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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 96 (8/2560) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 19 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
5. อาจารย์สุรีย์พร   ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  

7. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  

9. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง   ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 

4. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.20 น.  
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วาระการประชุม  

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1.1.2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 2560 
1.1.3 การบริหารงานและการด าเนินการศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
1.2.1 ผลการคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าสาขา เพ่ือเป็นคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
1.3.1 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการ

ท่องเที่ยวร่วมกับ Langkawi Tourism Academy เกาะลังกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย 
ประจ าปีการ 2560  

1.3.2 รายงานความก้าวหน้า “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1” 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา 
1.4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 95 (7/2560) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาการขอเปลี่ยนสถานศึกษา เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560  

ราย นางปณิสา  กุระคาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.2 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ราย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 

5.3 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2560          
(รับทุนการศึกษาจากประเทศไต้หวัน) ราย นางแคทรียา พร้อมเพรียง (มทร.ล้านนา ตาก) 

5.4 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2560   
ราย นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 

5.5 การพิจารณาสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.) 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี (มทร.ล้านนา ตาก) 

5.6 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ผศ.) 
ราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 

5.7 การพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

5.8 การเตรียมความพร้อมแก้ไขผลกระทบจากการด าเนินการ Re-profile และการปรับโครงสร้าง
การบริหารมทร.ล้านนา ผลกระทบต่อจ านวนพนักงานสายสนับสนุนและปริมาณงาน  กรณี
การสร้างมาตรฐานและควบคุมให้ทุกพ้ืนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด าเนินการเปิดสอน 

5.9 การพิจารณาคู่มือการเขียนการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 

5.10  การขออนุมัติปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

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

เรื่องท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไปแล้วนั้น 

ทั้งนี้จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 จะท าให้ได้ทราบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ต าแหน่งอธิการบด ีและทางคณะฯ จะได้น ามาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 2560 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับค าแนะน าจากท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพฯ อาจจะต้องชะลอการรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวม และ
ให้แนวทางเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจควรจะแยกเล่มหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งคณะฯ อาจจะต้องท าการส ารวจถึงความ
ต้องการก่อน  และได้รับการแนะน าจากประธานตรวจประเมินฯ ในการเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินการของ
คณะฯ โดยจะเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาให้แนวทางและหารือร่มกันให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนให้มีความถูกต้องตั้งแต่ปี 2561 จึงขอให้ฝ่ายวิชาการฯ ด าเนินการประชุมเพ่ือหารือและสรุปข้อตกลง       
ที่จะต้องปรับปรุงเรื่องการด าเนินงานหลักสูตรให้มีความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 3 การบริหารงานและการด าเนินการศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง)  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) จะมีคณะผู้บริหารชุดใหม่มาด าเนินการบริหารจัดการ ซึ่งทางคณะฯ จะรับ
นโยบายเพื่อมาบริหารจัดการต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องที่ 1 ผลการคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าสาขา เพื่อเป็นคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล 6 เขตพ้ืนที่ เมื่อวันที่          

15 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. โดยได้ชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2558  ซึ่งจะให้หัวหน้าสาขา 3 ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 
และ สาขาศิลปศาสตร์ ทุกเขตพ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก ด าเนินการคัดเลือก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวแทนหัวหน้าสาขา 3 สาขา เป็นคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
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ในการนี้ จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกกันเองของแต่ละสาขาดังกล่าวข้างต้น โดยคณะฯ จะได้น าเสนอรายชื่อ
ดังต่อไปนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ด าเนินการแต่งตั้งและจะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ต่อไป 

1. ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  นางวรีวรรณ  เจริญรูป  พ้ืนที่เชียงราย 
2. ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  พ้ืนที่เชียงราย 
3. ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล    โนนจุ้ย  พ้ืนที่พิษณุโลก 

 และขอรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากคณาจารย์
ประจ า โดยแยกเป็นสาขา ซึ่งคณะฯ ได้เสนอรายชื่อเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด าเนินการ
แต่งตั้งต่อไป ดังนี้ 
 

สาขา ชื่อ – นามสกลุ สังกัดพ้ืนที ่

สาขาการบัญชี นางแววดาว พรมเสน เชียงราย 

สาขาบริหารธุรกิจ ผศ.กนกวรรณ เวชกามา ล าปาง 

สาขาศิลปศาสตร์ ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน เชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

เรื่องที่ 1 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว
ร่วมกับ Langkawi Tourism Academy เกาะลังกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจ าปี 2560  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า ด้านการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียนที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติ โดยการท าความตกลงร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมร่วมกันได้ อีก
ทั้ง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เดินทางไปเยือน Ministry of Higher Education และ 
Langkawi Tourism Academy ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2560 เพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
(MOU) ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย นั้น ได้มีการสรุปแผนความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา     
3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และด าเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ที่ได้ท าไว้กับ Langkawi Tourism Academy เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย หลักสูตร
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การท่องเที่ยวและการบริการ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับ 
Langkawi Tourism Academy เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2560 

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว
ร่วมกับ Langkawi Tourism Academy เกาะลังกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจ าปี 2560 ดังนี้ 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวร่วมกับ 

Langkawi Tourism Academy เกาะลังกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจ าปี 2560 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2560 

 
โดย 

 
นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 

นางสาววรัญญา ฐานะ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
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1. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีนโยบายในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า ด้านการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียนที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติ โดยการท าความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมร่วมกันได้  อีกทั้ง 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เดินทางไปเยือน Ministry of Higher Education และ 
Langkawi Tourism Academy ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ (MoU) ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซียนั้น ได้มีการสรุปแผนความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็น
ระยะเวลา 3 ปี คือ ปีพ.ศ. 2560-2562  

เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ทางวิชาการ (MoU) ที่ได้ท าไว้กับ Langkawi Tourism Academy เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  หลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและการบริการ จึงเห็นว่าควรด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกับ 
Langkawi Tourism Academy อย่างต่อเนื่อง ผ่านการด าเนินกิจกรรมย่อย จ านวน 3 กิจกรรม อันจะช่วยสร้าง
เข้มแข็งทางวิชาการ เปิดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการท า
วิจัยร่วมในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนใน
หลักสูตร และการพัฒนาความร่วมมือในประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือรับรองบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวจาก Langkawi Tourism Academy เมืองลังกาวี 
ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว ประจ าปี 2560  
 2.2 เพ่ือจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวกับ Langkawi Tourism Academy ประเทศ
มาเลเซีย 

3. ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2560 ได้เริ่มด าเนินการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวร่วมกับ Langkawi 
Tourism Academy เกาะลังกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีข้อตกลงความร่วมมือดังนี้ 

 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยน ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 14 วัน โดยแบ่งเป็นการเรียนกา ร
สอน ในรายวิ ช าที่ ใ กล้ เ คี ย งกั นคื อ  Room Division, Culinary Arts และ  Food & Beverage 
Management โดยทุกวิชาต้องมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  และ Externship คือ การฝึกงานระยะ
สั้นที่สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 5 วัน 

 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน จ านวนไม่เกิน  15  คน 
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 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ในระหว่างการแลกเปลี่ยน 

 การยกเว้นค่าที่พักภายในมหาวิทยาลัย 

 รถรับส่งนักศึกษาในช่วงเวลาของการฝึก Externship  
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย 

 ค่าเดินทาง  การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปลังกาวี สามารถเดินทางข้ามพรมแดนผ่านเรือเฟอร์รี่ ได้
ที่ท่าเรือต ามะลัง จ.สตูล ค่าโดยสารเฟอร์รี่คนละ 350 บาทต่อเที่ยว  

 ค่าอาหาร ค่าประกันเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสองสถาบันได้ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะแลกเปลี่ยนไว้ที่ 10 คน กิจกรรมการด าเนิน

โครงการในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีแรกนั้น แบ่งระยะเวลาด าเนินโครงการเป็น 2 ช่วงเวลา คือ   
ช่วงที่ 1  บุคลากรและนักศึกษาจาก Langkawi Tourism Academy (LTA) เดินทางมาเข้าร่วมโครงการที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่  25 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 
2560 โดยมี อาจารย์ จ านวน 2 คน และ นักศึกษา จ านวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

อาจารย ์จ านวน 2 คน 
1. Siti Norsarah Bt Yahaya  Head of Food & Beverage Department 
2. Mahanom binti Baharuddin Lecturer of Tourism Department 
นักศึกษา จ านวน 6 คน 
1. Amizal Bin Abdul Ghani  Culinary Arts Department 
2. Muhammad Ahdabin Jamil Culinary Arts  Department 
3. Low Chia Ling   Food & Beverage Department 
4. Tan Shin Yan   Food & Beverage Department 
5. Nurul Afirah Binti Che Ros  Room Division Department 
6. Nurul Huda Binti Md. Razi  Room Division Department 
คณะผู้แทนจาก LTA เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. 
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รูปภาพกิจกรรม 
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ช่วงที่ 2 
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวกับ Langkawi Tourism Academy ประจ าปี 

2560  ประเทศมาเลเซีย 
SEA-TVET: Tourism and Hospitality Exchange Program 2017 

ระหว่างวันที่ 13 - 28 สิงหาคม 2560 
ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

********************************************* 
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 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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เรื่องที่ 2 รายงานความก้าวหน้า “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1” 

ด้วยสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติ คือ การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  การวิจัย         การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินงานภายใต้พันธกิจดังกล่าว มี
ความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาใน
ปัจจุบันยังมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกิดจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒน์  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ  ดังนั้นการศึกษานวัตกรรมใหม่และการเผยแพร่องค์ความรู้จึงมีส่วนส าคัญต่อ
บุคลากรภาคการศึกษา เนื่องจากผลงานวิจัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้มีการพัฒนาและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า  และได้รับการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตระหนักถึงพันธกิจส าคัญ
ของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติ และสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาด้านวิจั ยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์โดยการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนเน้นการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล เพ่ือส่งเสริมแนะ
สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์อาจารย์สู่นานาชาติ และส่งเสริมให้
อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัยระดับนานาชาติ  ซึ่งมีก าหนดจัดโครงการในวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560          
ณ ประเทศมาเลเซีย และมีผู้เดินทางเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จ านวน 20 ราย โดยฝ่ายวิชาการฯ จะได้มาน าเสนอ
สรุปผลการเข้าร่วมโครงการฯ ต่อที่ประชุมต่อไป 

รายช่ือบุคลากร (ต าแหน่งอาจารย์) ที่ร่วมเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
เพื่อเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศมาเลเซีย  

ในระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2560 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
3. นางอุษามาศ    รัตนวงศ ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์     ใยสามเสน  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
5. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
6. นายอนุสรณ์    คุณานุสรณ์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
7. นางกัญญว์รา    สมใจ   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
8. นางสุภาวด ี    วรุณกุล   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
9. นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
10. นางสาวสุภาภรณ์   ศุภพลกิจ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
11. นางไพรพันธ์    ธนเลิศโศภิต  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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12. นางสาวพิริยมาศ   ศิริชัย   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
13. นางสาวเกิดศิริ   ชมภูกาวิน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
14. นางพีรยา    สมศักดิ์   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
15. นางสาวนวิตถา   โสภาจารีย ์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
16. นายชูเกียรติ    ศิริวงศ์   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
17. นายภาคภูมิ    ภัควิภาส  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
18. นางสาวกนกวรรณ   คันธากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
19. นายเดชาธร    พจนพงษ์  ลูกจ้างชั่วคราว 
20. นายเฉลิมชัย    พาราสุข   ลูกจ้างชั่วคราว 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์สุรีย์พร        
ใหญ่สง่า) 

 เรื่องท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็น
สากล และก้าวทันโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปนั้น คณะกรรมการการอุดมศึ กษา 
จึงได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 
2559 โดยให้สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
และทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตระหนักถึงความส าคัญและความจ า เป็นดังกล่าว จึงได้
มอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดท าแผนการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย รวมถึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้เป็น
บัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working 
Knowledge) 
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แผนการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
คณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษได้ร่วมกันจัดท าแผนการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ
บุคลากร (EDP) พ.ศ. 2559-2563 ไว้ดังนี้ 

กลยุทธ ์ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

59 60 61 62 63 

1. พัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษา
ของนักศึกษาและ
บุคลากร 

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถทางภาษาตามระดับที่
มหาวิทยาลยัฯก าหนด (CEFR – B2 หรือ 
TOEIC 500) 
2. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพและบุคลากร
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน การน าเสนอ และการตดิต่องานท่ัวไป 

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

     

โครงการจดัสอบวัดระดับความสามารถของ
นักศึกษา (Mock TOEIC) 

     

โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาและสังคม      

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ      

การสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรใหม ่      

2. พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้สอนภาษา  

อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยัมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการพัฒนาเนื้อหา สื่อการสอน 
เทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล
แนวใหม่  

โครงการสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภ า ษ า  (TOEIC) ข อ ง อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
ภาษาอังกฤษ  

     

โครงการพัฒนาเทคนิคการสอน การวัดผล
และการทวนสอบผลการเรียนรู้  ให้กับ
อาจารย์ผู้สอนภาษา 

     

โครงการเสรมิสร้างความเชี่ยวชาญทางภาษา
ขั้นสูงในสถาบันสอนภาษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

     

โครงการจดัการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

     

3. พัฒนาการประเมิน
และการวดัระดับความ 
สามารถทางภาษา  

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบระดับ
ความสามารถทางภาษาเบื้องต้นของ
นักศึกษาใหม่และปรับให้อยู่ในระดับที่
ต้องการ  

โครงการสอบวัดระดับและปรับพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่  

     

2. มหาวิทยาลัยได้ทราบความ ก้าวหน้าใน
ด้านความสามารถทางภาษาของนักศึกษา 

โครงการสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

     

3. มหาวิทยาลัยฯ มีเครื่องมือเพื่อสอบวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 
 

 

โครงการพัฒนาข้อสอบวดัระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
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กลยุทธ ์ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

59 60 61 62 63 

4. การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีครบถ้วน และ
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  

โครงการจดัหาอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ส าหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

     

โครงการจดัหาสื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน       

2. ศูนย์ภาษาทุกพื้นที่มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ  

โครงการเสรมิศักยภาพการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการศูนยภ์าษา  

     

5. การก ากับติดตาม
และประเมินผล  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบความ ก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น รวมถึงได้ ทบทวนผลการ
ด าเนินงานและแก้ไขปรบัปรุงแผนการ
พัฒนาฯ  

การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผน 
EDP 

     

โครงการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
แผน EDP 
(งานวิจัย R2R) 

     

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ  

     

 
ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 
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การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร 
1. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเบื้องต้นของนักศึกษาใหม่ 2559 และการสอนปรับพื้นฐาน 
     ผลลัพธ์ – ได้ทราบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ (รหัส 2559) 
     ผลกระทบ – สามารถปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้พร้อมส าหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป 
2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
 2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

ผลลัพธ์ - นักศึกษาและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
ผลกระทบ - นักศึกษาและบุคลากรของมทร.ล้านนา มีสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่เป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานสากล และมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 

 2.2 การส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง 
ผลลัพธ์ - นักศึกษามทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์จากการสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ผลกระทบ - นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีศักยภาพท่ีจะแข่งขันในตลาดแรงงานสูง 

 2.3 การแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2559 
ผลลัพธ์ - นักศึกษา มทร.ล้านนา มีกิจกรรมที่กระตุ้นและพัฒนาทักษะการใช้ภาษา มีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง และมีการส่งนักศึกษาที่ได้รางวัล
ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางศิลปศาสตร์ 9 มทร. ครั้งที่ 2 ณ มทร.
สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  
ผลกระทบ - นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีศักยภาพท่ีจะแข่งขันในตลาดแรงงานสูงขึ้น 

 2.4 การจัดค่ายภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2559 
ผลลัพธ์ - นักศึกษามทร.ล้านนา ได้จัดท ากิจกรรมที่กระตุ้นและพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา และมีการใช้ภาษาอย่างถูกต้องมากขึ้น มีจิต
อาสา มีการคิดเชิงระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการค้นคว้าวิจัย และการรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ และทักษะซึ่ง
เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 
ผลกระทบ - นักศึกษา มทร.ล้านนา เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานสูงขึ้น บัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา 
สามารถใช้ทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้พัฒนาตนเองและผู้อ่ืน ให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างเท่าเทียม 
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การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
1. การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ผู้สอนภาษา (TOEIC) 
 ผลลัพธ์ – ได้ทราบระดับความสามารถทางภาษาของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 ผลกระทบ – สามารถจัดกลุ่มพัฒนาความสามารถของอาจารย์ผู้สอนได้อย่างเหมาะสม 
2. การจัดฝึกอบรมการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและการประเมินผล Performance-based 

ผลลัพธ์ - การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐาน 4 วิชาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ทั้ง 6 พ้ืนที่ มีเนื้อหารายวิชาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการประเมินทักษะทางภาษาจากสมรรถนะที่
แสดงออก (performance-based) 
ผลกระทบ - การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของมทร.ล้านนา มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษาของ
มทร.ล้านนา มีสมรรถนะด้านภาษาในระดับที่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น 

3. การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ Massey University 
ผลลัพธ์ -  อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ได้แนวทางใหม่ๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และมีองค์ความรู้ที่สามารถมาถ่ายทอดต่อ แก่อาจารย์ผู้สอนภาษา 
อังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ 
ผลกระทบ - อาจารย์ผู้สอนภาษาได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน 
ส่งผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของอาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา 

4. จัดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ TESOL Professional Development สู่อาจารย์ผู้สอนภาษา 
ผลลัพธ์ -  อาจารย์ผู้สอนภาษาของมทร.ล้านนาทุกพ้ืนที่ มีแนวทางในการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัย และเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) 
ตามกระบวนการ KM 
ผลกระทบ - การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของมทร.ล้านนา มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษาของ
มทร.ล้านนา มีสมรรถนะด้านภาษาในระดับที่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากล และมีศักยภาพการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้น 
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การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 

ผลลัพธ์ - นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมทร.ล้านนา ได้รับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษและมีความม่ันใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน จากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง และมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา 
ผลกระทบ - มหาวิทยาลัยฯ ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพที่เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเทคโนโลยีและมีทักษะ
ในการสื่อสารกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

2. การจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ (Rosetta Stone) 
ผลลัพธ์ - นักศึกษา และบุคลากรมทร.ล้านนา ได้รับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษและมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ 
ผลกระทบ - มหาวิทยาลัยฯ ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพที่เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเทคโนโลยีและมีทักษะ
ในการสื่อสารกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของศูนย์ภาษา 
ผลลัพธ์ - ศูนย์ภาษาของมทร.ล้านนา ทุกพ้ืนที่ ได้รับประสบการณ์จากการดูงานสถาบันภาษาชั้นน าของ
ประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาAUA และสถาบันภาษา 
British Council เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมี
ศักยภาพสูงเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบ - นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากศูนย์
ภาษา ที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาจากการไปศึกษาดูงาน 

การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
1. การจัดท า Pathway ของแผนพัฒนา EDP น าเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์ - มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตั้งแต่แรก
รับเข้าจนส าเร็จการศึกษา โดยมีการวัดความก้าวหน้าของนักศึกษาทุกปี รวมถึงมีแนวทางรองรับนักศึกษาที่
ยังมีความสามารถไม่ถึงระดับที่ก าหนด 
ผลกระทบ - นักศึกษาและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. การติดตามและประเมินศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์ - อาจารย์ผู้สอนภาษาในแต่ละในพื้นที่มีความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผน EDP เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของศูนย์ภาษา ได้ทราบความต้องการของอาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอนภาษา รวมถึงการ
ด าเนินงานของศูนย์ภาษาแต่ละพ้ืนที่ และมีการน าข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามผล มาปรับปรุงแผน EDP 
และโครงการที่จะเสนอของบประมาณสนับสนุน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นมากยิ่งขึ้น 
ผลกระทบ - อาจารย์ผู้สอนภาษาทุกพ้ืนที่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในนโยบายด้านภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย และเข้าใจแนวปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
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3. การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพทางภาษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

ผลลัพธ์ - มหาวิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาศักยภาพทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ศูนย์ภาษาทุกพ้ืนที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมต่อการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากผู้ที่เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลั ย Massey 
ประเทศนิวซีแลนด์ และจากการไปศึกษาดูงานสถาบันภาษา เพ่ือน ามาพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผลกระทบ - นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการใช้
ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมีพัฒนาการทาง
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 

  
สรุปปัญหาอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 และแนวทางแก้ไขปัญหา 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. นักศึกษาไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีศูนย์ภาษาจัดขึ้นเพื่อเสริม
ความรู้นอกชั้นเรียน 

1. มหาวิทยาลัยฯควรออกประกาศเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรก าหนดหน้าท่ีให้อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาได้ร่วมดูแลความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย 

2. อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนของนักศึกษา (อัตราเฉลี่ยอาจารย์:นักศึกษา = 1 ต่อ 280 คน) 

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มอัตราอาจารย์ภาษาอังกฤษให้กับทุกพื้นท่ี เพื่อให้
สามารถดูแลนักศึกษาได้ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีศึกษา 

3. อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษบางส่วนของมหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 

4. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางภาษาและด้าน
อื่น ๆ ของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติท่ีจัดหาได้ยังท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายท่ีคาดหวัง 

5. หัวหน้าศูนย์ภาษาควรชี้แจงหน้าท่ี และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้เชี่ยวชาญฯ อย่างใกล้ชิด 

 6. มหาวิทยาลัยฯ ควรก าหนดและชี้แจงเป้าประสงค์ของการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน 

5. อาจารย์ผู้สอนภาษาไม่สามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนได้เต็มตามศักยภาพ 7. ศูนย์ภาษาควรมีเจ้าหน้าท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์อยู่ประจ าทุกศูนย์เพื่อ
ช่วยเหลืออาจารย์และนศ. 

6. ศูนย์ภาษามีก าลังคนไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมตามแผน EDP 8. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาจัดสรรต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ภาษาท่ีเป็น
นักวิชาการสายสนับสนุนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษามีภาระงานลดลงและแต่
ละฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้เต็มก าลัง 

7. ความไม่สอดคล้องกันในการบริหารจัดการศูนย์ภาษาว่าสังกัดหน่วยงาน
ใด/รายงานต่อใคร 

9. มหาวิทยาลัยฯ ควรก าหนดต าแหน่งของศูนย์ภาษาในโครงสร้างการ
บริหารงานให้ชัดเจนและชี้แจงให้ทุกส่วนงานทราบโดยท่ัวกันเพื่อลดความ
ขัดแย้งในการบริหารงาน 

8. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบางพื้นท่ียังขาดประสิทธิภาพ
เน่ืองจากมีจ านวนห้อง ปฏิบัติการไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน 

10. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการส ารวจความต้องการและปรับปรุงอุปกรณ์ให้มี
จ านวนเพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานเสมอ 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร (EDP 2016-
2020) ในปีงบประมาณ 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังสรุปดังนี้ 

ผลลัพธ์ (outcome) 
1. นักศึกษาของมทร.ล้านนา ส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น หลังจากได้เข้า

เรียนในรายวิชา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา 
2. อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของมทร.ล้านนา มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Outcome-Based เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
3. มหาวิทยาลัยฯ มีเครื่องมือในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะส าเร็จ

การศึกษา 
4. ศูนย์ภาษาทุกพ้ืนที่มีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน และมีทรัพยากรพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีชุมชนอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้มแข็ง และมีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลกระทบ (impact) 
1. นักศึกษาของมทร.ล้านนามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองให้สูงขึ้น 

เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลมากยิ่งขึ้น 
 2. มหาวิทยาลัยฯ มีรูปแบบการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมี

การพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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การพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

ผลลัพธ์ - ศูนย์ภาษาทุกพ้ืนที่ ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาในหลากหลายรูปแบบให้กับนักศึกษา
และบุคลากร เช่น English Club, English Corner, Self-access learning Zone, English Day, การฝึกอบรม
ระยะสั้นในหัวข้อต่างๆ เช่น การเขียน resume การเขียน abstract การเตรียมตัวเพ่ือสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL 
ฯลฯ 
2. โครงการแข่งขันทักษะทางภาษาและสังคม  

ผลลัพธ์ - จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาและสังคมในวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง
จ านวน 28 รายการ (14 รายการส าหรับนักศึกษาทั่วไป และ 14 รายการส าหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์) เพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษามีความตื่นตัว มีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์และความ
สามัคคีกับนักศึกษาจากต่างพ้ืนที่ และเพ่ือสรรหานักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันทั กษะทางศิลป
ศาสตร์ 9 มทร. ประจ าปีการศึกษา 2560 
3. โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ  

ผลลัพธ์ - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลของทุกพ้ืนที่ (ยกเว้นเชียงราย) ได้จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและผู้รับบริการภายนอก เพ่ือพัฒนาตามกรอบ TQF 5 ด้าน รวมถึงความมีจิตอาสา
ของนักศึกษาในหลักสูตร EIC โดยให้นักศึกษาในหลักสูตร EIC ทุกชั้นปีเป็นแกนน าในการจัดค่ายภาษาต่าง ประเทศ
ให้กับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน หรือให้แก่ผู้รับบริการภายนอก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ พร้อมกับมีการ บูรณาการ
เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
4. โครงการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา  

ผลลัพธ์ - ด าเนินการสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกพ้ืนที่ โดยใช้ข้อสอบที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการจัดท าข้อสอบของมทร.ล้านนา เพ่ือ
รายงานผลการสอบต่อสกอ. ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนภาษา 
1. โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome-based ให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษา 

ผลลัพธ์ - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Outcome-based ให้กับอาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษจากมทร.ล้านนา ทุกพ้ืนที่ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพ่ือให้อาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based การก าหนด Outcome 
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด Outcome ที่ต้องการ รวมถึงการวัดและประเมินผล Outcome 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ตน และถ่ายทอดต่อให้เพ่ือนร่วมงาน 
2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ผลลัพธ์ - อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของทุกพ้ืนที่ได้น าประสบการณ์ เทคนิควิธีการ สื่อการสอน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน โดยในการประชุมครั้งนี้ เน้นที่การ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทาง
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ภาษาเทียบเท่า TOEIC 500 หรือ CEFR B2 และเป็นรายวิชาที่พัฒนาในหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้การเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษในทั้ง 6 พื้นที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ 
การพัฒนาการประเมินและการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
1. โครงการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาใหม่และปรับพื้นฐาน  

ผลลัพธ์ - จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า (Mock TOEIC) เพ่ือทราบ
ระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาใหม่ และจัดสอนปรับพ้ืนฐานระยะเวลา 30 ชั่วโมงให้กับนักศึกษาที่มีผล
การสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และสอบวัดระดับความสามารถอีกรอบหนึ่งเมื่อเรียนปรับพื้นฐานเสร็จแล้ว 
2. โครงการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา  

ผลลัพธ์ - จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 59 โดยใช้ Mock TOEIC Test 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าของนักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา ตามแผนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา (EDP) 
3. โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

ผลลัพธ์ - พัฒนาข้อสอบ 2 ชุด คือ (1) ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา และ (2) ข้อสอบวัดสมิทธิภาพของนักศึกษาที่เป็นข้อสอบของมทร.ล้านนาเอง ซึ่งในขั้นต้นได้จัดท า
ข้อสอบวัดระดับความสามารถของนักศึกษาปีสุดท้าย ที่จะส าเร็จการศึกษาขึ้นมาแล้วชุดหนึ่ง และก าลังจะน าผลการ
สอบมาท า Item Analysis เพ่ือพัฒนาคุณภาพของข้อสอบให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป 

การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ผลลัพธ์ - มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเพ่ือมาปฏิบัติงานในศูนย์ภาษา และช่วยสอนรายวิชาในกลุ่ม
ภาษาและการสื่อสาร เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา ได้มีโอกาสฝีกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ือ
เพ่ิมแรงจูงใจ และความม่ันใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบ
บุคลากรส าหรับจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 12 อัตรา และจัดท าโครงการจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติเพิ่มเติมอีก 4 อัตรา 
เพ่ือให้มีอาจารย์ต่างชาติส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 2 คน (ยกเว้นพ้ืนที่เชียงใหม่มี 6 
อัตรา เนื่องจากมีนักศึกษามาก และมีพ้ืนที่ที่ 

ต้องดูแลด้วย คือ เจ็ดยอด จอมทอง และดอยสะเก็ด) 
2. โครงการแปลหลักสูตร พ.ศ. 2560 

ผลลัพธ์ - เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะท าข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล เพ่ือให้
ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับมทร.ล้านนาได้ และหลักสูตรก็เป็นหนึ่งในข้อมูลส าคัญที่ต้องเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ มหาวิทยาลัยฯจึงให้ด าเนินการแปลหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในปีพ.ศ. 2560 ให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560 นี้ด าเนินการแปลหลักสูตรได้ 2 คณะรวม 20 หลักสูตร 
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การก ากับติดตามและประเมินผล 
1. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผน EDP และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ผลลัพธ์ - ด าเนินการประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานในวันที่ 31 สิงหาคม –           
1 กันยายน 2560 ณ ห้องพิงคนคร โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ โดยแบ่งหัวข้อการประชุมเป็น 3 ประเด็นหลัก 
คือ (1) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน EDP รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน (2) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นวิชาในกลุ่ม Gen Ed และ (3) การประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลทั้ง 5 พ้ืนที่ โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศจากทุกพ้ืนที่เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงาน รวมถึงระดมสมองใน
การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผน EDP ที่จะด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 

สรุปปัญหาอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 และข้อเสนอแนะ 
กลุ่มศึกษาท่ัวไป (Gen Ed) 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. หนังสือท่ีใช้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกพ้ืนท่ีมีเนื้อหา

บทเรียนน้อยเกินไป เนื้อหามคีวามง่ายมากเกินไป และไม่
ต่อเนื่องกันในแต่ละบท เมื่อใช้ไปแล้วพบว่าไมเหมาะสม ท า
ให้ต้องเปลี่ยนหนังสือเรียนบ่อยๆ 

1. ควรมีการปรับหนังสือเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใน
เทอมต่อไป ชม. ลป. และตากจะใช้ Stretch 2 ส าหรับวิชา English for 
Life Skills ซึ่งจะพัฒนา นศ.ไปสูร่ะดับ CEFR B1 

 ควรมีการจัดหรือเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา โดยวิเคราะหเ์นือ้หาให้
ถูกต้องกับค าอธิบายรายวิชา แต่ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ี และ
ปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมาย EDP ให้มากข้ึน 

 ควรมีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในแตล่ะพื้นท่ี 
 ควรมีการทดลองใช้หนังสือท่ีเลือกมาสอนก่อนน าไปใช้สอนจริง 

2. อาจารยผ์ู้สอนจัด/มอบหมายกิจกรรมให้นักศึกษาแตกต่าง
กัน และมีเกณฑ์ในการใหค้ะแนนต่างกัน 

2. จัดประชุมแต่ละพ้ืนท่ีในการจัดท า task book และก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนและการมอบหมายกิจกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่อาจจะ
ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

3. รายวิชาที่ 1, 2 และ 3 ท่ีทุกหลักสตูรต้องเรยีนในระดับ
ปริญญาตรไีมไ่ด้เป็นรายวิชาที่ต้อง prerequisite กัน ท าให้
นักศึกษาลงเรียนแตกต่างกันในแตล่ะเทอม อีกท้ังใน 3 
รายวิชามีความยากง่ายแตกต่างกัน 

3. ประชุมหรือท าบันทึกข้อความแจ้งทุกหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง
การเลือกรายวิชาให้กับนักศึกษา เพื่อปรับแผนการเรียนในแตล่ะเทอมให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามแผนการเรยีนดังนี ้
ปี 1 เทอม 1 English for Everyday Use 
ปี 1 เทอม 2 English for Life Skills 
ปี 2 เทอม 1 Academic English 
ปี 2 เทอม 2 English for professionals 

4. มีสื่อการสอนไม่เพียงพอกับการเรยีนในรายวิชา 4. ควรมีการอบรมการพัฒนา software เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 ควรมีสื่อต่างๆ ในรายวิชา GE ให้นศ.สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 อาจารยผ์ู้สอนควรมีรูปแบบการสอนแบบ technology-based เพื่อให้

ผู้เรยีนไดฝ้ึกทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี แต่ต้องมรีะบบการ
ติดตามและวัดผล การให้ feedback และการตอบสนองในการเรียน 
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 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
5. ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนการสอนในบางพื้นที่มีไม่

พร้อม (โดยเฉพาะ computer+ projector และ 
microphone & speakers) และไม่เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรยีน ถ้านักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบตัิในห้องโดยมผีู้สอนคอย
ควบคุมดูแล จะมีประสิทธิผลต่อผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน และบาง
พื้นที่ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเทคนิคคอยช่วยเหลืออาจารย ์

5. ควรเพิ่มจ านวนห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์การเรยีนการสอนหรือจดัสรร
ห้องเรียนให้เหมาะกับรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือปรับปรุงห้องเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้สื่อการสอนมลัติมเีดียที่มีอยู่ 

6. บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากเกินไป จึงท าให้ไม่มเีวลา
เตรียมการสอน 

6. ควรมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศ หรือควรมีการ
จัดท า Self-Access Center เพื่อแบ่งเบาภาระงานของอาจารย ์

7. ยังไม่มีข้อสอบกลาง ท้ังข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลาย
ภาค 

7. -- 

8. การจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีดอยสะเก็ดมี
ปัญหามากมาย เนื่องจากความไมพ่ร้อมในหลายด้าน เช่น 
(1) การขาดเรียนและมาสายของนกัศึกษามากเกินปกติ 
เพราะระบบขนส่งนศ.ของม.ไม่ครอบคลุมและขาดความ
ต่อเนื่อง ไม่ตรงเวลา ไม่เพียงพอตอ่จ านวนนศ. และไม่รอบ
รับกับเวลาเรียน นศ.บางคนจึงต้องเดินทางเอง และบางคน
ตัดสินใจขาดเรยีนไปเลย โดยเฉพาะในระยะหลัง เหลือนศ.
เข้าเรียนเพียง 50-60% เท่านั้น (2) การเดินทางไปเรียนเอง
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ ถนนช ารุด และมีรถบรรทุก
ขนาดใหญ่สญัจรตลอดเวลา ทั้งๆที่ทางม.ได้ขอความร่วมมือ
ไปแล้ว (3) อุปกรณ์ภายในห้องเรยีน สัญญาณ wifi ไม่พร้อม
ต่อการใช้งาน ต้องเสียเวลาในการเปิดและเช่ือมต่ออุปกรณ์
ค่อนข้างมากกว่าจะได้เริม่สอน บางทีถึงกับต้องย้าย
ห้องเรียนไปแลย 

8. ยกเลิกการไปสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีดอยสะเกด็ เพราะไมม่ีความจ าเป็น 
ควรส่งไปเฉพาะวิชาชาเฉพาะที่ต้องใช้ห้องพิเศษ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิค 

 คณบดีฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) ได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์แผนและผลการ
ด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษา โดยส่งเรื่องไปยังสาขา/หลักสูตร หรือ
ท าการติดบอร์ดข่าวสาร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์) ได้เสนอให้มีกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นการบังคับให้นักศึกษาต้องเรียน
และสอบให้ผ่านทุกคน โดยอาจจะท าเป็นการสอบด้วยข้อสอบกลาง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้เข้าใช้
โปรแกรมฝึกพัฒนาด้านภาษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ให้มากที่สุด  
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) ได้เสนอให้คณะมี
การจัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกพัฒนาทางด้านการออกเสียงภาษาต่างประเทศ ให้มีความถูกต้องชัดเจนให้มากที่สุด 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ   
 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์) 
 เรื่องท่ี 1 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยหลักเกณฑ์ใหม่ 
 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ฉบับใหม่) ซึ่งคาดว่าจะน าไปใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
จึงขอให้คณะฯ ได้เตรียมพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ที่ก าหนดขึ้น โดยมีสาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง ดังนี้ 

 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 ก าหนดบทนิยาม “สถานศึกษา” “การประกันคุณภาพการศึกษา” “มาตรฐานการศึกษา” “การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” “ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” “การประกันคุณภาพภายใน” “การประกันคุณภาพ
ภายนอก” และ “ผู้บริหารสถานศึกษา” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 

 ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีหน้าที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละแห่งเป็นประจ าปี ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองดังกล่าวให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่สถานศึกษา 

 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับรายงานผลการประเมิน
ของสถานศึกษาติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น แล้วจัดส่งไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้ สมศ. จัดส่งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 

 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 95 (7/2560) 
ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 95 (7/2560)      

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  และได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการประจ า
คณะได้พิจารณารายงานการประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 95 (7/2560) 
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วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี 1 การพิจารณาการขอเปลี่ยนสถานศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 
ราย นางปณิสา  กุระคาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่ นางปณิสา กุระคาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้รับความเห็นชอบและรับรองรายชื่อการขอลาศึ กษาต่อและขอ
สนับสนุนทุนการศึกษา  จากที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่          23 
พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

นางปณิสา กุระคาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อายุ  32 ปี 
อายุราชการ 2 ปี 6 เดือน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ปริญญาโท ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา  Ph.D. Education TESOL (Teaching 
English as a Second Language) ณ ประเทศออสเตรเลีย งบประมาณ 5,706,064 บาท หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
How Teacher’s Cognition Facilitates Students’ Intercultural Communication Through Work 
Integrated Learning Skills  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการทุนฯ เสนอให้คณะฯ แจ้งผู้ขอรายดังกล่าวพิจารณา
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มทร.ล้านนา ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงบประมาณในเรื่องของทุนการศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เสนอมานั้นมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างมาก 

ในการนี้ นางปณิสา  กุระคาน จึงได้เสนอเรื่องมายังคณะฯ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทุนการศึกษา 
มทร.ล้านนา ตามบันทึกข้อความที่ ภส. 137/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งข้อมูลที่แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรื่องพิจารณาศึกษาต่อ มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร Ph.D of Education สาขา TESOL (Teaching English as a Second 
Language)  

มหาวิทยาลัย   Victoria University of Wellington ณ ประเทศนิวซีแลนด์  
งบประมาณ   2,865,280 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 3-4 ปี)  
หัวข้อวิทยานิพนธ์  How Teacher’s Cognition Facilitates Students’ Intercultural 

Communication Through Work Integrated Learning Skills 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบซึ่งจะได้น าเสนอต่อ              
ที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาต่อไป  เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
น่าเชื่อถือทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
จะได้มีการเข้าเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของรายวิชาทางภาษาและการท าวิจัย โดยคณะฯ จะก ากับติดตามให้ผู้ขอท า
ผลงานวิจัยให้มีความสอดคล้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์โดยตรงอย่างแท้จริง  
หลักสูตรที่จะศึกษา Ph.D of Education ในประเทศนิวซีแลนด์สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนเทียบเท่านักศึกษา
ภายในประเทศซึ่งประหยัดกว่าประเทศอ่ืน ๆ  ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนจากที่ประชุมของ
หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้พิจารณากลั่นกรองซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมคณะกรรมการทุนฯ มทร.
ล้านนา   

เรื่องที่ 2 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย           
นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ          
ตามท่ี นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับการรับรองรายชื่อและอนุญาต จากคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ต่างประเทศ) ครั้งที่ 3/2559 เมื่ อวันที่ 30 สิงหาคม 
2559 ให้ไปสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D in Language 
Studies ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นอันดับแรก  

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล ได้ขอรายงานความก้าวหน้าในการสมัครเพ่ือศึกษาต่อดังกล่าว ตาม
บันทึกข้อความลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่องขอรายงานความก้าวหน้าในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ดังนี้ 

1. Ph.D. in language Studies ณ National University of Singapore ประ เทศสิ ง ค โ ป ร์  ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงเกินกว่าที่เคยเสนอต่อคณะกรรมการทุนฯ  

2. Ph.D. (College of Humanities and Social Science ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 
และ Ph.D. in Applied Linguistics and TESOL ณ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย   ได้ด าเนินการยื่น
ใบสมัครไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับแจ้งก่อนเดือน
กรกฎาคม 2561 โดยเป็นช่วงเปิดเทอมแรกของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะแจ้ง
ให้ทราบและด าเนินการในข้ันตอนถัดไปให้เร็วที่สุด 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติให้นายสุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล 
เสนอเรื่องการขออนุญาตลาศึกษาต่อโดยเริ่มกระบวนการขอใหม่ ให้ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ   
เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการสมัครสอบ ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์อับดับแรกตามมติ
คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ  อีกทั้งระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการอนุมัติและอนุญาตจนถึงปัจจุบันเกิน 6 เดือน ซึ่งตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549 หมวด 3 ข้อ 
11 ผู้ได้รับทุนต้องออกเดินทางไปเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ หรือ
ประกาศให้รับทุนแล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย   
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เรื่องที่  3 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่  2/2560                
(รับทนุการศึกษาจากประเทศไต้หวัน) ราย นางแคทรียา พร้อมเพรียง (มทร.ล้านนา ตาก) 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย         
นางแคทรียา  พร้อมเพรียง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ มทร.ล้านนา 
ตาก มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาต่อ โดยได้รับทุนการศึกษาจากประเทศไต้หวันภายใต้ STUST โดยไม่ขอรับ
ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา และได้ผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

อนางแคทรียา  พร้อมเพรียง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ 
มทร.ล้านนา ตาก อายุ 31 ปี อายุราชการ 1 ปี 8 เดือน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

หลักสูตร/สาขาที่จะศึกษา Ph.D. in Business and Management (3 ปี)  
มหาวิทยาลัย Southern Taiwan University of Science and Technology 

(STUST) ประเทศไต้หวัน 
ระยะเวลาศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560  

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มกราคม 2564 
หัวข้องานวิจัย   The role for SMEs to become a sustainale partner in  

industry 4.0 
 ผลภาษาอังกฤษ  530 (Toeic) 
 งบประมาณ   ทุนการศึกษาจากประเทศไต้หวัน ภายใต้ STUST 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขอลาศึกษาต่อ         ด้วย
ทุนการศึกษาจากประเทศไต้หวันภายใต้ STUST โดยไม่ขอรับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายใดๆ                    จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2560              (ระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มกราคม 2564) หลักสูตร/สาขาท่ีจะศึกษา Ph.D. in Business and Management 
(3 ปี) ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ประเทศไต้หวัน หัวข้องานวิจัย 
The role for SMEs to become a sustainale partner in industry 4.0 มีผลภาษาอังกฤษ (Toeic) 530  ทั้งนี้ 
การขอลาศึกษาต่อไม่กระทบต่อการจัดเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรยังเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา ซึ่งคณะฯ จะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการทุนการศึกษา มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
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เรื่องที่  4 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาเอก ภาคเรียนที่  2/2560                 
ราย นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ               
ด้วย นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและ
การบริการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2560 
โดยได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ เมื่อการประชุมครั้งที่  3/2560 วันที่  22 สิงหาคม 2560 คือ เห็นชอบในการศึกษาหลักสูตร Ph.D. 
Tourism Hospitality and Leisure Management Major Management Technology โดยมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ขอแบบตอบรับจากมหาวิทยาลัยลินคอล ประเทศนิวซีแลนด์ 
2. รายละเอียดการน าความรู้ท่จะไปศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 
3. รายนามคณาจารย์ในหลักสูตร (หากมีบุคลากรลาศกึษาต่อ 1 คน จะมีผลกระทบต่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือไม่) 
ในการนี้ ผู้ขอลาศึกษาต่อจึงได้เสนอรายละเอียดตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารคณะฯ         

ตามบันทึกข้อความที่ กท 239/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ขอน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สรุปได้ดังนี้ 

นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร               
การท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อายุ 40 ปี อายุราชการ 4 ปี 1 เดือน ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร/สาขาที่จะศึกษา Hospitality and Leisure Management  
มหาวิทยาลัย Linclon University ประเทศนิวซีแลนด์ 
ระยะเวลาศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560  
หัวข้องานวิจัย   การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเขตภาคเหนือตอนบน 

 ผลภาษาอังกฤษ  IELTS 6 
 งบประมาณ    2,340,240 บาท 
 ใบตอบรับการเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยลินคอล ประเทศนิวซีแลนด์  

รายละเอียดของแต่ละรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อน าความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย 
 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขอลาศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตร Hospitality and Leisure Management ณ Linclon University 
ประเทศนิวซีแลนด์ หัวข้องานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเขตภาคเหนือตอนบน มีผลภาษาอังกฤษ IELTS 6 
ด้วยงบประมาณ 2,340,240 บาท  ทั้งนี้ การขอลาศึกษาต่อไม่กระทบต่อการจัดเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
หลักสูตรยังเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุม
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คณะกรรมการบริหารคณะฯ มทร.ล้านนนา  ซึ่งคณะฯ จะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการทุนการศึกษา มทร.ล้านนา 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป   

เรื่องที่ 5 การพิจารณาสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทอดทูล  โตคีรี (มทร.ล้านนา ตาก) 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสุขภาพ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ได้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(รศ.) ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เพ่ือขอประเมินผลการสอนของเอกสารค าสอน และมีมติให้
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 95 (7/2560) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งคณะฯ ได้
น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปนั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ได้แจ้งมายังคณะฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบชื่อสาขาวิชาที่
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี ซึ่งต้องตรงกับสาขาที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) หรือหากยืนยันการขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
จะต้องยื่นขอโดยวิธีพิเศษ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ราย และผลงานคุณภาพระดับดีมาก)และให้แจ้งผลการ
พิจารณามายังกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้แจ้งไปยังผู้ขอฯ เพ่ือให้แจ้งความประสงค์ชื่อสาขาวิชาที่จะขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.)  และได้รับการตอบรับจากผู้ขอตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0583.11/4653         

ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.)          

ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี โดยมีรายละเอียดประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาให้ตรงกับ

สาขาที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. จากเดิมที่เสนอขอ รศ. สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เป็น สาขาวิชาพลศึกษา 

ให้ตรงกับสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. ซึ่งจะได้ด าเนินการแก้ไขในเอกสาร กพอ. 03 และ 04 ให้มีความถูกต้อง

ต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

ชื่อสาขาวิชาในการขอต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.) ให้ตรงกับสาขาที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. คือ สาขาวิชาพลศึกษ า ซึ่ง

คณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป   
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เรื่องที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ผศ.) ราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  
โนนจุ้ย (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ          ด้วย 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาพลศึกษา ตามหนังสือที่                 
ศธ 0583.13/1044 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพ่ือประเมินการสอนในการขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อบุ คคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  สังขวดี  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษา 

      และวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อบุคคลตามข้อ 1-3 เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลค าสอน ราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลค าสอน ราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษา 

      และวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      เป็น   อนุกรรมการ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องท่ี 7 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) ได้แจ้งแต่ที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบลาออกจากราชการ และมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 3 ราย 
ดังนี้ 

1. รายช่ือการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1 นายรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร นายอนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 
2 นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว นางสาวลัดดา ปินตา เนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรการบัญชีบัณฑิต  
มทร.ล้านนา ตาก 

3 นางณภัทร ทิพย์ศรี นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต เนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา  เชียงราย 
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2. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ตามแบบ สมอ. 08) 
 

 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2558 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

..................................................... 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่                  
5 พฤศจิกายน 2558                                                                 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม                          ครั้งที่       
70 (1/2557)      เมื่อวันที่             3 มกราคม 2557  

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 

  ตั้งแต่ภาคเรียนที่               1  การศึกษา          2559 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 1. นายรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร เนื่องจากลาออกจากราชการ (20 ก.พ. 2560) 

2. นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว เนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การบัญชีบัณฑิต มทร.ล้านนา ตาก 

3. นางณภัทร  ทิพย์ศรี เนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา เชียงราย 
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5.   สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1 นายรัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร* 
3-5604-00068-84-2 

อาจารย ์ Ph.D. Accounting and 
Finance 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การตลาด) 
รป.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
บช.บ. (การบัญชี) 

University of Hertfordshire, UK 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2553 
 

2554 
2549 
2551 
2549 
2546 
2544 
2543 

2 นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ ์
3-3601-01331-72-1 

รอง
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
นศ.บ. (การผลิตสิ่งพิมพ์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2546 
2536 
2526 

3 นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว* 
3-6399-00054-92-9 

อาจารย ์ Ph.D. Accounting 
กจ.ม. (การเงิน)  
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2552 
2547 
2545 

4 นางณภัทร  ทิพย์ศร*ี 
3-5601-00814-29-8 

อาจารย ์ Ph.D. Management 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ)  
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2552 
2545 
2539 

5 นางสาวพรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล                            
3-5701-00985-14-1 

อาจารย ์ D.M. Business Management 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี ) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลยัโยนก 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2553 
2542 
2538 

* หมายถึง รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ท าการเปลี่ยนแปลง 
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5.2 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 นายอนุสรณ์  คุณานสุรณ*์ 
3-5099-01460-69-7 

อาจารย ์ Ph.D. (Business 
Adminstration) 
M.B.A. (Finance&Banking) 
 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

University of Mississippi, Oxford 
Mississippi, USA. 
University of North Texas, 
Denton Texas, USA. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2527 
 

2521 
 

2515 

2 นางสาวลัดดา  ปินตา* 
3-5006-00390-87-0 

อาจารย ์ ปร.ด นวัตกรรมการจัดการ   
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2555 
2546 
2540 

3 นางสาวโสภา  เภสัชพิพัฒน์กุล                            
3-5701-00985-14-1 

อาจารย ์ D.M. Business Management 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลยัโยนก 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2553 
2542 
2538 

4 นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต* 
3-5019-00560-48-8 

อาจารย ์ วท.ด. (การจัดการความรู ้
บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 
2544 
2541 

5 นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ ์
3-3601-01331-72-1 

รอง
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. (เศรฐศาสตร์) 
นศ.บ. (การผลิตสิ่งพิมพ์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2546 
2536 
2526 

* หมายถึง รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ท าการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ     ปริญญาโท     พ.ศ.   2558   ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2558 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
(หน่วยกิต) 

1. หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 36 39 39 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ  18 18 
   1.2 หมวดวิชาเลือก  9 9 
   1.3 วิชาปรับพื้นฐานหรือเทียบเท่า  ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
   1.4 วิทยานิพนธ์  12 12 
2. หลักสูตร แผน ข  36 39 39 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ  18 18 
   1.2 หมวดวิชาเลือก  15 15 
   1.3 วิชาปรับพื้นฐานหรือเทียบเท่า  ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
   1.4 การค้นคว้าอิสระ  6 6 
 
  

  
  รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

       วันที่         เดือน                 
พ.ศ.2560 

  
  รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   พิพิธสมบัติ) 
รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                                 

วันที่      เดือน                       พ.ศ.2560 
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3. รายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ใหม่) จ านวน 3 ราย 

ล าดับที่ 1 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การบริหารธุรกิจ 
2. ชื่อ – สกุล             นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์          
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก University of Mississippi, 

Oxford Mississippi, USA. 

Ph.D. 

 

Business Administration 2527 

5.2 ปริญญาโท University of North Texas, 

Denton Texas, USA. 

M.B.A. Finance & Banking 2521 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2515 
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6. ผลงานทางวิชาการ    
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Anusorn, Chanita. (2017). "Community Participation on HealthManagement of Fever 
Disease Control". Proceedings, IISES 31st International Academic Conference, May 29-
31, 2017. University of London, UK. 

Anusorn, Duongporn. (2015). "The Mediating Effect of Satisfaction on Student Loyalty to 
Higher Education Institution". Proceedings, 4th International Scientific Forum, ISF 
2015, 449-461. September 2-4, 2015. University of Oxford, Oxford UK.  

Anusorn ,Duongporn. (2015). "The Mediating Effect of Satisfaction on Student Loyalty to 
Higher Education Institution". European Scientific Journal (ESJ), 449-461. October 
2015.  

Anusorn Kunanusorn. (2014). “Network Development of Social Welfare Promotion 
Organizations: A Case of Chiang Mai Province, Thailand". International Journal of 
Social Sciences, 98-106. November 20, 2014. Prague. 

Duongporn, Anusorn Kunanusorn. (2014). “Satisfaction and Antecedents Factors Driving 
Student Loyalty in Private Higher Education Institutes in Upper North of Thailand". 
Proceedings. The 1st International Conference on Creative Management 2014. 
September 17-19, 2014. School of Management and Information Sciences, University 
of Phayao, Phayao. 

Anusorn Kunanusorn. (2013). “Dengue Fever Control Program in Am Pur Muang Chiang 
Mal: A Lesson of Universal Health Coverage". Proceedings. 1st International 
Conference on Dengue Fever Situation and Its Control, University of Phayao 
Research II, January 16-18, 2013. Phayao. 

อนุสรณ์ คุณานุสรณ์, สมพงษ์ บุญเลิศ, และวันวิสาข์ ชูจิตร. (2554). “การสังเคราะห์งานวิจัยวิสาหกิจ
ชุมชนเครือข่ายการบริหารงานวิจัยภาคหนือตอนบนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประ
ทศไทย (สกอ.) 

6.2 บทความ 

  ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

  ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
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7.1  ประสบการณ์การสอน  
7.1.1 ระดับปริญญาโท......35…….ปี 

  Business finance 

  Management 

  Organizational behavior  

  Semina 

  Research methodology 
7.1.2 ระดับปริญญาตรี......35……ปี 

  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

  เศรษฐศาสตร์มหาภาค 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
   การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 
    
 
   การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท  

  มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
     
 
 
       (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                              (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
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ล าดับที่ 2 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การบริหารธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล             นางสาวลัดดา    ปินตา          
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนสุนันทา 

ปร.ด นวัตกรรมการจัดการ 2555 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2546 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บธ.บ. การจัดการ 2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ    

 6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ลัดดา ปินตาและเพราพิลาศ ประสิทธิ์บุรีรักษ์ . (2560) โครงการวิจัยย่อย เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้และบริหาร

จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมในพื้นที่บ้านห้วยทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.งบประมาณจาก
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนคณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร งบประมาณประจ าปี 
2560 (ก าลังด าเนินการ) 

ลัดดา ปินตาและคณะ. (2560). ปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ กรณีศึกษาอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่.งบประมานโครงการ  COE จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปี 2560 (ก าลัง
ด าเนินการ) 
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ลัดดา ปินตาและคณะ. (2560). ส ารวจความต้องการในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านป่าแป๋ ต าบลป่าแป่ อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่. งบประมาณโครงการ RG จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจ าปี 2560 
(ก าลังด าเนินการ) 

ลัดดา ปินตาและคณะ. (2560). ส ารวจความต้องการในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านป่าเหมี้ยง ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมือง
ปาน  จังหวัดล าปาง งบประมาณโครงการ COE จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจ าปี 2560(
ก าลังด าเนินการ) 

ลัดดา ปินตา.และคณะ (2558). ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการปลูกสวนเมี่ยงของเกษตร ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่
แตง จังหวัด เชียงใหม่ งบประมาณ HRD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ลัดดา ปินตาและคณะ.(2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมื่องดวงของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทุนส่วนตัว 
ลัดดา ปินตาและคณะ.(2558). เรื่องคุณภาพในการบริการร้าน  CAMP MAYA  จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาน HRD 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ลัดดา ปินตาและคณะ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพท าสวนเมี่ยง กรณีศึกษา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ งบประมาณ HRD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ลัดดา ปินตาและสุรชัย  อุตมอ่าง.(2557).การับรู้และทัศนคติผู้ประกอบการต่อคุณสมบัติและสมรรถนะที่มีความจ าเป็นของ

บัณฑิตหลักสูตรกลุ่มวิชาการจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฎิบัติ งบประมาณ
ผลประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ลัดดา ปินตาและสุรชัย อุตมอ่าง.(2557).แนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดท าหลักสูตรกลุ่มวิชาการจัดการที่เหมาะสม
กับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฎิบัติ งบประมาณผลประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ลัดดา  ปินตาและคณะ .(2557) .การพัฒนาคุณภาพการให้บริการส าหรับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมฃน อ าเภอกัลยานิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณแผ่นดิน สกว. 

ลัดดา  ปินตา .(2557). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ งบประมาณผลประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ลัดดา ปินตา .(2557). ความพึงพอใจของผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะความสามารถในการปฎิบัติงานของ
บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ งบประมาณผลประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หฤทัย อาษากิจและลัดดา ปินตา.(2557).การพัฒนาเว็บไซด์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันต้นเปา อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณผลประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

ลัดดา ปินตาและคณะ .(2556). การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรส าหรัยแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของ
เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุนจากงินงบประมาณอุดหนุนประเภททั่วไป ประจ าปี 
2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ลัดดา ปินตาและคณะ.(2556). การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีล้านนาด้วยวัฒนธรรมและแนวทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาทต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

ลัดดา ปินตา .(2555).ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง อิทธิพลของลักษณะขององค์กร นโยบายการบริหารงานและคุณภาพในการบริการ
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรค์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
จัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวยสุนันทา ปี 2555, ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) 

ลัดดา ปินตา. (2554) . การเตรียมความพร้อมของบุคคลวัยกลางคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือวัยสูงอายุ
ในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า จังหวัดเชียงใหม่ จากเงินงบประมาณผลประโยชน์ ปี 2554  

ลัดดา ปินตา.(2552). ปัญหาและปัจจัยการออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551 จากเงิน
งบประมาณผลประโยชน์ปี 2552 

6.2 บทความ 
ลัดดา  ปินตา (2560). “การพัฒนาสมการโครงการสร้างของปัจจัยที่ส่งผลตาออาชีพท าสวนเมี่ยง กรณีศึกษาต าบลป่าแป๋ 

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ” วารสารธุรกิจปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 9 (1), 
มกราคม-มิถุนายน 2560. 

ลัดดา  ปินตา (2559).การน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “คุณภาพในการให้บริการร้าน CAMP MAYA จังหวัดเชียงใหม่ ”
การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559        ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่. 

ลัดดา ปินตา (2559).การน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์สาขาวิชา
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ” การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่. 

ลัดดา ปินตา และสุรชัย อุตมอ่าง (2558). “การรับรู้คุณภาพบัณฑิต ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและ
สมรรถนะที่มีความจ าเป็นของบัณฑิตหลักสูตรกลุ่มวิชาการจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิต
นักปฎิบัติ ”วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ลัดดา   ปินตา. (2559). เอกสารประกอบการสอน  รายวิชา Organization and Management. 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน  

7.1.1 ระดับปริญญาโท......1……ปี 
 วิชา Thesis 1 
7.1.2 ระดับปริญญาตรี....16...ปี 
 วิชา องค์การและการจัดการ 
 วิชา สัมมนาทางการจัดการ 
 วิชา วิจัยธุรกิจ 
 วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
 วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 วิชา การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
 

       

          
                                                                       (นางสาว ลัดดา  ปินตา) 
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ล าดับที่ 4 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การบริหารธุรกิจ 
2. ชื่อ – สกุล             นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต          
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ด. การจัดการความรู้ 2556 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บช.ม. การบัญชี 2544 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บช.บ. การบัญชี 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ    

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
Thanalerdsopit, Somsak, Thongpron, Asanavijit, Sirijunchein, Ruenjai, (2016) .  A Knowledge 

Management Framework of Thai STEM for TVET Education: A Case Study Science-
based Technology College, The 8th International Conference on Innovation and 
Knowledge Management in Asia Pacific (IKMAP 2016), 23-24 October 2016. Kobe: 
Japan. 

Thanalerdsopit, Jing, (2016) .  The Integrated Knowledge Management Framework of Local 
Herbs for Supporting a Good Life-path under Cooperative Sufficiency Theory: A Case 
Study at Phumuen Community, Mae Aii City, Chiang Mai Province, Thailand, การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ Are-based Innovation in Asia, The 13th International Conference 
(ASIALICS 2016) ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร . 3-4 ตุลาคม 
2559.  
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 สาวภาคย์ เรือนใจ, ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, และจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, (2559) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชานาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น เรื่องนวัตกรรมการเลียนแบบธรรมชาติของนักเรียน ชั้น
ปวช.3 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร. 24 – 26 สิงหาคม 2559. 

 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, ชัชวาลย์ กันทะลา, และ เสาวภาคย์ เรือนใจ. (2559). ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน . การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา วิจัย ครั้งที่ 5            
ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 28 - 29 มกราคม 2559.  

 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต และ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน. (2558). การเพ่ิมสมรรถนะการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
ในวิชาโครงงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Enhancing Program Computer 
Competency in Project Subject of Vocational Students). ใ นก า รประชุ มท า ง วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา . 29-30 มกราคม 
2558. 

 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, ธนากร นาเมืองรักษ์ และ นิพนธ์ เขื่อนแก้ว. (2558). แนวทางการประยุกต์ใช้รหัส
แท่งสองมิติเพ่ือจัดการครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา (Framework of Applying Quick Response Code for Equipment Management 
in College of Integrated Science and Technology Rajamangala University of 
Technology Lanna). การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมพญาง า
เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 29-30 มกราคม 2558.  

 เสาวภาคย์ เรือนใจ, พีรยา สมศักดิ์, ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสภาพแวดล้อม ของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน (The Students’ Satisfaction towards the 
Environments of the College of Technology. Agricultural Biotechnology College of 
Agriculture and Technology, Lamphun). การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 
4 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 29- 30 มกราคม 2558.  

 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต. (2557). กรอบแนวคิดการวางแผนธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ 
กรณีศึกษา บ้านลวงเหนือ หมู่ 4 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (Framework 
of Cooperative Business Plan for Organic Fertilizer Group: A Case Study Ban Luang Nua, 
Moo.4 , Luang Nua District, Doi Sa Ket City, Chiang Mai Province). การประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 23-25 กรกฏาคม 2557.  
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 เสาวภาคย์ เรือนใจ, วิสูตร อาสวิจิตร, ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, และคณะ. (2557). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษา Learning 
Acheivement of Vacational Students in Science Based Subjects: A Case Study.         การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 23-25 กรกฏาคม 2557.  

 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, เสาวภาคย์ เรือนใจ, และจัตตุฤทธ์ ทองปรอน. (2556). ทีมแห่งการเรียนรู้ หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีศึกษา โครงการขยายโรงเรียน เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่
ภูมิภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเชียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 21-22 พฤศจิกายน 2556.  

 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต. (2556). ระบบการจัดการความรู้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชา ชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.           4-
5 มีนาคม 2556.  

 สมภพ พัดจาด, ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต และเสาวภาคย์ เรือนใจ. (2556). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีศึกษาโครงการขยาย
โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน . การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 4-5 มีนาคม 2556.  

 พีรยา สมศักดิ์, วิสูตร อาสนวิจิตร และไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต. (2556). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็น ฐานในรายวิชาฝึกงานส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ . การประชุมวิชาการ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 4-5 มีนาคม 2556.  

6.2 บทความ 
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, วิสูตร อาสนวิจิตร  และจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน. (2559). กระบวนการจัดค่ายสะเต็มเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (The Process of STEM Camping for Developing Students in the 
21st Century). การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ โรงแรมเอวัน เดอะ 
รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี. 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559. 

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต และสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล. (2559). แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การบูรณาการจัดการความรู้โดย
ความคิดหลายระบบเพ่ือผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 9 ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการ
ความรู้ในศตวรรษที่ 21. 3-5 กุมภาพันธ์ 2559.  
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วัชรพงศ์ จันทร์อินทร์, อินทนนท์ ศรีจ้าน, และไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต. (2559). แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ได้รับ
รางวัลดีเด่น โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 9  ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการ
ความรู้ในศตวรรษที่ 21. 3-5 กุมภาพันธ์ 2559.   

นิชานาถ จันทรา, นายวัชรพงศ์ จันทร์อินทร์, และไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต. (2559).  แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์เครื่องเขิน ชุมชนนันทาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 9  ชุมชนนักปฏิบัติสู่การ
จัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21. 3-5 กุมภาพันธ์ 2559.   

วิสูตร อาสนวิจิตร, ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, พีรยา สมศักดิ์ และคณะ. (2558). กลไกการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้โครงงานและปัญหาเป็นฐานส าหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์โดยมหาวิทยาลัยพ่ี
เลี้ยง. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8.           5 กุมภาพันธ์ 
2558.  

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, และวันชาติ สุวัตถี. (2556). การบูรณาการพันธกิจเพ่ือสนับสนุน
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย. การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล. 7-9 กุมภาพันธ์ 2556. 

วิสูตร อาสนวิจิตร, จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น, ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต และคณะ. (2556). การสร้างทีมแห่งการเรียนรู้: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในโครงการขยายโรงเรียน เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ การบูรณาการ
การจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน RMUTKM+2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร. 
7- 9 กุมภาพันธ์ 2556. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต. (2559). การบัญชีเพื่อการจัดการระดับปริญญาตรี. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559) 

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต. (2559). การบัญชีภาษี 1 ระดับปริญญาตรี. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559) 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน  

7.1.1 ระดับปริญญาโท......1……ปี 

  การบัญชีการเงิน  
 

7.1.2 ระดับปริญญาตรี......4…….ปี 
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  Introduction to Accounting  

  วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ  

  วิชาภาษี 1  

  วิชาการคิดและการตัดสินใจ  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบการค้นคว้าแบบอิสระให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
   1. นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย รหัสนักศึกษา 5321320052 วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.        

ณ ห้องประชุมจักรพิทักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
   2. นางสาววิศรุตา ทองศุภผล รหัสนักศึกษา 532132049 วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. 

ณ ห้องประชุมจักรพิทักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   3. Miss Hongju Zhang รหัสนักศึกษา 542132001 วันที่  19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 513  

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   4. นางจุไรรัตน์ ศิริแก้ว รหัสประจ าตัว 572132012 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.          

ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   5. นางสาวอนัญญา นิวรัตน์ รหัสนักศึกษา 542132040 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 -17.00 

น. ณ ห้องประชุมจักรพิทักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   6. นายเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 - 12.00 

น. ณ ห้องประชุม 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   7. นายปิยชนม์ ศันสนีย์ รหัสนักศึกษา 552132028 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00  - 16.00 น.       

ณ ห้องประชุมจักรพิทักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   8. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศ รหัสนักศึกษา 532132006 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00  - 16.00 

น. ณ ห้องประชุมจักรพิทักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     
 
 
       (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                              (นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต) 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามรายละเอียดแบบ สมอ. 08 และ แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 ราย ที่ขอ
เปลี่ยนแปลงแทนรายเดิม  และมีมติรับรองการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 

1 นายรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร นายอนุสรณ ์ คุณานุสรณ์ 

2 นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว นางสาวลัดดา ปินตา 

3 นางณภัทร ทิพย์ศรี นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
 
เรื่องที่ 8 การเตรียมความพร้อมแก้ไขผลกระทบจากการด าเนินการ  Re-profile และการปรับ

โครงสร้างการบริหารมทร.ล้านนา ผลกระทบต่อจ านวนพนักงานสายสนับสนุนและปริมาณงาน  กรณีการสร้าง
มาตรฐานและควบคุมให้ทุกพื้นที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ด าเนินการเปิดสอน 

ตัวแทนคณาจารย์ประจ า (อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ จากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ ผ่านมาต่ ากว่ามาตรฐานไปเล็กน้อย 
พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์โดยกับจ านวนอาจารย์ งบประมาณ สิ่งสนับสนุนการเรียนพันธกิจหลักของคณะ สาขา 
หลักสูตร ฯลฯ ประกอบกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ Re-profile และมีแนวโน้มปรับโครงสร้าง
การบริหารงานให้กระจายอ านาจลงสู่ระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะต าแหน่งรองคณะพ้ืนที่ อยู่ภายใต้การดูแลของรอง
อธิการบดีพ้ืนที่ เป็นต้น ส่วนบทบาทของคณะนั้นรับผิดชอบในการสร้างคุณภาพและควบคุมให้เกิดมาตรฐานของ
หลักสูตรที่ใช้กับทุกพ้ืนที่ ปริมาณงานของคณะและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน สัดส่วนของจ านวนพนักงานต่อ
จ านวนอาจารย์ที่เกินเกณฑ์ ในขณะที่งบประมาณที่มทร.ล้านนาได้รับ และจ านวนนักศึกษาที่ลดลง จึงควรเตรียม
ความพร้อมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพการบริหารจัดการ การสื่อสารองค์กร      
ขวัญก าลังใจของบุคลากร  การพัฒนาและรักษาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้คงอยู่และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับคณะบริหารธุรกิจที่เปิดสอนมา 60 กว่าปี มีศักยภาพทางการแข่งขัน
สร้างความเจริญให้สังคมควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 

ในการนี้ คณบดีฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ในการเสนอเรื่องการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้ด าเนินการอยู่  โดยจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมอย่างไรนั้นทางคณะฯ 
ก็พร้อมที่จะรับนโยบายเพ่ือน ามาปฏิบัติให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการสามารถด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยให้มากที่สุด  ส าหรับเรื่องการพิจารณาอัตราก าลังสาย
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สนับสนุนนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการโดยรองอธิการบดีด้านบริหารและกองบริหารงานบุคคล ซึ่ง
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรกรอบอัตราก าลังของสายสนับสนุน (สัดส่วน อาจารย์ : เจ้าหน้าที่) ซึ่งขณะนี้คณะฯ ยังไม่มีการ
จัดสรรกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนเพ่ิมแต่มีเพียงอัตราก าลังเดิมที่คงค้างเช่น อัตราที่ลาออกซึ่งได้ท าการทดแทน
อัตราด้วยการเปิดรับสมัครไปหมดแล้วนั้น จากการหารือเบื้องต้นเพ่ือเกลี่ยบุคลากรจากกองต่าง ๆ เพ่ือมาช่วยงาน
ของคณะนั้นได้รับการชี้แจงว่าภาระงานของกองต่าง ๆ ก็มีปริมาณงานที่เพียงพอกับปริมาณอัตราก าลังที่มีอยู่แล้วซึ่ง
ต้องรองรับการให้บริการทุกหน่วยงานของมทร.ล้านนา ทุกพ้ืนที่   ดังนั้นคณะฯ จะสามารถบริหารจัดการกรอบ
อัตราก าลังของสายวิชาการโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้เท่านั้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 9 MBA คู่มือการเขียนการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม

ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้จัดท าคู่มือการเขียนการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ซึ่ง เป็นเอกสาร
วิชาการที่มีความส าคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากจะเป็นเอกสารรายงานผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษา
แล้ว ยังเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเอกสารที่สะท้อนถึงคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการของนักศึกษาผู้จัดท าของอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ของกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์และของสถาบันการศึกษานั้น  ๆ  มีความหลากหลายทั้งในเชิงวิชาการและ
รูปแบบการจัดท าเอกสารวิชาการของสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการอ้างอิงเอกสาร
และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง  

ทางหลักสูตรฯ จึงได้มีการก าหนดรูปแบบหลักของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระขึ้น  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องขนาดของรูปเล่ม สี รูปแบบปก ข้อความที่ใช้ในหน้าต่าง ๆ รูปแบบการพิมพ์ การให้เลขหน้า การอ้างอ่ิง
และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ อาจจะพิจารณาจากตัวอย่างที่ให้ไว้ในคู่มือนี้ และเลือกใช้ตามความเหมาะสม โดย
เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตลอด ห้ามใช้รูปแบบผสมหรือเป็นอย่างอ่ืน  ซึ่งได้พัฒนามาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาคู่มือการเขียนการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้นักศึกษาได้จัดท าอย่างเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้คู่มือฯ ฉบับนี้ได้ท าการแก้ไขและปรับปรุง โดยผ่าน
การเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 15 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ และเสนอให้ท าการ
ตรวจสอบค าสะกดและการใช้ภาษาให้มีความถูกต้อง ควรก าหนดรูปแบบการจัดท าเล่มคู่มือให้มีความสอดคล้องกัน
ทุกบท 
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เรื่องที่ 10 การขออนุมัติปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ (อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม) ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ตามที่หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้
เสนอขออนุมัติการงดรับนักศึกษาและปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 2555) พ้ืนที่เชียงราย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.10/ว 971        
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง ขอปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม  โดยให้เหตุผลต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 2555) อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เนื่องจากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ  

3. การบริหารหลักสูตรฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่คงเหลือศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 
4 และเป็นนักศึกษาที่ตกค้าง รวมทั้งสิ้น 25 ราย โดยทางหลักสูตรฯ จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาครบตามหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2560 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา เชียงราย ได้พิจารณา และมีมติที่ประชุมเห็นชอบใน
การด าเนินการหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ โดยจัดท าหนังสือชี้แจงมติที่ประชุมไป
ยังคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มีเงื่อนไขให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร  

ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการอนุมัติการงดรับนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 2555) คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ตามเหตุผลดั งที่ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการของดรับนักศึกษา
และการปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) มทร.ล้านนา เชียงราย และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ต้องจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของหลักสูตรฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันในชั้นปีที่ 4 และเป็นนักศึกษา
ที่ตกค้าง รวมทั้งสิ้น 25 ราย  ให้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน 2 ราย ซึ่งเป็นอัตราลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่      
1) อาจารย์ สุภัทรจิตต์  มะโนสด 2) อาจารย์สิริสาสน์  พันธ์มณี  ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ มทร.ล้านนา เชียงราย 
ในการพิจารณาสังกัดและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
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3. มอบหมายให้รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่ ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน จะต้องไม่มีรายชื่อบรรจุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 แต่สามารถบรรจุรายชื่อไว้ในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มอค. 7) ได้ เนื่องจากยังมีนักศึกษา
ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร 

4. มอบหมายให้รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เสนอเรื่องการของดรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 2555) มทร.ล้านนา เชียงราย และ
การปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 
2555) มทร.ล้านนา เชียงราย ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาน าเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย ต่อไป 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 -ไม่มี- 

ปิดระชุมเวลา  14.50 น. 

 

 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          เลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม           

                                  
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                    คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 


