวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน ร้อยละ 70 

        

 
 
 
 
 
 

แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
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ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุง 
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะ
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

  -               

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

1 ควรมีการวางแผนและมี
นโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้อาจารย์ประจ า
หลักสตูรศึกษาต่อ และ/หรือ 
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ส ารวจความต้องการของอาจารย์ใน
สาขาท่ีจะศึกษาต่อ  
2. ท าการพิจารณาสาขาท่ีมคีวามต้องการ
ศึกษาต่อถึงความทันสมัยและเป็นที่
ต้องการหรือไม ่ 
3. เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
4. ประสานกับมหาวิทยาลัยผ่านงานวิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์ที่ท าผลงานเข้า
ร่วมอบรมการท าผลงาน 2. 
ประชุมแผนอัตราก าลังและ
เข้าร่วมโครงการพัฒนา 

    

 
    

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
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1 การเก็บข้อมูล สถิติให้เป็น
ปัจจุบัน 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าหลกัสูตร
จัดเก็บข้อมลูในคอมพิวเตอรห์ลักสูตรและ
ส ารองเป็นแฟ้มเพื่อสะดวกในการเรียกใช้
งาน และเมื่อต้องการอัพเดทข้อมลู
สามารถท าได้ในคอมพิวเตอร ์

            

2 จัดท าความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตว่าตรงกับกรอบ
มาตรฐานของ สกอ. หรือไม ่

จัดโครงการวิจัยบณัฑิตทุกสิ้นปีการศึกษา โครงการวิจัยส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(สถานประกอบการ) 

    6 เดือน เริ่ม 
มิถุนายน 2559 

    

3 ควรจัดท าความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตใหเ้ป็นปัจจุบัน 

              

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

1 หาแนวทางร่วมกันในการเพิ่ม
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

อาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษาหารือร่วมกันถึงปัญหาการลาพัก
การเรยีน/การลอออก ของนักศึกษาเพื่อ
หาทางแก้ไข โดยเรียกนักศึกษาทีม่ีปัญหา
การลาออก/การย้ายสาขามาสอบถามถึง
สาเหตุและร่วมกันหาแนวทางแกไ้ข 

อาจารย์ในหลักสูตรจะต้อง
แจ้งหรือท าความเข้าใจ
ลักษณะรายวิชาโดยรวม
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจให้นักศึกษาทราบ
และตดัสินใจว่าตรงกับ
ความต้องการหรือความ
ถนัดของตัวเองหรือไม ่

          

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
วิเคราะห์หาปัจจยัที่ส่งผลต่ออัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา และหา
วิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางใน
การป้องกันการลาออกกลางคันของ
นักศึกษา 

1. มีการคัดกรองตั้งแต่กระบวนการสอบ
เข้า/สมัภาษณ์ 2. อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบเกรดเฉลีย่สะสมพร้อมทัง้ให้
ค าปรึกษา 

1. แต่งตั้งอาจารย์แนะแนว
ประจ าหลักสตูร     
2. ให้อาจารย์แนะแนวของ
หลักสตูรเข้าร่วมแนะแนว
ของคณะฯ 

          

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1 ระยะเวลาในการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

              

2 กระบวนการในการคัดเลือก 
คัดสรร อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

  1.ประชุมหารืออาจารย์
ประจ าหลักสตูรเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับให้
เหมาะสมกับหลักสตูร 2.
ส่งคุณสมบัติทีไ่ด้จากการ
ประชุมเสนอต่อคณบดีเพื่อ
ทบทวนคุณสมบตั ิ

          

3 ควรจัดให้มีการวางแผน
อัตราก าลัง 

1. จัดวางแผนอัตราก าลังสอดคล้องกับ
องค์ที่ 1 

            

4 ควรอธิบาย ให้รายละเอยีด
กระบวนการในการคัดเลือก 
พิจารณาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

1. ประชุมหารือเพื่อก าหนดคณุสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 2. ก าหนดวิธีการ
คัดเลือก 

จัดประชุมในหลักสตูร
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ประจ า 

          

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 เพิ่มข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการคดัเลือก
ที่สามารถน าไปใช้ได้ในปี
การศึกษา 2558 

เสนอใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม
สามารถมีส่วนร่วมในการคดัเลือกอาจารย์
ประจ าหลักสตูรตามที่ได้เสนอแนะไปใน
ข้อ 2. 
 
 
 

            

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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1 จัดให้มีการตรวจสอบแผนการ
เรียนและความสอดคล้องขอ
งมคอ. 3 กับมคอ. 2 

              

2 ควรมีการพิจารณารายวิชา
ร่วมกัน และมอบหมายให้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
เพิ่มเตมิเข้าไปในมคอ. 3 

              

3 มีการก าหนดกิจกรรมในแตล่ะ
รายวิชาอย่างชัดเจน 

              

4 ควรมีการตรวจสอบการวดั
ประเมินผลการเรียนว่าตรงกับ 
Curriculum Mapping 
หรือไม ่

              

5 ควรตรวจสอบความสอดคล้อง
กับของมอค. 5 และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในมคอ. 
3 

              

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
และจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
 

              

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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2 ควรมีกระบวนการที่สะท้อนให้
เห็นถึงการจัดเตรยีมสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้ให้ตรงกับ
ความจ าเป็นของหลักสูตร 
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แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
การพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

1 ควรเขียนให้กระชับ เฉพาะในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน ในแต่ละประเด็นของตวับ่งช้ี ใน
ส่วนของรายละเอียดในการด าเนินงาน อาจ
พิจารณาเป็นเอกสารอ้างอิง จะท าให้ง่ายต่อ
การประเมิน 

เขียนให้กระชับ เฉพาะ
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้อง
กับการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ในแต่
ละประเด็นของตัวบ่งช้ี 
ส าหรับส่วนของ
รายละเอียดในการ
ด าเนินงาน จะพิจารณา
เป็นเอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2558 (คณะฯด าเนินการ) 

แต่ละหลักสูตร ได้ มคอ.
7 ฉบับสมบูรณ์ไม่ต่ ากว่า 

50% 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

2 การรายงานผลใหม้ีรายละเอียดของระบบ
และกลไก ที่ได้รับการปรับปรุงมาจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา การประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดจากระบบ มีการวเิคราะห์ 
สังเคราะห ์ปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินงานตามระบบ การประเมนิ
กระบวนการและการปรับกระบวนการจน
สามารถพัฒนาเป็นระบบและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ควรเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน ด้วยการ
แสดงรายละเอียดของ
ระบบและกลไกท่ีได้รับ
การปรับปรุงมาจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา โดย
เขียนอธิบายถึง
รายละเอียดด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห ์
พร้อมท้ังกล่าวถึงสิ่ง
ต่อไปนี ้
- ปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินงานตาม
ระบบ 
- การประเมิน
กระบวนการและการ
ปรับกระบวนการจน
สามารถพัฒนาเป็น
ระบบและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

3 การอ้างอิงข้อมูล เอกสาร ของแต่ละตัวบ่งช้ี
ต้องมีความสอดคล้องกัน และควรตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

อ้างอิงข้อมูล เอกสาร 
ของแต่ละตัวบ่งช้ีที่มี
ความสอดคล้องกัน 
รวมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมลูเชิง
คุณภาพ 

  

  

      

ข้อเสนอแนะต่อหลกัสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดแต่ละประเด็นทีร่ะบไุว้ใน มคอ.
2 

ควรยึดถือและ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารหลักสตูรให้
สอดคล้องกับ
รายละเอียดแต่ละ
ประเด็นที่ระบไุว้ใน 
มคอ.2 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2558 (คณะฯด าเนินการ) 

แต่ละหลักสูตร ได้ มคอ.
7 ฉบับสมบูรณ์ไม่ต่ ากว่า 

50% 

  

      
2 ควรมีการจัดท ารูปแบบรายงานใหม้ีความ

สอดคล้องกัน ทั้งรูปแบบ และวิธีการเขียน 
ควรจัดท ารปูแบบ
รายงานให้มีความ
สอดคล้องกัน ทั้ง
รูปแบบ และวิธีการ
เขียน 

  

      
3 ควรมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบ

ออนไลน์เพื่อง่ายต่อการติดตาม หรือทวน
สอบ 

ควรจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานในรูปแบบ
ออนไลน ์เพื่อง่ายต่อการ
ติดตาม หรือทวนสอบ 

การกรอกข้อมูล e-SAR 
ผ่านระบบ Google Drive 

ส านักประกันคุณภาพ 
มทร.ล้านนา เป็นผู้

ก าหนด 

25 มีนาคม 2559 ส านักประกัน
คุณภาพ มทร.

ล้านนา 

ด าเนินการ
เรียบร้อย

แล้ว 
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ข้อเสนอแนะต่อหลกัสูตร 

4 ควรมีการวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
หลักสตูรให้ชัดเจน เนื่องจากมีการเปิดการ
เรียนการสอนหลายพื้นท่ี เพื่อน าสูก่ารปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปประธรรม และมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดให้มีการวาง
รูปแบบโครงสร้างการ
บริหารหลักสตูรให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากมี
การเปิดการเรียนการ
สอนหลายพื้นท่ี เพื่อ
น าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพ และ
น าเสนอต่อ คณะ
บริหารธรุกิจและศิลป
ศาตร์ต่อไป 

การประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสตูรทั้ง 6 พื้นทีผ่่าน
ระบบ Video 
Conference 

มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ า
กว่า 80% 

ทุกๆ วันพุธสุดท้าย
ของเดือนในปี

การศึกษา 2558 

หลักสตูรกลาง อยู่ระหว่าง
ในการ

ด าเนินงาน 

  

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

1 ในพื้นที่เขตจอมทองควรมีการจดัการบริหาร
ผ่านพ้ืนท่ีเชียงใหม ่เนื่องจากเป็นพืน้ท่ี
การศึกษาเดยีวกัน  

ควรจัดท าผังโครงสร้างใน
การบริหารจัดการภายใน
หลักสูตรเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในส่วนของการ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ 
และงานด้านอื่นที่เกีย่วขอ้ง
กับอาจารย ์นักศึกษาที่สังกัด
อยู่ในเขตพื้นที่จอมทอง และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2558 (คณะฯด าเนินการ) 

แต่ละหลักสูตร ได้ มคอ.
7 ฉบับสมบูรณ์ไม่ต่ ากว่า 

50% 

  

      



93 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

2 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกเขตพื้นท่ี ควรมี
การปรึกษาหารือ เรื่องการบริหารหลักสตูร
ในภาพรวม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  การประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสตูรทั้ง 6 พื้นที่ผ่าน
ระบบ Video 
Conference 

มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ า
กว่า 80% 

ทุกๆ วันพุธสุดท้าย
ของเดือนในปี

การศึกษา 2558 

หลักสตูรกลาง อยู่ระหว่าง
ในการ

ด าเนินงาน 
  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

  -               

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

1 หลักสตูรควรศึกษารายละเอียดของตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ในการประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร 

ศึกษารายละเอียดของ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการ
ประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2558 

แต่ละหลักสูตร ได้ มคอ.
7 ฉบับสมบูรณ์ไม่ต่ ากว่า 

50% 

        

2 การรายงานผล จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกพื้นที่และให้ครอบคลุมใน
ประเด็นของตัวบ่งช้ี 

รายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกพื้นที่
และให้ครอบคลุมใน
ประเด็นของตัวบ่งช้ี 

        

3 หลักสตูรควรรายงานผลการด าเนนิงานให้มี
ระบบและกลไกการปฏิบัติงาน การประเมิน
กระบวนการ การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (PDCA) 

รายงานผลการ
ด าเนินงานให้มีระบบ
และกลไกการปฏิบัติงาน 
การประเมิน
กระบวนการ การ
ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (PDCA) 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

4 การรายงานผล ในตัวบ่งช้ีที่เปน็ผลรับ 
หลักสตูรควรรายงานผลใหม้ีข้อมูลที่แสดงถึง 
ผลการด าเนินงานท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
และแสดงแนวโน้มของผลการด าเนินงานท่ีดี
ขึ้น 

รายงานผลให้มีข้อมลูที่
แสดงถึง ผลการ
ด าเนินงานท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม และแสดง
แนวโน้มของผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ส าหรับผลการ
ด าเนินงานตัวบ่งช้ีที่เป็น
ผลลัพธ์ 

  

        

5 ควรมีการจัดโครงสร้างในการจัดสง่ และ
จัดเก็บข้อมลูเพื่อใช้ในการท ารายงานผล
ภาพรวม 

จัดท าโครงสร้างในการ
จัดส่ง และเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการท ารายงาน
ผลภาพรวมทีส่ามารถส่ง
มายังหลักสูตรไดโ้ดยตรง 

การกรอกข้อมูล e-SAR 
ผ่านระบบ Google Drive 

ส านักประกันคุณภาพ 
มทร.ล้านนา เป็นผู้

ก าหนด 

25 มีนาคม 2559 ส านักประกัน
คุณภาพ มทร.

ล้านนา 

ด าเนินการ
เรียบร้อย

แล้ว 

  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 หลักสตูรควรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิที่สูงข้ึน โดยการจดัท าแผนมุ่งเป้า
ผลสัมฤทธ์ิ 

จัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์ให้มีคณุวุฒิที่
สูงขึ้น โดยการจัดท า
แผนมุ่งเป้าหมาย
ผลสัมฤทธ์ิ 

โครงการส่งเสริม พัฒนา
อาจารย์ในระดับคณะฯ 

คณะฯเป็นผู้ก าหนด         

2 เร่งส่งเสริมให้อาจารย์จดัท าผลงานวิชาการ 
โดยการจัดท าแผนมุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์สร้าง
แรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ อย่างเร่งดว่น 

เร่งส่งเสริมให้อาจารย์จัดท า
ผลงานวิชาการ โดยการ
จัดท าแผนมุ่งเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์สร้างแรงจูงใจ 
ขวัญก าลังใจ อยา่งเร่งด่วน 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3 จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานวิจัยให้เพิ่มมากข้ึน พร้อมสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

หลักสตูร น าเสนอเรื่อง
ของการ จัดสรรทุนวิจัย
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานวิจัยให้
เพิ่มมากข้ึน พร้อม
สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยัแก่
คณะบริหารธรุกิจฯ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
พิจารณาให้การ
สนับสนุน เพื่อให้
บุคลากรของหลักสูตรมี
ผลงานวิจัยท่ีตรงกับ
หลักสตูร ตามค าแนะน า
ในประเด็น 

  

        

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1 หลักสตูรควรศึกษารายละเอียดของตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ในการประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร 

ศึกษารายละเอียดของ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการ
ประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2558 (คณะฯด าเนินการ) 

แต่ละหลักสูตร ได้ มคอ.
7 ฉบับสมบูรณ์ไม่ต่ ากว่า 
50% 

        

2 การรายงานผล จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกพื้นที่และให้ครอบคลุมใน
ประเด็นของตัวบ่งช้ี 

รายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกพื้นที่
และให้ครอบคลุมใน
ประเด็นของตัวบ่งช้ี 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

3 หลักสตูรควรรายงานผลการด าเนนิงานให้มี
ระบบและกลไกการปฏิบัติงาน การประเมิน
กระบวนการ การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (PDCA) 

รายงานผลการ
ด าเนินงานให้มีระบบ
กลไกการปฏิบัติงาน 
การประเมิน
กระบวนการ การ
ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (PDCA) 

  

        

4 ควรมีการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจและฝึก
ปฏิบัติการเขียน มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, 
มคอ.6 ให้แก่อาจารย์ผูส้อน 

หลักสตูร น าเสนอ
ข้อเสนอแนะนี้ต่อคณะ
บริหารธรุกิจฯ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
พิจารณาให้การ
สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
มคอ.3 - 6 ประจ าปี
การศึกษา 2558 

แต่ละหลักสูตรได้ มคอ.
3 - 6 ไม่ต่ ากว่า 50% 
ของรายวิชาทั้งหมด 

        

5 อาจารย์ประจ าหลักสตูรควรมีการศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลกัสูตรตาม 
มคอ.2 และช้ีแจงให้แก่อาจารยผ์ู้สอน เพื่อ
น าไปสู่การเขียน มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, 
มคอ.6ให้มีความสอดคล้องกัน 

ช้ีแจง และเชิญชวนให้
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ทุกท่าน ศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสตูรตาม 
มคอ.2 เพื่อน าไปสู่การ
เขียน มคอ.4, มคอ.5, 
มคอ.6 ให้มีความ
สอดคล้องกัน 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ระบบและกลไกของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
ต้องมีรายละเอียดที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีคณุภาพ 

ก าหนดให้มีรายละเอียด
ของระบบและกลไกของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
เพื่อให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติทีม่ีคุณภาพ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2558 (คณะฯด าเนินการ) 

แต่ละหลักสูตร ได้ มคอ.
7 ฉบับสมบูรณ์ไม่ต่ ากว่า 
50% 

        

2 ต้องศึกษาเกณฑ ์ตัวบ่งช้ี ในแต่ละประเด็น 
และเร่งพัฒนาระบบและกลไกท่ีเกีย่วข้องให้
มีรายละเอียดเพียงพอต่อการด าเนินงานท่ีมี
คุณภาพ ตลอดจนก าหนดแนวปฏบิัติในการ
ก ากับดูแลและปรบัปรุงพัฒนาระบบ 
(กระบวนการ) อย่างต่อเนื่อง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ควรศึกษาเกณฑ ์ตัวบ่งช้ี 
ในแต่ละประเด็น และ
เร่งพัฒนาระบบและ
กลไกท่ีเกี่ยวข้องให้มี
รายละเอียดเพียงพอต่อ
การด าเนินงานท่ีมี
คุณภาพ และหลักสตูร
ควรก าหนดแนวปฏิบัติ
ในการก ากับดูแลและ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
(กระบวนการ) อย่าง
ต่อเนื่อง 

        

3 ควรมีการรายงานผลให้ชัดเจนโดยใช้รูปภาพ
ประกอบได้ในกรณีอยู่ต่างพื้นที่ 

ขอความอนุเคราะห์
รูปภาพประกอบในการ
รายงานผลส าหรับตัว
บ่งช้ีที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
เขตพื้นท่ีที่เปิดท าการ
เรียนการสอนหลักสตูรนี ้
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แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
การพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

  -               

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

1 ในการพัฒนาหลักสตูรในรอบถดัไป ควร
วางแผนและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ให้ครบตามเกณฑ์ของ สกอ. เนื่องจากมี
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 ท่าน หมดสญัญา
จ้างในวันที่ 30 กันยายน 2558 

ควบคุมให้อาจารย์
ประจ าหลักสตูร    ครบ 
5 ท่าน 

แผนพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ซึ่งมีอาจารย์
จ านวน 1 ท่าน ก าลัง
ศึกษาต่อระดับปรญิญา
เอก 

มีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการ ผศ. ใน 3 
ปี 

- อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

สภาอนุมตัิการ
เปลี่ยนแปลง
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

- 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

1 ส่วนกลางควรแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่าง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร เพื่อน าข้อมูลที่ได้
ไปสร้างเครื่องมือในการประเมินภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
และตรงกับบริบทของหลักสูตร 
 
 

ประสานงานกับกอง
พัฒนาเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลภาวะการมีงานท า 

- - - - จัดท า
เรียบร้อยแล้ว 

- 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2 ในการเก็บข้อมูลและการรายงานผล
ด าเนินงานจากส่วนกลาง ในด้าน
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ควรมีการแจกแจง
รายละเอียดข้อมูลตามรหัสของบณัฑิต ให้
ชัดเจน และตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 

ประสานงานกับกอง
พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับ
การเก็บข้อมูลภาวะการ
มีงานท า 

- - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

1 ควรปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับการรับนักศึกษาจริง ใน มคอ.2 

มีการด าเนินการรับ
นักศึกษาลดจ านวน
เหลือ 60 คน  

- - - - ค านวนการคง
อยู่ใหม่ 

- 

2 ควรมีส่วนร่วมในการสรรหาและคดัเลือกผู้
เข้าศึกษาให้มีคณุสมบตั ิตรงกับทักษะของ
ผู้เรยีนในหลักสูตร 

มีส่วนร่วมในการออก
ข้อสอบและตั้งเกณฑ์
การสอบสัมภาษณ์ตามที่
กรรมการได้ลงความเห็น
แล้ว 

ก าหนดโครงการเกณฑ์
การสอบสัมภาษณ์ของ
นักศึกษา IBM 

- เริ่มวันท่ี 4 ม.ีค. - 
31 มี.ค.  

จ านวน 4 สัปดาห ์

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

เกณฑ์การ
สอบที่ไดร้ับ

ความเห็นชอบ
จาก

คณะกรรมการ 

- 

3 ควรมีการประเมินความพึงพอใจ และระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนอยา่งเป็นรปูธรรม 

ตั้งกล่องข้อร้องเรียน
และเขียน Flowchart 
เรื่องระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
 
 
 
 
 

โครงการเขยีน 
Flowchart 

- เริ่มวันท่ี 4 ม.ีค. - 
31 มี.ค. จ านวน 4 

สัปดาห ์

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- - 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

4 ควรมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในศตวรรษที ่21 ตามบรบิทเป็น
รูปธรรม 

มีการด าเนินการจ านวน 
3 โครงการ  เช่น   1.
โครงการศึกษาดูงาน
การค้าอาเซยีน Gms 2.
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
และเทคนิคส าหรับ
การค้าระหว่างประเทศ
ให้ก้าวทันยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน                      
3. โครงการมาเลเซีย 

โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา        
1.โครงการศึกษาดูงาน
การค้าอาเซยีน Gms 2.
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
และเทคนิคส าหรับการคา้
ระหว่างประเทศให้ก้าวทัน
ยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3. โครงการ
มาเลเซีย       

100% 31 กรกฎาคม อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- - 

5 การรายงานผลของอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา ควรรายงานให้เห็นแนวโน้มของ
นักศึกษาตามรหัสของนักศึกษาท่ีรบัเข้า
อย่างชัดเจน 

ศึกษาเพิ่มเตมิวีธีการ
ค านวณและรายงานผล 

โครงการจดัท าปรับปรุง
พัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

- 31 กรกฎาคม - - ไม่ม ี

6 ควรมีการวางแผนก าหนดจ านวนการรับ
นักศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาพความพรอ้มของ
อาจารย์ประจ าที่มีอยู ่

ศึกษาเพิ่มเตมิวีธีการ
ค านวณและรายงานผล 

โครงการจดัท าปรับปรุง
พัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

- 31 กรกฎาคม อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- - 

7 อาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชา ควรมีการ
แลกเปลีย่นข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์
ผู้สอน เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

จัดท า Flowchart 
เกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
 

โครงการ "ร่มใหญ"่  - 31 กรกฎาคม อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- - 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

8 สถาบันจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ท่ี
เสรมิการจดับริการนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
และครอบคลุมทุกกิจกรรม 

มีการจัดท าโครงการและ
ได้รับการจัดสรรจาก
คณะ 

โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา       
1.โครงการศึกษาดูงาน
การค้าอาเซยีน Gms  
2.พัฒนาทักษะการสื่อสาร
และเทคนิคส าหรับการคา้
ระหว่างประเทศให้ก้าวทัน
ยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน                 
3. โครงการมาเลเซีย       

- - อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- - 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 ควรมีการวางแผนหาอาจารย์ประจ า
หลักสตูรในวุฒิปรญิญาเอกมาทดแทน
อาจารย์ประจ าหลักสตูรเดิมที่หมดสัญญา
จ้าง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาอาจารย ์ - - อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- - 

2 ควรมีการวางแผนพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้
เพิ่มขึ้น 

ต้องมีแผนงานวิจัย 
เอกสารประกอบการ
สอน 

- - - - - - 

3 ควรมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

โครงการฝึกอบรมฝังตัว
ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 
 
 

- - - - - - 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4 ควรมีการวางแผนระยะยาวด้านการพัฒนา
คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับที่
สูงขึ้น  

มีการวางแผนระยะยาว
ให้อาจารย์ศึกษาต่อ  

- - - ประธานหลักสตูร อยู่ระหว่าง
การศึกษา 

- 

5 สถาบันควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีคณุวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- - - - - - - 

6 ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ภายในหลักสูตร และอาจารย์
ระหว่างหลักสูตร 

- จัดท าโครงการกิจกรรม 
KM แลกเปลีย่นความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม
บริการทางวิชาการ 

  กลางเดือน มิถุนายน       

7 ควรให้อาจารย์ทีม่ีเทคนิคการสอนดีเด่น มา
ถ่ายทอดประสบการณส์อนสู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสตูร 

- กิจกรรมอบรมเทคนิคการ
สอนดีเด่น 

- กลางเดือน มิถุนายน - - - 

8 ควรมีการประเมินความพึงพอใจอาจารย์
ประจ าหลักสตูรต่อการบรหิารจดัการ
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

- - - - - - - 

9 ควรมีการจัดอัตราก าลังในต าแหนง่พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่สร้างขวัญและ
ก าลังใจ และเพื่อให้มีอตัราการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ี 
 
 
 

จัดท าแผนอัตราก าลัง - - - - - - 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1 ควรมีการก ากับและประเมินการจดัการเรียน
การสอน (มคอ. 5) ให้ครบทุกรายวิชาที่ท า
การเปิดการเรียนการสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
รวบรวมและตดิตาม 
มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,
มคอ.6, 

- - - - - - 

2 ควรจัดท าการทวนสอบเพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจดัท า มคอ. 3 ในภาค
การศึกษาถัดไป 

- - - - - - - 

3 ควรมีเกณฑ์การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ที่สอดคล้องกบัทักษะ
ของนักศึกษาแต่ละช้ันป ี 

มีการวางแผน
ประเมินผลภาษาอังกฤษ 
Mock TOEIC อย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการจดัสอบ Mock 
TOEIC 

- ปลายเดือน เมษายน - - - 

4 ในการปรับปรุงหลักสตูรรอบต่อไป ควร
ก าหนดแผนการเรยีนให้สอดคล้องกับทักษะ
ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- - - - - - 

5 ในการประเมินผลการเรียนรู ้ควรเป็นไปตาม
แผนที่ความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculums Mapping) 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- - - - - - 

6 ควรมีหน่วยงานสนับสนุนข้อมลูพืน้ฐานใน
การบริหารหลักสูตร 

- - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ควรมีการประเมินกระบวนการไดม้าซึ่งสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

จัดท า Flow Chart และ
มีการประเมิน  
 

- - - - - - 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2 ควรสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับ
จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

- - - - - - - 

3 ควรจัดท าแผนการบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ที่เป็นรูปธรรม 

- - - - - - - 

4 สถาบันควรสนับสนุนงบประมาณในการจัด
สิ่งสนับสนุนทางกายภาพ และทรพัยากรการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมและทันสมัย ตามความ
ต้องการชองหลักสูตร อาทิเช่น ต ารา
ภาษาต่างประเทศ 

- - - - - - - 

5 สถาบันควรสนับสนุนโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมี
ความจ าเป็น และถูกต้องตามลิขสทิธ์ิ ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของรายวิชา 

- - - - - - - 
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แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
การพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

1 1. ควรเขียนให้กระชับ เฉพาะในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน ในแต่ละประเด็นของตวับ่งช้ี ใน
ส่วนของรายละเอียดในการด าเนินงาน อาจ
พิจารณาเป็นเอกสารอ้างอิง จะท าให้ง่ายต่อ
การประเมิน 

รายงานผลตามตัวช้ีวัด
และเกณฑ์มาตรฐานโดย
พิจารณาตามขั้นตอน 
PDCA 

 ประชุมและรวบรวม
ข้อมูล มคอ.7 ของทุกเขต
พื้นที่ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน (มคอ.7) 
ตามตัวช้ีวัดและเกณฑ์
มาตรฐาน 

มิ.ย.-59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    
2 2. การรายงานผลให้มรีายละเอียดของระบบ

และกลไก ที่ได้รับการปรับปรุงมาจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา การประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดจากระบบ มีการวเิคราะห์ 
สังเคราะห ์ปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินงานตามระบบ การประเมนิ
กระบวนการและการปรับกระบวนการจน
สามารถพัฒนาเป็นระบบและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สร้างระบบและกลไกใน
การประเมิน
กระบวนการโดย
ปรับปรุงจาก ปี 2557 

ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ
ของรายงานผลอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลด าเนินงานท่ี
เป็นระบบและสามารถ
ประเมินกระบวนการได ้

มิ.ย.-59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    
3 3. การอ้างอิงข้อมูล เอกสาร ของแต่ละตัวบ่งชี้ต้องมี

ความสอดคล้องกัน และควรตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 

พิจารณาความส าคัญ
ของตัวบ่งช้ีและความ
สอดคล้อง 

ประชุมเสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอ้างอิงและตัว
บ่งช้ี 

ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมีความ
ถูกต้อง 

มิ.ย.-59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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ข้อเสนอแนะต่อหลกัสูตร 

1 1. การบริหารหลักสูตร ใหส้อดคลอ้งกับ
รายละเอียดแต่ละประเด็นทีร่ะบไุว้ใน มคอ.
2 

ปรับปรุงการบริหาร
หลักสตูรตามที่ระบุใน 
มคอ.2 

พิจารณาปญัหาและ
อุปสรรคของการบริหาร
หลักสตูรตามที่ก าหนดใน 
มคอ.2 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรเข้าใจและ
สามารถด าเนินงาน
สอดคล้องกับ มคอ.2 

มิ.ย.-59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

  อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกเขตพื้นท่ี ควรมี
การปรึกษาหารือ เรื่องการบริหารหลักสตูร
ในภาพรวม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

อาจารย์หาแนวทางใน
การปรึกษาหารือร่วมกัน 

จัดประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
เขตพื้นท่ี ผ่านระบบ 
Conference 

การประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกันอย่าง
น้อย 5 ครั้ง ต่อปี
การศึกษา 

มิ.ย. - ส.ค. 59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

  -               

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

1 หลักสตูรควรศึกษารายละเอียดของตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ในการประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร 

ก าหนดให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศึกษาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
มาตรฐาน 

ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร 

อาจารย์ที่เข้าใจตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์มาตรฐาน 

มิ.ย. - ส.ค. 59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

  การรายงานผล จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกพื้นที่และให้ครอบคลุมใน
ประเด็นของตัวบ่งช้ี 

ก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผล 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบการ
รายงานผลท างานร่วมกัน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานให้เป็นฉบับ
เดียวกัน 

มิ.ย. - ส.ค. 59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

  หลักสตูรควรรายงานผลการด าเนนิงานให้มี
ระบบและกลไกการปฏิบัติงาน การประเมิน
กระบวนการ การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (PDCA) 

ประเมินกระบวนการ
ตาม PDCA ร่วมกัน 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการร่วมกัน 

อาจารย์ทุกเขตพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในการรายงาน
ผล 

มิ.ย. - ส.ค. 59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

  การรายงานผล ในตัวบ่งช้ีที่เป็นผลรับ 
หลักสตูรควรรายงานผลใหม้ีข้อมูลที่แสดงถึง 
ผลการด าเนินงานท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
และแสดงแนวโน้มของผลการด าเนินงานท่ีดี
ขึ้น 

ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องของ
การรายงานผลหลักสตูร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานทุกเขต
พื้นที ่

รายงานผลการ
ด าเนินงาน ผ่านการ
ตรวจจากผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 

มิ.ย. - ส.ค. 59 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 หลักสตูรควรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิที่สูงข้ึน โดยการจดัท าแผนมุ่งเป้า
ผลสัมฤทธ์ิ 

สนับสนุนนให้อาจารย์
ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิ
ที่สูงข้ึน 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
มีคุณวุฒิที่สูงข้ึน 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

2 เร่งส่งเสริมให้อาจารย์จดัท าผลงานวิชาการ 
โดยการจัดท าแผนมุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์สร้าง
แรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ อย่างเร่งดว่น 

ผลักดันให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดท าผลงานทาง
วิชาการ 

จัดท าแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมการท าผลงาน
วิชาการ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรจดัท าผลงาน
ทางวิชาการมากข้ึน 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

3 จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานวิจัยให้เพิ่มมากข้ึน พร้อมสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

สนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เสนอขอทุนวิจัยและ
ท างานวิจัยพร้อม
เผยแพร ่

จัดหาแหล่งทุนวจิัยและ
ประชาสมัพันธ์ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท างานวิจัยร่วมกัน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรขอทุนวิจัยและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1 หลักสตูรควรศึกษารายละเอียดของตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ในการประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร 

ติดตามการสัมนา/
ฝึกอบรม เกี่ยวกับตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์ในการ
ประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร 

ส่งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วมสัมนา/
ฝึกอบรม 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรมคีวามเข้าใจ
มากขึ้น 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

2 การรายงานผล จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกพื้นที่และให้ครอบคลุมใน
ประเด็นของตัวบ่งช้ี 

ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานของทุก
เขตพื้นท่ี 

ประเมินผลการด าเนินงาน
ของทุกเขตพื้นท่ี 

รายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเขต
พื้นที ่

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

3 หลักสตูรควรรายงานผลการด าเนนิงานให้มี
ระบบและกลไกการปฏิบัติงาน การประเมิน
กระบวนการ การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (PDCA) 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
กระบวนการ (PDCA) 

ก าหนดให้ทุกเขตพื้นท่ี
รายงานผลตาม
กระบวนการอย่างเป็น
ระบบ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานมีกลไกและ
เป็นระบบชัดเจน 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

4 ควรมีการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจและฝึก
ปฏิบัติการเขียน มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, 
มคอ.6 ให้แก่อาจารย์ผูส้อน 

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
ร่วมฝึกอบรม/สัมมนา 
ทั้งภายในและภายนอก 

ส่งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วมฝึกอบรม
ให้ครบทุกคน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
สามารถเขียน มคอ.ได้
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

5 อาจารย์ประจ าหลักสตูรควรมีการศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลกัสูตรตาม 
มคอ.2 และช้ีแจงให้แก่อาจารยผ์ู้สอน เพื่อ
น าไปสู่การเขียน มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, 
มคอ.6ให้มีความสอดคล้องกัน 

สร้างความเข้าใจท่ี
เกี่ยวกับการบรหิาร
หลักสตูรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตร 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ระบบและกลไกของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
ต้องมีรายละเอียดที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีคณุภาพ 
 
 
 

สร้างห้องปฏิบัติการและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

พัฒนาด้านการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

มีห้องปฏิบัติการและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2 ต้องศึกษาเกณฑ ์ตัวบ่งช้ี ในแต่ละประเด็น 
และเร่งพัฒนาระบบและกลไกท่ีเกีย่วข้องให้
มีรายละเอียดเพียงพอต่อการด าเนินงานท่ีมี
คุณภาพ ตลอดจนก าหนดแนวปฏบิัติในการ
ก ากับดูแลและปรบัปรุงพัฒนาระบบ 
(กระบวนการ) อย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรให้มี
ประสบการณ์ตรงและ
สามารถพัฒนาตาม
เกณฑ์และตัวบ่งช้ี 

สร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบและกลไกท่ี

จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
มีส่วนร่วมในการสร้าง
และพัฒนาระบบกลไก
ในการพัฒนาหลักสตูร

อย่างสม่ าเสมอ 

ตลอดป ี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
การพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

KPI ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ของการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อม
ด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ การ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการและพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ 

ให้พัฒนาอาจารย์ให้มี
ต าแหน่งทางวิชาการและ
เพิ่มจ านวนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 

ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
แนะแนวการท าผลงาน
วิชาการของทาง
มหาวิทยาลยั 

มีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ. หรือ 
ผศ. เพิ่มขึ้นใน 3 ปี 

ปีการศึกษา 2558-
2561 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการเข้าร่วม
โครงการแนะแนว

การท าผลงาน
วิชาการของทาง

มหาวิทยาลยั แต่มี
การเผยแพร่

งานวิจัยและมีการ
เข้าร่วมโครงการ

อบรมพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้าน

อาชีพ 

อาจารย์มี
ภาระงานสอน

มาก จึงไม่
สามารถใช้
เวลากับการ
ท าต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ได้อย่างเต็มที ่

2 พัฒนาระบบ/รูปแบบการบริหารหลักสูตร ให้ก ากับติดตาม การท า 
มคอ.3 และ มคอ. 5 ให้
สอดคล้องกับ มคอ.2 
เช่น การพิจารณาจดุขาว 
จุดด า 

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 
2 และก าหนดหารวางจุดด า จุด
ขาวให้สอดคล้องกับ มคอ.3และ 

มคอ.5      
ตามระยะเวลาที่ก าหนดจนถึง

ปัจจุบัน 

หลักสตูรใหม ่ปี 
2560 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 ก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนการ

ทบทวน แก้ไข 

ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

1 ควรพัฒนาระบบการเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ยังไม่มีการอนุมัตริายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
จาก สกอ. 

ติดตามการขอนุมตัิรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

มีการอนุมัตริายชื่อ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

อยู่ในข้ันตอนการ
ติดตาม 

ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

  -               

องค์ประกอบท่ี 3+A8:I12 นักศึกษา 

1 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ก ากับ 
ติดตาม ให้ค าปรึกษานักศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไม่มีข้อเสนอแนะ ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
homeroom นักศึกษาใน
ช้ันปีท่ีรับผิดชอบอย่างน้อย
เทอมละ 1 ครั้ง 

มีการจัด 
homeroom 
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

มีการจัด 
homeroom 
นักศึกษาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา
ในแต่ละชั้นป ี

ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 ควรให้มีระบบแนวทางในการพัฒนาคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ให้พัฒนาอาจารย์ให้มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
แนะแนวการท าผลงาน
วิชาการของทาง
มหาวิทยาลยั 

มีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ. หรือ 
ผศ. เพิ่มขึ้นใน 3 ปี 

ปีการศึกษา 2558-
2561 

อาจาร์ประจ า
หลักสตูร 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการเข้าร่วม
โครงการแนะแนว

การท าผลงาน
วิชาการของทาง
มหาวิทยาลยั 

อาจารย์มี
ภาระงานสอน

มาก จึงไม่
สามารถใช้
เวลากับการ
ท าต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ได้อย่างเต็มที ่

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1 พัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานของ สกอ. 

ไม่มีข้อเสนอแนะ จัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน สกอ. 

ปรับปรุงแบบ
ประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

มีแบบประเมินการ
เรียนการสอน 

ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  -               
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2. พิจารณาแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

แผนการด าเนินงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ที่ กิจกรรม 
  2558 2559 2559 

งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 เสนอแผนการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ ปี
การศึกษา 2558 แก่
คณะกรรมการประจ าคณะ 

แผน                               

 -  
ผล 

                              
2 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพฯ ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

แผน                               

 -  ผล 

                              
3 การประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(กิจกรรม1.1) 

แผน                               
          

3,400.00  
ผล 

                              
4 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้

และผู้ก ากับตัวบ่งชี้ระดับ
คณะและหลักสูตร  

แผน                               
 -  ผล 

                              
5 ถ่ายทอดค่าเปา้หมาย 

ระดับคณะและหลักสูตรลง
สู่พื้นที่ต่างๆ  

แผน                               
 -  ผล 

                              
6 ติดตามผลการด าเนินการ 

รอบ 6 เดือน ระดับคณะ
และระดับหลักสูตร (รอบ 
6 เดือน) (google drive) 

แผน                               

 -  ผล 

                              
7 รายงานผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน แก่
คณะกรรมการประจ าคณะ 

แผน                               
 -  ผล 

                              
8 ติดตามผลการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพระดับคณะ
และระดับหลักสูตระ (รอบ 
10 เดือน) (google drive) 

แผน                               

 -  ผล 

                              
9 รายงานผลการด าเนินงาน

รอบ 10 เดือน แก่
คณะกรรมการประจ าคณะ 

แผน                               
 -  ผล 

                              
10 การจัดท า มคอ.7 

(หลักสูตรกลาง) (กจิกรรม
ที่ 1.2) 
 
 
 
 

แผน 
                              

  
234,100.00  

ผล 
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ที่ กิจกรรม 
  2558 2559 2559 

งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

12 ติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับคณะ
และระดับหลักสูตระ (รอบ 
12 เดือน) (google drive) 

แผน                               

 -  ผล 

                              
13 รายงานผลการด าเนินงาน

รอบ 12 เดือน แก่
คณะกรรมการประจ าคณะ 

แผน                               
 -  ผล 

                              
11 การเตรียมความพร้อมรับ

การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
กลาง (ซ้อมตรวจ)  
(กิจกรรมที่ 1.3) 

แผน 
                              

    
71,600.00  

ผล 

                              
  

14 ประชุมเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร หลักสูตรกลาง 
(กิจกรรมที่ 1.4) 

แผน 
                              

      
3,400.00  

ผล 
                              

  

15 การตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2558 ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรกลาง) (กจิกรรม
ที่ 1.5) 

แผน 
                              

  
226,576.00  

ผล 

                              
  

16 ประชุมเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมิน 
ระดับคณะ (ส่วนกลาง) 
(กิจกรรมที่ 1.6) 

แผน 
                              

      
3,400.00  

ผล 
                              

  

17 การเตรียมความพร้อม
ตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2558 ระดับคณะ (ซ้อม
ตรวจ) (กจิกรรมที่ 1.7) 

แผน 
                              

    
16,900.00  

ผล 

                              
  

18 การตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2558 ระดับคณะ 
(กิจกรรมที่ 1.8) 

แผน 
                              

    
68,100.00  

ผล 
                              

  

19 รายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 
 
 
 
 

แผน                                -  

ผล 
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ที่ กิจกรรม 
  2558 2559 2559 

งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

20 ประชุมคณะกรรมการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
พิจารณาผลการประเมิน
และแผนพัฒนาปรับปรุง
และแผนการด าเนินงาน 

แผน                                -  

ผล 

                              

  

21 จัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ ปี
การศึกษา 2559 

แผน                                -  

ผล 

                              
  

22 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร                                  15,000.00 

 
                 642,476.00  

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยมอบหมาย
ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตามแผนฯ เพ่ือพัฒนางานด้านประกันฯ ในปี
การศึกษา 2558 และแจ้งให้หลักสูตรได้น าไปด าเนินการต่อไป 

2. เห็นชอบ แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  โดย
มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา น าไปปฏิบัติตามแผนฯ ในปีการศึกษา 2558  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 - ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                เลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     


