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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์ รักษาราชการแทน  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน ์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกจิการนักศึกษา  
4. อาจารย์อนวัช    จิตต์ปรารพ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
6. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นา่น 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พษิณุโลก 
10. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญช ี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศร ี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธรุกิจ  
12. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
13. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญช ี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร ์
16. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
17. นายกิตติพงษ ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลาประชุม) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลาประชุม) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
2. ดร.วรวิทย์    เลาหะเมทน ี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบรกิารวิชาการ 
3. อาจารย์สุทัศน ์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
4. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
5. อาจารย์นวิตถา   โสภาจารีย ์ หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
7. ดร.ภาคภูมิ    ภัควิภาส หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การแก้ปัญหาหมอกควัน 
1.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คว้าเหรียญทอง MOS Olympic 

Thailand Competition 2019 
1.1.3 ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อบรรจุไว้ในวารสารรวิชาการรับใช้สังคม          

ประจ าปี 2562 
1.1.4 การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ หมวดวัสดุฝึก 2562 
1.1.5 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
1.1.6 การพัฒนาความรู้ด้านภาษาและไอที 
1.1.7 ขอเชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร      

ประจ าปี 2562 มทร.ล้านนา  
1.1.8 การก ากับดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 
1.2.1 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562   
1.2.2 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยประเทศจีน 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3.1 สรุปผลนักศึกษาได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2561 (มิ.ย. 61 – มี.ค.62) 
1.3.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับแก้ไข) ประจ าปีการศึกษา 2561 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
3.1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 
3.2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2562 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี   4 เรื่องสืบเนื่อง  -ไม่มี- 

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(รหัส 680213) ราย นางไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.2  การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ (ประเภทงานวิจัย) เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)  ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก 

5.3  การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

5.4 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

5.5 การพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

5.6 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี และ 
หลักสูตร เทียบโอน) 

5.7 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขานวัตกรรมการค้าและการ
ประกอบการ  

5.8 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

5.9 การพิจารณารับรองรายชือ่บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานพินธ์/
ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.10  การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระยะ 5 ปี  (มคอ. 2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5.11  การขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาใหม่ (ชาวต่างชาติ) หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ         
ปีการศึกษา 2562 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์)  

เรื่องท่ี 1.1.1 การแก้ปัญหาหมอกควัน 
ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรี           

ในการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ได้หารือ
และร่วมกันติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อจะมาช่วยกันระดมสติปัญญา
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ครบ ซึ่งจะต้องแก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายลงได้ภายใน 7 วันข้างหน้า ทั้งในป่าภูเขา พื้นที่การเกษตร 
และพื้นที่เขตเมือง ที่จะต้องได้รับการแก้ปัญหาในทุกมิติรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน และยืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่อง
ของงบประมาณ ที่จะลงมาในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย ซึ่งได้ข้อสรุปให้ด าเนินการพ่นละอองน้ า 3 เวลา 
ได้แก่ ช่วงเช้า กลางวันและเย็น ท าให้ลดปัญหาหมอกควันดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควัน
และร่วมกันหาทางแก้ไขด้วยการใช้หน้ากากอนามัย  โดยศูนย์ประชุมนานาชาติจะได้ท าการแจกหน้ากากฯ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้จัดท าเครื่องฟอกอากาศแบบง่าย  มีการจัดเซฟโซนของจังหวัดที่อาคาร SME ศูนย์ประชุม
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  และมทร.ล้านนาจัดพื้นที่เซฟโซนที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และทางมทร.ล้านนา (ดอย
สะเก็ด) ได้มีงานวิจัยทดสอบหน้ากากอนามัยมีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นได้มากกว่า 90% เริ่มจ าหน่ายให้บุคลากรมทร.
ล้านนา ณ หน่วยงานทรัพย์สินมทร.ล้านนาในราคาแผ่นละ 15 บาท จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คว้าเหรียญทอง MOS Olympic Thailand 
Competition 2019 

ด้วย นายจิรกิตติ์  ถิ่นค า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic 
Thailand Competition 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2019 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและ
ศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (สถาบันไอทีไอที) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะทางด้านไอทีที่ถูกต้อง สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาดมีคุณธรรม จริยธรรมมี
วิจารณญาณ รู้เท่าทันตามนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งผลักดันประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของภาคการศึกษา  โดยได้รับการฝึกอบรมจากบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนา ซึ่งนายจิรกิตติ์ ถิ่นค า สามารถคว้ารางวัล 3 รายการ ประกอบด้วย 

1. รางวัลเหรียญทองหลักสูตรการใช้งานปรแกรม Microsoft Office 2016 
2. รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 3 โปรแกรมการแข่งขัน (Microsoft Word , Excel , Power point) ล าดับ       

5 ระดับประเทศไทย 
3. ผ่านการรับรองมาตรฐาน หลักสูตร Microsoft Word 2016 English version 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และหากจังหวัดใดมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ขอให้แจ้งผลการแข่งขันมายังคณะฯ เพื่อรวบรวมและน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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เรื่องที่ 1.1.3 ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อบรรจุไว้ในวารสารรวิชาการรับใช้สังคม          
ประจ าปี 2562 Journal of Socially Engaged Scholarship  

ด้วยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าโครงการผลักดัน
การน าผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจ าปี 2562 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร และนักศึกษา ด าเนินกิจกรรมด้าน
บริการวิชาการโดยการน าองค์ความรู้จากผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มศักยภาพในการด ารงชีพ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ และงานสนองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือ จึงขอเชิญชวน
บุคลากรที่สนใจ สามารถส่งบทความฯ เพื่อบรรจุไว้ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ประจ าปี 2562 Journal of 
Socially Engaged Scholarship  สามารถส่งบทความได้ที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 1.1.4 การเสนอรายช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณหมวดวัสดุฝึก 2562 
 ด้วย มทร.ล้านนา ได้ก าชับให้แต่ละหน่วยงานก ากับและดูแลการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ในหมวดวัสดุฝึก      
สื่อการเรียนการสอน โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณวัสดุฝึก 1/2562  และรายงาน
งบประมาณที่ได้รับ ใช้ไป และคงเหลือให้ทราบ รวมถึงการก ากับการจัดซื้อวัสดุฝึกให้ตรงกับการเรียนการสอน       
และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  ทางคณะฯ ได้เสนอรายชื่อหัวหน้าสาขาการบัญชี หัวหน้าสาขา
บริหารธุรกิจและหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อเสนนมทร.ล้านนาด าเนินการแต่งตั้งเป็น
กรรมการดังกล่าว ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่อง 1.1.5 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
 ตามที่คณะฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 2561-2565 และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  และได้รับการรับรองในหลักการในเบื้องต้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้มทร.ล้านนา ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์  คณะฯ จึงต้องท าการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ 2561-2565 เพื่อสอดคล้องกับแผนฯ ของมทร.ล้านนา และได้น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 ในการนี้ มทร.ล้านนา ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และความคุ้มค่าของการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนมทร.ล้านนา และได้แจ้งให้
คณะฯ สามารถด าเนินการตามแผนได้โดยเร่งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3  ซึ่งทางคณะฯ จะได้จัดส่งเล่มแผนฯ          
ที่ปรัปบรุงตามความสอดคล้องของมทร.ล้านนา ไปให้แต่ละจังหวัดเพื่อด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 1.1.6 การพัฒนาความรู้ด้านภาษาและไอที 
 ด้วย มทร.ล้านนา มีนโยบายส่งเสริมและเร่งการพัฒนาความรู้ด้านภาษาและไอทีให้กับนักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ  ขอให้เน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับหลักสูตรให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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 เรื่องที่ 1.1.7 ขอเชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร      
ประจ าปี 2562 มทร.ล้านนา  

ด้วย มทร.ล้านนา จะได้จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ประจ าปี 
2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมอันน าไปสู่การให้อภัย สร้างก าลังใจให้กับบุคลากร   จึงขอเชิญชวน
คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว  และทางคณะฯ ก็จะได้จัดงานโครงการสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยวัฒนธรรม
ล้านนา ประจ าปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ถัดจากงานของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารคณะแต่ละ
จังหวัดและขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 1.1.8 การก ากับดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 
 ด้วย มทร.ล้านนา ได้ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและก ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาว  อีกท้ังขอความร่วมมือให้คณะแต่จังหวัดได้ช่วยก ากับดูแล
การปิดอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อป้องกันอัคคีภัยและเพื่อให้เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) 
 เรื่องท่ี 1.2.1 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562   

ตามที่ มทร.ล้านนา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจ านวนยอดรับสมัครของคณะฯ         
แต่ละจังหวัดยังไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนดไว้ รวมถึงทางศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) ก็มีจ านวนรับสมัครที่ไม่
เป็นไปตามเป้าที่ก าหนดเช่นกัน  มทร.ล้านนา จึงขอให้หาแนวทางเพื่อที่จะกระตุ้นการรับสมัครให้มากขึ้น และคาดว่า
จะมีการเปิดรับสมัครเพิ่มในรอบ TCAS 4, 5 และภาคพิเศษ  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 
เรื่องท่ี 1.2.2 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยประเทศจีน 
ด้วยในปีการศึกษา 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนนา เชียงใหม่ และ Chongqing 

Technology and Business University และ Chongqing University of Technology จะมนีักศึกษามาแลกเปลี่ยน
เพื่อการศึกษา และทางคณะฯ จะได้จัดส่งนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจ านวน 3 คน และ
นักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจ านวน 4 คน ไปแลกเปลี่ยนยัง 2 มหาวิทยาลัยดังกล่าว     
ณ ประเทศจีน และจะมีนักศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัยดังกล่าวอีกจ านวน 8 คน มาแลกเปลี่ยนซึ่งคาดว่ามีแผนที่จะให้
ลงเรียนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริหาร และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช   จิตต์ปรารพ) 
 เรื่องท่ี 1.3.1 สรุปผลนักศึกษาได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2561 (มิถุนายน 2561 – มีนาคม 2562) 
 งานกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลที่
นักศึกษามทร.ล้านนา ทุกจังหวัด ที่ได้รับรางวัล การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2561 (มิ.ย. 61 – มี.ค.62)  เพื่อใช้ประกอบการรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อทราบดังนี้               

http://en2014.ctbu.edu.cn/
http://en2014.ctbu.edu.cn/
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 นักศึกษาได้รับได้รับรางวัล การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ โดยหน่วยงานภายในและภายนอก  

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์(ประจ าปีการศึกษา 2561) เดือนมิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน 

ล าดับ 
หลักสูตร/

สาขา 
พื้นที่ ชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวลั อาจารย์ทีป่รึกษา/ควบคุม ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่ให้รางวัล/
สถานที่จัดงาน 

วัน/เดือน/ปี  
ที่ได้รับรางวัล 

1 การจัดการ น่าน นางสาวปิยมาศ ใจมาค า 
นางสาวชวัลลักษณ์ ก้อนแกว้ 
นางสาวนัทวัลย์ โภคทรัพย ์

อาจารย์ปรียานุช ดีพรมกุล 
อาจารย์กัญญ์ณพัชญ ์พลเยีย่ม 

ข้าวควบ 1,000 แรงม้า  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันกจิกรรม Idea to Product (I2P) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14-16 กรกฎาคม 2561 

2 การจัดการ น่าน นางสาวฐิติวรรณ พรมวัน 
นางสาวชญาณิน ปะท ิ

อาจารย์กัญญ์ณพัชญ ์พลเยีย่ม 
อาจารย์ณัฐพันธ์ ปญัญโรจน์  

Healthy cookie (คุกกี้ร าขา้วหอมมะล)ิ 
รางวัลชมเชย  การแข่งขันกจิกรรม Idea to Product (I2P) ภายใต้โครงการพฒันา
ผู้ประกอบการธุรกจิอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14-16 กรกฎาคม 2561 

3 การจัดการ น่าน นางสาวฐิติวรรณ  พรมวัน อาจารย์กัญญ์ณพัชญ ์พลเยีย่ม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานเกษตรน่านแฟร์ คร้ังที่ 2 มทร.ล้านนา น่าน และ
หน่วยงานภายนอก 

25-31 มกราคม 2562 

4 การตลาด น่าน นายเกียรติศักดิ ์ตันมาด ี
นายวชิรวิทย ์จินตนา 
นายณัฐพัฒน์ ค าสง่า 

อาจารย์อริยะ แสนทวีสุข รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 RMUTL Music Arward 2018 
กีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ครั้งที่ 35 "เวยีงเจ็ดลินเกมส์" 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

17-22 ธันวาคม 2561 

5 การตลาด น่าน นายธนดล พรมเมืองดี อาจารย์อภญิญา กันธยิะ ขนะเลิศ โมเดลฟิสิคเยาวชนชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 รอบตัวแทนภาค 5 

พิษณุโลกเกมส ์ 20-30 ตุลาคม 2561 

6 การตลาด น่าน นายจีรพงศ์ จันผง อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร แข่งทักษะและการประกวดผลงานสะเตม็ศึกษา STEM Education 
 ้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดออกแบบ LOGO โดยเป็นการ
ประกวดออกแบบ LOGO พร้อมค าขวญั 

แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 

25-31 มกราคม 2562 

7 การบัญช ี น่าน น.ส.ศุภกานต์ ล้อมนะลา   อาจารย์ดร.วันวภิา ค ามงคล นักศึกษาที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจรยิธรรม 
"เพชรราชมงคล" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

18 ม.ค.2562 
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ล าดับ 
หลักสูตร/

สาขา 
พื้นที่ ชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวลั อาจารย์ทีป่รึกษา/ควบคุม ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่ให้รางวัล/
สถานที่จัดงาน 

วัน/เดือน/ปี  
ที่ได้รับรางวัล 

8 ระบบ
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

เชียงใหม่ นายจิรกิตติ ์ถิ่นค า นายนพณัฐ วรรณภีร ์
นายออมทรพัย์ อินกองงาม 

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018” บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 28 มิถุนายน 2561 

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand 
Competition 2019 
1) รางวัลเหรียญทองหลักสูตรการใช้งานปรแกรม Microsoft Office 2016 
2) รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 3 โปรแกรมการแข่งขัน (Microsoft Word , Excel , 
Power point) ล าดับ 5 ระดบัประเทศไทย 
3) ผ่านการรับรองมาตรฐาน หลักสูตร Microsoft Word 2016 English version  

18 มีนาคม 2562 

9 การบัญช ี เชียงใหม่ น.ส.ประกายดาว  ไชยวรรณ์, 
น.ส.สกุลลักษณ์  พรหมจารีย์ 
น.ส.รัตนพร  กาวีละ 

อาจารย์อดิศักดิ์  ฝนห่าแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี” 

สภาวิชาชีพบัญช ีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ส านักงาน

สาขาเชียงใหม่ ส านกั
บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วันที่ 10 พฤศจกิายน 
2561 

10 การบัญช ี เชียงใหม่ น.ส.จิราภรณ์  ศรีอภยั 
น.ส.นรารัตน์  ติ๊ตาวงศ์ 
น.ส.เจนจิรา  จันต๊ะวาร ี

อาจารย์สุรัตน์  ยาสิทธิ ์ การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2019 
ตอบค าถามทางบัญชีระดบัประเทศ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562 

สภาวิชาชีพบัญช ีในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

 อาคารสภาวิชาชีพบัญช ี
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

วันที่ 26 มกราคม 2562 

11 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ

สื่อสารสากล 

ตาก นายพงษ์กร  เต็บเตียง 
น.ส.อัญชิสา  เมืองหลวง 

นายมรุศ ชิงชนะ   
เจ้าหน้าที่ศูนยภ์าษา  

การแข่งขันการสะกดค าภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลกรุงเทพ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ ์2562 

12 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ

สื่อสารสากล 

ตาก นายภูรินทร์  บุญเรือง 
นายซอ โอน ทวิน 
น.ส.เกศมณี  ภูวนันตานนท ์
น.ส.ขวัญจิตตรา  จันทร์เต็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมรุศ ชิงชนะ   
เจ้าหน้าที่ศูนยภ์าษา  

การแข่งขันการสะกดค าภาษาอังกฤษ (English Quiz) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ ์2562 
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ล าดับ 
หลักสูตร/

สาขา 
พื้นที่ ชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวลั อาจารย์ทีป่รึกษา/ควบคุม ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่ให้รางวัล/
สถานที่จัดงาน 

วัน/เดือน/ปี  
ที่ได้รับรางวัล 

13 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ

สื่อสารสากล 

ตาก นายซอ  โซระจ ี นายมรุศ ชิงชนะ   
เจ้าหน้าที่ศูนยภ์าษา  

การแข่งขันการสะกดค าภาษาอังกฤษ (Speech Contest) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ ์2562 

14 การตลาด เชียงราย น.ส.นิโลบล  ปวงงาม 
น.ส.ปิยะภรณ์  หน่อค า 
น.ส.อนันทิพย์  ค าขา 
น.ส.นันทิชา  ท าบุญส่ง 
น.ส.นิรัชพร  หวันกจิ 
น.ส.วิภาว ี ยาวิชัย 
น.ส.กฤษณา  บวัเขียว 

อาจารย์ณฐมน  ทรัพยบ์ุญโต การประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม By A.P.Honda 11 นักศึกษา
หลักสูตรการตลาด เป็นตวัแทนในระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือ เขา้สู่การแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
ทีม BEUATYFUL STYLE สวย เฉยีบ แบบมีสไตล์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 
ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา  

บริษัทเอ.พี. ฮอนด้า 
จ ากัด 

ณ SIAM SQUARE ONE 
(กรุงเทพมหานคร) 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

15 การตลาด เชียงราย น.ส.กัญญาณัฐ  ศรีจันทร์มาก 
น.ส.พรพิมล  แสนอะทะ 
นายนัทธพงศ์  เมืองวงค์ 
น.ส.ปิยะนุช  ศรีอัมพรเอกกุล 
น.ส.ภัทรมน  ใจจุ่ม 
น.ส.วรรณิสา  ศักดิ์ภูเขียว 

อาจารย์ณฐมน  ทรัพยบ์ุญโต การประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม By A.P.Honda 11 นักศึกษา
หลักสูตรการตลาด เป็นตวัแทนในระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือ เขา้สู่การแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
ทีม Retorona Shiko คิดถึงเรโทร  ได้รบัรางวัลรางวัลชมเชย ได้ประกาศนียบัตร
พร้อมทุนการศึกษา  

บริษัทเอ.พี. ฮอนด้า 
จ ากัด 

ณ SIAM SQUARE ONE 
(กรุงเทพมหานคร) 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการดา้นบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที ่7 

16 การจัดการ
ธุรกิจ 

ล าปาง นายอัครพล  ภูมิพันธ ์ อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจกัรพงษ 

ภูวนารถ 

วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 
2562 

17 การจัดการ
ธุรกิจ 

เชียงราย นางสาวสุพนิตตา ยะทา อาจารย์กรปภา  จันทาพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กจิกรรมที ่1 การประกวดเขยีนแผนธุรกิจ 

18 การจัดการ
ธุรกิจ 

เชียงราย นางสาวปิยสิร ิ ภิราษร อาจารย์กรปภา  จันทาพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กจิกรรมที ่1 การประกวดเขยีนแผนธุรกิจ 

19 ระบบ
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

ตาก นายตะวัน   แกว้ลังกา ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาต ิ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 2 การตอบค าถามด้านบรหิารธุรกจิและ 
การประกวดสื่อ 

20 ระบบ
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

ล าปาง นายณรงค์ธร  ดาจกัร อาจารย์คนึงนุช  สารอินจกัร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 2 การตอบค าถามด้านบริหารธุรกจิ 
และการประกวดสื่อ 
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ล าดับ 
หลักสูตร/

สาขา 
พื้นที่ ชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวลั อาจารย์ทีป่รึกษา/ควบคุม ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่ให้รางวัล/
สถานที่จัดงาน 

วัน/เดือน/ปี  
ที่ได้รับรางวัล 

21 ระบบ
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

ตาก นายพีระพงษ์   คุปตัษเฐียร ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาต ิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 2 การตอบค าถามด้านบริหารธุรกจิ 
และการประกวดสื่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจกัรพงษ 

ภูวนารถ 

วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 
2562 

22 การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

เชียงใหม่ นายพลายงาม   คชพรม อ.พิระมาศ  ศิริชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏบิัติ 
(ด้านภาษาอังกฤษ) 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และเสนอให้เพ่ิมรายละเอียดการรายงานให้ชัดเจน ในการได้รับรางวัลอันดับใด เช่น รางวัลชนะเลิศ, รางวัล             
รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นต้น  
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เรื่องท่ี 1.3.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับแก้ไข) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกปีการศึกษา   งานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งก าหนดก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ฉบับแก้ไข) ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อทราบ ดังนี้  

ก าหนดการ (ฉบับแก้ไข) 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 

(วงรอบปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 3 มิถุนายน 2562) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน หมายเหตุ 

ก.พ. - มี.ค. 2562 ให้ค าปรึกษาแก่หลักสูตรในการจัดท า มคอ.7  

มี.ค. - พ.ค. 2562 
คณะประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 

 

 มี.ค. - เม.ย. 2562 
หลักสูตรพ้ืนที่ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตรพื้นที่ (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

23 – 24 เม.ย. 2562  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

-อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
ส่วนกลาง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ทุกพื้นที ่
-ทุกพื้นที่น า มคอ.7 แต่ละหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการ 

พ.ค. 2562 หลักสูตรกลาง จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตรส่วนกลาง (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

พ.ค. 2562 หลักสูตรพ้ืนที่ / หลักสูตรส่วนกลาง รายงานผลการด าเนินงาน               ระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 และ Common data set ในระบบ 
CHE QA Online 

 

17 พ.ค. 2562 
หลักสูตรส่วนกลาง จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตรส่วนกลาง 
(มคอ.7) มายังงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

27 – 31 พ.ค. 2562 

หลักสูตรกลาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  ผ่านระบบ CHE QA Online 
รับการตรวจประเมิน การจัดส่ง มคอ.7 หลักสูตร สถานที่ตรวจประเมิน 

27-28 พ.ค.62 
17 พ.ค.62 

 

บริหารธุรกิจ (2 วัน) บธ.3-202 
29 พ.ค.62 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ห้องประชุมสนง.คณบดี 
29 พ.ค.62 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.3-202 
30 พ.ค.62 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บธ.3-202 
5 มิ.ย.62 

24 พ.ค.62 
 

การท่องเท่ียวและบริการ บธ.3-202 
6 มิ.ย.62 บัญช ี บธ.3-202 
7 มิ.ย.62 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล บธ.3-202  

มิ.ย.  - ก.ค. 2562 
ทุกหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลกัสูตร ปีการศึกษา 2561               (จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561) จัดส่ง
ให้ทางคณะ 
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วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน หมายเหตุ 

มิ.ย. - ก.ค. 2561 
คณะฯรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                     ระดับ
หลักสูตร และแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ต่อกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
ก าหนดการ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
(วงรอบปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 3 มิถุนายน 2562) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

วัน/เดือน/ป ี การด าเนินงาน หมายเหตุ 

เม.ย. - พ.ค. 2561 
คณะประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะส่วนกลาง 

 

 มี.ค. - พ.ค. 2562 
ค ณ ะ พื้ น ที่  จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ร ะ ดั บ ค ณ ะ               
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

4 มิ.ย. 2561 
คณะ (พื้ นที่ )  จั ดส่ ง ร าย ง านการประ เมิ นตน เอง  ระดั บคณะ               
ประจ าปีการศึกษา 2561 มายังคณะส่วนกลาง 

 

มิ.ย. - ก.ค. 2561 
คณะส่วนกลาง จัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2561 และรายงานการประเมินตนเอง / Common data set 
ในระบบ CHE QA Online 

 

11 - 12 ก.ค. 2561 คณะส่ วนกลาง  รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                    
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ CHE QA Online 

 

ก.ค. –  ส.ค. 2561 
คณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562               
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ                 ปี
การศึกษา 2561)  

 

ก.ค. –  ส.ค. 2561 
คณะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ  ร ะ ดั บ ค ณ ะ  ต่ อ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า คณะ                        
เพื่อพิจารณา 

 

ก.ค. –  ส.ค. 2561 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เสนอต่อที่
ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และเสนอให้คณะฯ ด าเนินการตรวจประเมินฯ 
ระหว่างหลักสูตร เพื่อเป็นการซักซ้อมและท าความเข้าใจรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลในด้านต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ถูกต้อง ก่อนได้รับการตรวจประเมินฯ ตามก าหนดการจริงดังกล่าว  
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วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
เรื่องที่ 2.1 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมฮอนด้า        

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้แจ้ง

ต่อที่ประชุมฯ ตามที่ อาจารย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรการตลาด และอาจารย์กรปภา จันทาพูน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมนักศึกษาหลักสูตรการตลาด สาขา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขออนุญาตรายงานผลการเข้าร่ วมโครงการ 11 by A.P. Honda         
ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ด้านการตลาดและมี
ความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประจ าเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยนักศึ กษา
หลักสูตรการตลาด สามารถคว้า 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกวด
แผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11 by A.P. Honda จากผู้เข้าการร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 609 ทีม 
คัดเหลือ 40 ทีมจาก 5 ภูมิภาค ภาคละ 8 ทีม  ได้แก่ 

1. ทีม  BEUATYFUL  STYLE  สวย  เฉียบ  แบบมีสไตล์  
2. ทีม Retorona  Shiko  คิดถึงเรโทร 
ในการนี้ ได้น านักศึกษาที่ได้รับรางวัลไป รับทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  

2562 ณ SIAM SQUARE ONE (กรุงเทพมหานคร)  ทีผ่านมา โดยมีรายนามนักศึกษาทั้ง 2 ทีม ดังนี ้
1.  นักศึกษาทีม  BEUATYFUL  STYLE  สวย  เฉียบ  แบบมีสไตล์  
  1.1  นางสาวนิโลบล  ปวงงาม  
   1.2 นางสาวปิยะภรณ์ หน่อค า 
  1.3 นางสาวอนันทิพย์ ค าขา 
   1.4 นางสาวนันทิชา  ท าบุญส่ง 
  1.5  นางสาวนิรัชพร  หวันกิจ 
  1.6  นางสาววิภาวี  ยาวิชัย 

  1.7 นางสาวกฤษณา  บัวเขียว  
2. นักศึกษาทีม Retorona  Shiko  คิดถึงเรโทร ดังนี้ 
 3.1 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก 
 3.2 นางสาวพรพิมล  แสนอะทะ 
 3.3 นายนัทธพงศ์  เมืองวงค์ 
 3.4 นางสาวปิยะนุช  ศรีอัมพรเอกกุล 

 3.5 นางสาวภัทรมน  ใจจุ่ม 
 3.6 นางสาววรรณิสา  ศักดิ์ภูเขียว 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
เรื่องท่ี 3.1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 
อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุม 

ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2562        
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.02/ว 187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่องการพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมี
การแก้ไขข้อมูลกรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่งการแก้ไข
ข้อมูลถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข จึงถือว่าเป็น
การรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 

เรื่องท่ี 3.2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2562 
อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้แจ้งต่อที่

ประชุมฯ ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอการพิจารณา
วาระการประชุมทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2562 ตามหนังสือที่ ศธ 0583.02/ว 164 ลงวันที่         
25 มีนาคม 2562 เรื่อง การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ทั้งนี้ ได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ ของนักศึกษา จ านวน 3 ราย         
โดยให้การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ เป็นไปตามค าแนะน าของที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.
ล้านนา ซึ่งจะต้องให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  และจึงให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติรายชื่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1. นางสาวจารุวรรณ จอมจันทร์  หัวข้อ “การรับรู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่”  

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑวรรณ     วิงวอน  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ      พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.อนุสรณ์        คุณานุสรณ์ กรรมการ 
(4) ดร.ธนศักดิ์        ตันตินาคม กรรมการ 
(5) ดร.ไพรพันธ์        ธนเลิศโศภิต กรรมการ 

2. นางสาวฐิติรัตน์ อปินะ หัวข้อ “คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสาร ของบริษัทชัยพัฒนา
ขนส่งเชียงใหม่ จ ากัด” 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร      บุญมาก  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ      พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.อนุสรณ์       คุณานุสรณ์ กรรมการ 
(4) ดร.พีรยา      สมศักดิ์  กรรมการ 

3. นางสาวอรุณลักษณ์ สิทธิโรจน์ หัวข้อ “การรักษาฐานลูกค้าของสตาร์ทอัพออนไลน์ กรณีศึกษา
ธุรกิจเวชส าอางแบรน์เอ็ลเวชาร์ม” 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร      บุญมาก  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ      พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.อนุสรณ์       คุณานุสรณ์ กรรมการ 
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(4) ดร.ลัดดา       ปินตา  กรรมการ 
(5) ดร.ไพรพันธ์        ธนเลิศโศภิต กรรมการ 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อรับรองมติการพิจารณาทางไปรษณีย์ เป็นกรณี
เร่งด่วน ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งมีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ านวน 3 ราย ดังเสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้ง
ที่ 1/2562 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ รหัส 6802  อนุสาขาวิชาการจัดการความรู้ รหัส 680213 ราย นางไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต          
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย ด้วย นางไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่         
มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  ด้วยวิธีปกติ           
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 6802  อนุสาขาวิชาการจัดการความรู้ รหัส 680213 ตามหนังสือที่                       ศธ 
0583.02/บธ.ม.บธ. 62 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึ งขอเสนอเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา เชียงใหม ่
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ ์  อาจารย์หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนุสรณ์   คุณานุสรณ์  หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ



18 

 

บุคลากร ราย นางไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   และมอบงานพัฒนาบุคลากรน าเรื่องเสนอ          
กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 

1) ให้ระบุรหัสสาขาวิชา 4 หลัก หรืออนุสาขาวิชา 6 หลัก ให้ถูกต้อง เช่น สาขาบริหารธุรกิจ  รหัส 6802 
อนุสาขาวิชาการจัดการความรู้ รหัส 680213   

2) เสนอให้การขอสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถระบุรหัสสาขาวิชา 4 หลัก คือ 6802 ซึ่งถือว่าเป็นการ
แสดงถึงความเชี่ยวชาญที่เพียงพอแล้ว  เพื่อจะสามารถได้คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ได้อย่างกว้างขวางที่มี
ความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้ขอ  แต่หากผู้ขอยืนยันการขอสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ขอดังเดิมให้ถือว่า
คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

3) งานวิจัย 2 เรื่องที่เสนอมา ได้แก่ 1) เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบพี่ เลี้ยงเพื่อการจัดการความรู้และ
ส่งเสริมงานวิจัยในคณะบิหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เรื่อง  A Knowledge 
Management Framework of Thai STEM for TVET Education : A Case Study Science-Based Technology 
College  ยังขาดความเกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจและยังไม่ตรงกับองค์ความรู้ ควรคัดเลือกงานวิจัยที่มีความ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอโดยตรง สะท้อนถึงความเป็นศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และควรเป็นงานวิจัยภายนอก
หน่วยงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างภายใน แต่หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

4) การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ขอให้คณะฯ แต่ละจังหวัดได้ท าการ
พิจารณากลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น ให้มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอ 
และให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ.  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย นางไพรพันธ์  ธนเลิศโสภิต และเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
       มทร.ล้านนา เชียงใหม ่

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ ์ อาจารย์หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนุสรณ์    คุณานุสรณ์ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 5.2 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ (ประเภทงานวิจัย) เพื่อประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)  ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก 
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ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ด้วย        
วิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801)  ตามบันทึกข้อความที่ บธ.ศ.ตก./100/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
เรื่องขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์   ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสาร ของผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มทร.ล้านนา ตาก  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว  ได้ผ่านเกณฑ์การการประเมินผลการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการ          
(งานวิจัย) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ (งานวิจัย) ของบุคลากรราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว  มทร.ล้านนา ตาก  และมอบงาน
บุคลากรของคณะฯ น าเรื่องเสนอกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป  

เรื่องที่ 5.3 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มทร.ล้านนา  มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปรายละเอียดดังนี้ 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เชียงใหม ่

วิชาเอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม ่

การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม ่

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

ตาก 

วิชาเอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม ่

การจัดการธุรกิจ 1. นางสาวอาภาศรี  เทวตา 1. นางปิยะวรรณ  คุ้มญาต ิ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
2. นางอุษามาศ  รัตนวงศ์ 2. ผศ.เนาวลักษณ์  เอื้อพิชญานนท์ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

เชียงราย 

วิชาเอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม ่
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การจัดการธุรกิจ นางกนกอร  จิตจ านง นางสาวภัทราพร  สมเสมอ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

การตลาด นางสาวณฐมน  ทรัพย์บญุโต นางสาวอวยพร  ต๊ะวัน ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

ล าปาง 

วิชาเอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม ่

การจัดการธุรกิจ นางสาวภัทราพร  สมเสมอ นางดารารตัน์  ธาตุรักษ์ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

การตลาด 1. นางสาวอวยพร  ต๊ะวัน 1. นางปรีดา  ตัญจนะ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
2. ผศ.เปรมศักดิ์  อาษากิจ 2. นางอนิตา  ประดาอินทร ์ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

พิษณุโลก 

วิชาเอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม ่

การจัดการธุรกิจ 1. นายชัชวิน  วรปรีชา 1. นางสาวอาภาศรี  เทวตา ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

2. นางสาวกรปภา  จันทาพูน 2. นางสาวกานต์ธีรา  โพธิ์ปาน ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

น่าน 

วิชาเอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม ่

การจัดการธุรกิจ ผศ.เกตสุดา  พานิชกุล นางกัญญ์ณพัชญ์  พลเยี่ยม เกษียณอายรุาชการ 

 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ตาก 

วิชาเอก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม ่

การจัดการธุรกิจ 1. นางสาวลภสัรดา  รังสิตราพร ไม่ทดแทน เกษียณอายรุาชการ 

2. นางแคทรียา  ปันทะนะ ไม่ทดแทน ลาศึกษาต่อ 
 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ดังรายการสรุปข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามแบบ สมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันท าการแก้ไขข้อมูลในแบบ สมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และมอบฝ่ายวิชาการฯ น าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร.ล้านนา เพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 

1. ได้ทบทวนข้อมูลและแก้ไขค าสะกดผิดและแก้ไขชื่อ-นามสกุลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความถูกต้อง 

2. ได้แก้ไขรูปแบบการเขียนชื่อ-นามสกุลของรูปแบบภาษาอังกฤษ ให้มีความถูกต้องตามหลักสากล 
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3. ได้แก้ไขชื่อสถาบันการศึกษาของอาจารย์แต่ละรายให้มีความถูกต้อง ให้เป็นไปตามชื่อสถาบันฯ         
ที่ถูกต้องตามปีที่ส าเร็จการศึกษา 

4. ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้บั
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดดังนี้ 
ตาก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
1. นางสาวกฤติกา  อินตา นางสาวกรรณิกา  เครือทนุ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

2. นางพิสมัย  สุภัทรานนท ์ นายสถิรศักดิ์  รังสินานนท ์ เกษียณอายรุาชการ 

3. นายเฉลิมชัย  พาราสุข นางสาวฐิติรตัน์  วิจารณป์รีชา ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

ล าปาง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
1. นางกนิษฐา  ลังกาพินธุ์ นางจีรสุดา  เกษมสุข ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

2. นายเฉลิมพงค์  ท างาน นางสาวพิมเนตร  เทพปัญญา ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

3. นางสาวณิชกุล  ค ารินทร ์ นางสาวนงนุช  ตั้งใจเจริญทรัพย ์ ให้มีคุณสมบัตติามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ดัง
รายการสรุปข้างต้น  ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันท าการแก้ไขข้อมูลในแบบ สมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และมอบฝ่ายวิชาการฯ น าเรื่องเสนอ  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 

1. ได้ทบทวนข้อมูลและแก้ไขค าสะกดผิดและแก้ไขชื่อ-นามสกุลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความถูกต้อง 

2. ได้แก้ไขรูปแบบการเขียนชื่อ-นามสกุลของรูปแบบภาษาอังกฤษ ให้มีความถูกต้องตามหลักสากล 
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3. ได้แก้ไขชื่อสถาบันการศึกษาของอาจารย์แต่ละรายให้มีความถูกต้อง ให้เป็นไปตามชื่อสถาบันฯ         
ที่ถูกต้องตามปีที่ส าเร็จการศึกษา 

4. ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้บั
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล  

เรื่องท่ี 5.5 การพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
อาจารย์อนวัช   จิตต์ปรารพ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งต่อที่

ประชุมฯ ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเป็นการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  

งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงแจ้งให้ทุกหลักสูตรได้น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร                 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาและให้ข้ อเสนอแนะ  เพื่อให้การ
พัฒนาผลการด าเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  ดังนี้ 

 1. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร บชบ.บัญชี 
 2. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

 3. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 4. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 

 5. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

 6. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 7. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อโปรดพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูต ร         
ภาคการศึกษาที่ 2/2561  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรดังเสนอข้างต้น ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ 5.6 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร      
4 ปี และ หลักสูตร เทียบโอน) 

ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีฯ มทร.ล้านนา น่าน ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ           
ด้วยเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกดิจิทัลเป็น 1 ใน 3 ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
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ของโลกครั้งใหญ่ การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหลักสูตรธุรกิจดิจิทัลจะมุ่งผลิตบัณฑิตก้าวทันยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0  ปรับตัวให้ทัน
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนานวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็ว และรอบด้าน          
จาก SME ให้กลายเป็น Smart Enterprise ที่มีศักยภาพสูงขึ้น จากบริการธรรมดาให้กลายเป็น High Value 
Service เพื่อความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
จึงได้จัดท าร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรเทียบโอน)  เพื่อขอ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร เทียบโอน) ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมฯ ครั้งนี้คาด
ว่าจะสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรฯ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

 
1. ชื่อหลักสูตร   (ภาษาไทย)            : บริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
   (ภาษาอังกฤษ)         : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business 
2. ชื่อปริญญา   (ภาษาไทย)       ชื่อเต็ม     : บริหารธุรกิจบัณทิต (ธุรกิจดิจิทัล) 

       ชื่อย่อ      : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) 
 (ภาษาอังกฤษ)  ชื่อเต็ม     : Bachelor of Business Administration (Digital Business) 
                                           ชื่อย่อ       : B.B.A. (Digital Business)  

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เขตพื้นที่น่าน  

4. ระดับ      ปวช.      ปวส.        ปริญญาตรี       ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

5. ประเภทหลักสูตร   หลักสูตรไทย        หลักสูตรนานาชาติ 

6. รูปแบบการจัดการศึกษา    ภาคปกติ     ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) 

7. ลักษณะของหลักสูตร    มีวิชาเอก     รวมจ านวน.......................วิชาเอก 

     มีวิชาโท    รวมจ านวน........................วิชาโท 
     ไม่มีวิชาเอกและวิชาโท  
           หลักสูตรร่วม (Joint Degree)   หลักสูตรสองปริญญา 
 

8. หลักการขอเปิดหลักสูตรนี้ 

  ตอบสนองความต้องการของประเทศ              ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  เกิดผลประโยชน์ทางสังคม หรือสาธารณะชน       เป็นการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน   

     ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ   เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 

แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ 
(ก่อนการจัดท าเล่มหลักสูตรใหม่) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย ฯ 

 บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ        ยังไม่บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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  อ่ืนๆ         
9. จะเปิดด าเนินการรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่     1 ปีการศึกษา  2563  จ านวน  30   คน และ

สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา น่าน 

10.  ปรัชญา  มุ่ งผลิตบัณฑิตก้าวทันยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0  ปรับตัวให้ทันตามความต้องการของ
ตลาดรแรงงาน พัฒนานวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็ว และรอบด้าน จาก SME ให้
กลายเป็น Smart Enterprise ที่มีศักยภาพสูงขึ้น จากบริการธรรมดาให้กลายเป็น High Value Service 
เพื่อความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
11.1  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล  

 11.2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดา้นหลักการบริหารและจัดการด าเนินงานธุรกิจดิจิทัล  
 11.3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการปฏิบัติและสร้างสรรค์งานด้านธุรกิจดิจิทัล 
 11.4  เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

12. จุดเด่นของหลักสูตร          
12.1 เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ และการเป็นผู้ประกอบการที่

น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และเขียน
แผนธุรกิจ   

12.2 มีรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการร่วมหลักสูตรต่างๆ ภายใต้คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ พื้นที่น่าน เช่น หลักสูตรการตลาด หลักสูตรการบัญชี เป็นต้น รวมถึงบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการทั้งภายในจังหวัดน่าน และหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
สนับสนุน และส่งเสริมด้านธุรกิจดิจิทัล เช่น องค์การพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 
ส านักงานพานิชจังหวัดน่าน, ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 

12.3 หลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่พัฒนาศักยภาพของหลักสูตรผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ที่ตั้งของ   คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อยู่ในพื้นที่ชุมชน และยังสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยปรากฏรายวิชาบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนใน
พื้นที่ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว , การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร 
เป็นต้น            

13. หลักสูตรใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกสถาบัน 

 13.1 หลักสูตรใหม่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาอย่างไรบ้าง 
 
 
  หลักสูตรใหม่ที่น าเสนอนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ , หลักสูตร
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , หลักสุตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร เนื่องจากจุดประสงค์ของหลักสูตร 
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ และทักษะในด้านธุรกิจดิจิทัล  ซึ่งมุ่งเน้นการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์เป็นส าคัญ ร่วมกับพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลด้วยการก าหนดรายวิชาการวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจดิจิทัล, การเป็นผู้ประกอบการ, วิทยาการข้อมุล
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ดิจิทัลพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด รวมถึงหลักสูตรใหม่มีการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน และเครือข่าย
พันธมิตรทางวิชาการภายในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล  
 แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรใหม่ที่น าเสนอนี้ มีส่วนที่คล้ายคลึงกับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้นจ านวน 4 หลักสูตร เนื่องจากมีลักษณะของโครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงยังคงมีความคล้ายคลึงกันในบางรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ , การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งปรากฏ
รายวิชาที่คล้ายคลึงกันเป็นจ านวนน้อย อนึ่งภายใต้ความคล้ายคลึงดังกล่าว จึงน าไปสู่ความแตกต่ างในค าอธิบาย
รายวิชา อธิเช่น รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ ในหลักสุตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน เน้นไปที่หลักการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์เป็นส าคัญ โดยขาดการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความต้องการ และการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจเป็นส าคัญ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้จะถูกผนวกรวมในค าอธิบายรายวิชาดังกล่าว เป็นต้น 

14. ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 
14.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ปีการศึกษา จ านวน   7,500 บาท   
14.2 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร   จ านวน 60,000 บาท   

14.3 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ปีการศึกษา      จ านวน   4,000 บาท     

14.4 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร     จ านวน 16,000  บาท  

14.5 ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน...-.......  บาท 

ในหลักสูตร/ปีการศึกษา  
14.6 ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน.......-.....บาท 

ในหลักสูตร/ตลอดหลักสูตร 
14.7 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน      จ านวน      15    คน      

14.8 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ      จ านวน      30    คน       

15. หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง  

 -           

16. ระบุ  “ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร”    
    มีคุณธรรม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรบัผิดชอบและก้าวทันเทคโนโลยี 
 
 
 
 

17. ความพร้อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

 17.1 จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร   7   คน (รวมผู้ลาศึกษา
ต่อด้วย) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ....5.....คน อาจารย์ผู้สอน....2.....คน  อาจารย์พิเศษ......-.....คน  

    ต าแหน่ง -  ศาสตราจารย์                -        คน 
                                        -  รองศาสตราจารย์         -        คน 
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      -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์      1       คน   
      -  อาจารย ์        6       คน   
     ระดับปริญญา -  ปริญญาเอก        -        คน   
               -  ปริญญาโท          7       คน   
      -  ปริญญาตรี                  -        คน   
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17.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
1 นายคทาวุธ  แก้วบรรจง ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

2545 
 

2537 

อาจารย์ Katawut Keawbanjong, Weenawadee Muangon. Web 
service Retrieval by Using Vector Space Model. 
Veridian E-Journal, Science and Technology 
Silpakorn University Volume 3 Number 5 September- 
October2016(ISSN 2408 - 1248). 

2 นางสาวนงนุช พรหมวีระไชย กศ.ม.ธุรกิจศึกษา 
 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2540 
 

2531 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช พรหมวีระไชย, อุมาวดี วงษ์มิตร. (2557). การป้องกัน
ตนเองในการใช้การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ฉบับพิเศษ (สาขา
บริหารธุรกิจ), 20-26. 

3 นางสาวเมตตา  ตาละลักษณ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ 

2545 
2537 

อาจารย์ สุขสวรรค์  ค าวงศ์ และเมตตา ตาละลักษณ์. (2557). การ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ. วารสารพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 2(3),  
305-312. 

4 นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2549 
 

2545 

อาจารย์ พัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก, 6(1), 18-22. 

5 นางสาวยุภวดี  ณัฐสิฐโสภณ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์       
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
 

2552 

อาจารย์ ยุภวดี  ณัฐสิฐโสภณ. (2561). การศึกษาการเรียนรู้เอกลักษณ์
ไทยผ่านเกมออนไลน์:กรณีศึกษาขนมไทยโบราณ. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 
10 (น. 262-270). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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17.3  อุปกรณ์/สถานที่  (ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือและอุปกรณ์) 
       มีเพียงพอแล้ว   
         ยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ขาดคือ         
          ถ้ายังไม่เพียงพอ  วิธีที่จะแก้ปัญหา  คือ        
 

17.4  หลักสูตรมีการสนับสนุนจากส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  
                               - 

 18. แนวทางการประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ 
1) เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เช่น ขายสินค้าบนสังคมออนไลน์ ขายสินค้าบนเว็บไซต์ 

รีวิวสินค้า ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับธุรกิจ ออกแบบงานกราฟิก ท าการตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
หรืองานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    

2) พนักงานในหน่วยงานธุรกิจ/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เช่น ผู้ดแูลเว็บไซต์ ผู้พัฒนาธุรกิจดิจิทลั ผู้ดูแล
ฐานข้อมูล นักพัฒนาเว็บไซต์ การตลาดดิจิทัล ออกแบบงานกราฟิก 

3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอนด้านธุรกิจดิจิทัล 

 

19. โครงสร้างหลักสูตร ที่เสนอขอเปิดใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ปรากฏ
ดังนี้ 
 

     เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     29  นก. 1. หมวดวิชาบังคับ XX  นก. 1. หมวดวิชาบังคับ XX  นก. 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
      -กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 
30  นก. 
30  นก. 
30  นก. 

2. หมวดวิชาเลือก XX  นก. 2. หมวดวิชาเลือก XX  นก. 

-กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
      -กลุ่มวิชาชีพเลือก 3. วิทยานิพนธ์ XX  นก. 3. วิทยานิพนธ์ XX  นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  นก. 
จ านวนหน่วยกิตรวม XX  นก. จ านวนหน่วยกิตรวม XX  นก. จ านวนหน่วยกิตรวม   125  นก. 
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20. สรุปผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ ในหลักสูตรใหม่ 
 ในเบื้องต้นได้ด าเนินการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรใหม่ โดยที่
กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการสอบถามในเบื้องต้น ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภายในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึง
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งกระบวนการส ารวจความต้องการดังกล่าวด าเนินการในช่วงระหว่างจัดกิจกรรมออกแนะแนว
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 ปรากฏผลส ารวจในเบื้องต้นว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับ ปวส.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 
ปวส.หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล มีความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ที่ น าเสนอ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ก าลังศึกษาในปัจจุบัน และนอกจากนั้นหลักสูตรใหม่ที่น าเสนอยังได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเช่นกัน เนื่องจากต้องการประกอบอาชีพอิสระที่ไม่จ าเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่
จังหวัดน่าน และนอกจากนั้นผลส ารวจเบื้องต้นจากศิษย์เก่าที่จบจากหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัวในพื้นที่จังหวัดน่าน พบว่า มีความต้องการให้ทางคณะบริหารธุรกิจฯ เปิดอบรมหลักสูตร
เฉพาะด้านในระยะสั้น เช่น การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ หรือการสร้างสติกเกอร์ไลน์ เป็นต้น เนื่องจากผู้ประกอบ
เหล่านั้นต้องการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและบริการของตนได้ทางหนึ่ง 
ประกอบกับหลักสูตรดังกล่าวยังใม่มีหน่วยงานใด หรือสถาบันการศึกษาใดในพื้นที่จังหวัดน่านเปิดด าเนินการเรียน
การสอน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมถึงการสอบถามนักศึกษาจากวิทยาลัยลาวนานาชาติ ที่ให้ความ
สนใจในหลักสูตรใหม่ที่น าเสนอ เนื่องจากสอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ณ วิทยาลัยลาวนานาชาติ คือ 
หลักสูตรระดับปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยเช่นกัน 
 แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณในการด าเนินการ ท าให้กระบวนการสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ มีข้อจ ากัดในขอบเขต
ของการส ารวจ ท าให้ยังคงมีความคลุมเครือในบางประเด็น เช่น ประเด็นจ านวนหน่วยกิตที่เหมาะสมของหลักสูตร  
4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง, รายวิชาเฉพาะบังคับที่ต้องเข้าศึกษาที่จ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับรายวิชาของ
นักศึกษาที่ส าเร็จในระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับ ปวส.ซอฟต์แวร์ จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นต้น 
     21. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ได้พิจารณากลั่นกรองโดยกรรมการประจ าคณะครั้งที่…......เมื่อวันที่
  เดือน  พ.ศ.    

 
 

            ลงช่ือ…………………….………… 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนชุ พรหมวีระไชย) 
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ น่าน 

 
 

                             ลง ช่ือ…………………….………… 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร เรืองนาราบ) 

    รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ น่าน 

 
 

       
 

            ลงช่ือ…………………….………………       
          (……………………..…………….….………….) 
 รองคณบดฝี่ายวิชาการฯ คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 

                   ลงช่ือ………………..…………….………… 
               (………………………………….…..…….………….) 
                 คณบดีคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดท าหลักสูตรใหม่ หากจังหวัดใดมีความพร้อมด้านทรัพยากรก็สามารถ

ด าเนินการขอพิจารณาได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากการหารือร่วมกันว่าจะจัดท าเล่ม (มคอ. 2) แบบหลักสูตร
รวมหรือแยกเล่มหลักสูตร  หากท าแยกเล่มควรค านึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  เมื่อรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาก็จะไม่ส่งผลกระทบกับจังหวัดอ่ืน ๆ (กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ)  

2. ควรหาจุดร่วมในการวางเป้าหมายและจุดขายของการเปิดหลักสูตรใหม่แต่ละจังหวัดที่ชัดเจน  ว่าจะไป 
ในทิศทางใดทีจ่ะสามารถตอบสนองความต้องการของสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ยาวนานมากท่ีสุด  เนื่องจาก
หลักสูตรที่ขอเปิดครั้งนี้ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร เทียบ
โอน)) เป็นหลักสูตรสมัยนิยม มีรูปแบบหรือความนิยมของคนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง  

3. เสนอให้เน้นจุดสนใจของหลักสูตรฯ เป็นแบบ Business Intelligence หรือ BI  และศึกษาเกี่ยวกับ 
Data Mining แล้วมาออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาชีพหลักและวิชาชีพเลือกให้มีความเกี่ยวข้องกับทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และคัดเลือกทรัพยากรบุคคลตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญให้เหมาะสม จะท าให้หลักสูตรมีความ
แข็งแกร่ง  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการการน าเสนอ  
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร เทียบโอน)  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณปี 2562 เพื่อให้ทันกับการเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2563 

เรื่องที่ 5.7 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขานวัตกรรมการค้าและ        
การประกอบการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์ กรต่าง ๆ 
เช่น CP All, King Power, Bic C เป็นต้น ในการพัฒนาการเรียนการสอนเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัติที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ บนพื้นฐานการฝึกประสบการณ์ในธุรกิจที่
หลากหลาย  

ฝ่ายวิชาการฯ จึงขอเป็นตัวแทนในการน าเสนอ ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้า
เพื่อการประกอบการ โดยขอเสนอเปิดในจังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนกลาง), จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ  ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ครั้งนี้คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรฯ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/162-project-menager-software/4465-business-intelligence-bi.html
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1. ชื่อหลักสูตร   

            (ภาษาไทย)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ 
       (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration in Trading Innovation  for 

Entrepreneurship  

2. ชื่อปริญญา    (ภาษาไทย ชื่อเต็ม และชื่อย่อ)  

     บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ)  
     บธ.บ. (นวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ) 

    (ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มและชื่อย่อ)   
     Bachelor of Business Administration  

                         (Trading Innonation for Enterpreneurship)  
    B.BA. (Trading Innonation for Enterpreneurship) 

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ    คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
    เขตพื้นที่    เชียงใหม่ เชียงราย และ ตาก 

4. ระดับ      ปวช.      ปวส.        ปริญญาตรี       ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
 

5. ประเภทหลักสูตร        หลักสูตรไทย        หลักสูตรนานาชาติ 
6. รูปแบบการจัดการศึกษา    ภาคปกติ     ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) 
7. ลักษณะของหลักสูตร    มีวิชาเอก     รวมจ านวน                 วิชาเอก 

     มีวิชาโท    รวมจ านวน…………………...วิชาโท 
     ไม่มีวิชาเอกและวิชาโท  
           หลักสูตรร่วม (Joint Degree)     หลักสูตรสองปริญญา 

8. หลักการขอเปิดหลักสูตรนี้ 
  ตอบสนองความต้องการของประเทศ           ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  เกิดผลประโยชน์ทางสังคม หรือสาธารณะชน     เป็นการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน   

     ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ    เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
          เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 

  อ่ืนๆ  
 
 

แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ 
(ก่อนการจัดท าเล่มหลักสูตรใหม่) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  
 บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ        ยังไม่บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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9. จะเปิดด าเนินการรับนักศึกษา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่     1    ปีการศึกษา     2563     
      จ านวน 60  คน และสถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

10.  ปรัชญา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ มุ่งผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มี

ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ บนพื้นฐานการฝึกประสบการณ์ในธุรกิจที่
หลากหลาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ
อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ มีจรรยาวิชาชีพ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น  

11. วัตถุประสงค์  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มี

คุณสมบัติดังนี้    
1. มีความรู้  ความสามารถ ในการบริหารธุรกิจที่หลากหลาย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ      
2. มีทักษะและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
3. มีทักษะด้านสารสนเทศ  การใช้ภาษาในการสื่อสาร  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. มีจรรยาวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  และตระหนักถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

12. จุดเด่นของหลักสูตร 

 1. เป็นหลักสูตรปฏิบัติการที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการที่หลากหลาย 
   2. จัดการเรียนการสอนให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  และฝีกทักษะตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

3.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างธุรกิจของตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจเป็นที่ปรึกษา 

13. หลักสูตรใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกสถาบัน 
 13.1  หลักสูตรใหม่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาอย่างไรบ้าง 
1. คณะฯ ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปฏิบัติการ  จึงเห็นสมควรให้ร่างหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ เป็นหลักสูตรปฏิบัติการ      
 2.  มทร.ล้านนา และ คณะฯ ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการหลากหลายธุรกิจที่สามารถ
เป็นห้องปฏิบัติการนอกสถานศึกษาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจจากสถานที่และสถานการณ์จริง 
 3. . การจัดการเรียนการสอนทั้งองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติ เน้นความต้องการของสถาน
ประกอบการเป็นหลัก  
 4. การจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะชุดวิชาพร้อมทักษะการปฏิบัติ มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจจาก
ต้นน้ าถึงปลายน้ า และตระหนักถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
13.2 หลักสูตรใหม่มีความแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอ่ืน (ในประเทศ) ในประเด็นส าคัญอย่างไรบ้าง 

 1.  เป็นหลักสูตรที่มีสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ธุรกิจ SMEs 
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        2.  เป็นหลักสูตรที่นักศึกษามีโอกาสเลือกท่ีจะปฏิบัติงานกับสถานประกอบที่เสนอทุน หรือปฎิบัติงาน
โดยไม่ผูกมัดการปฎิบัติงานในธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว  

14. ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า    
14.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ปีการศึกษา จ านวน       25,000     บาท  
14.2 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร  จ านวน     200,000     บาท   
14.3 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ปีการศึกษา          จ านวน       16,250     บาท     
14.4 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร                       จ านวน     130,000     บาท  
14.5 ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน       17,500     บาท 

ในหลักสูตร/ปีการศึกษา  
14.6 ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน      140,000    บาท 

ในหลักสูตร/ตลอดหลักสูตร 
14.7 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน     จ านวน         36        คน 
14.8 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ     จ านวน         60        คน   

15. หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง  
    -         

16. ระบุ  “ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร”    

     บัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าเพื่อการประกอบการ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศที่สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ มีจรรยาวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่า
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
17. ความพร้อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

  17.1 จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร  5  คน  
   17.2  อุปกรณ์/สถานที่  (ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือและอุปกรณ์) 
       มีเพียงพอแล้ว   
            ยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ขาดคือ ห้องเรียน   

            ถา้ยังไม่เพียงพอ  วธิทีี่จะแก้ปัญหา  คือ..........................................................................  
17.3  หลักสูตรมีการสนับสนุนจากส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  

1) CP All  
2) King Power     
3) Big C 
4) The Crew 
5) Delight Trip 
6) Chongqing University of Technology 
7) Chongqing Technology and Business University 
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 18. แนวทางการประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ 
5) ผู้ประกอบการธุรกิจ       
6) ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ   
7) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน     
8) พนักงานในธุรกิจ 
9) นักวิจัยและนักวิชาการ 

 19. โครงสร้างหลักสูตร ที่เสนอขอเปิดใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 
       ปรากฏดังนี้ 
 
     เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดท าหลักสูตรใหม่ หากจังหวัดใดมีความพร้อมด้านทรัพยากรก็สามารถ

ด าเนินการขอพิจารณาได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากการหารือร่วมกันว่าจะจัดท าเล่ม (มคอ. 2) แบบหลักสูตร
รวมหรือแยกเล่มหลักสูตร  หากท าแยกเล่มควรค านึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  เมื่อรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาก็จะไม่ส่งผลกระทบกับจังหวัดอ่ืน ๆ (กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ)  

2. ควรหาจุดร่วมในการวางเป้าหมายและจุดขายของการเปิดหลักสูตรใหม่ให้ชัดเจน ว่าจะไปในทิศทางใด
แล้วมาออกแบบก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาชีพหลักและวิชาชีพเลือก เช่น วิชาชีพเลือกสหกิจศึกษา และคัดเลือก
ทรัพยากรบุคคลตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญให้เหมาะสม  

3. เสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าเพื่อการ
ประกอบการ เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าและการประกอบการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการการน าเสนอ ขอ
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการค้าและการประกอบการ  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้น
ปีงบประมาณปี 2562 เพื่อให้ทันกับการเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30           หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
      -กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 
                        24           หน่วยกิต 
                        30           หน่วยกิต 
                       36          หน่วยกิต 

-กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
      -กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6           หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม                        126           หน่วยกิต 
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เรื่องที่ 5.8 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1        
ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
โดยมีข้อก าหนดจัดสอบประมวลความรู้ เพื่อประเมินคุณภาพ และประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาใน
หลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 หมวด 7 ข้อ 37.6 ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจ านวน 3 - 5 คน ต่อคณบดีฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง         
โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ และข้อ 37.10 ให้คณะจัดท าประกาศก าหนดการสอบ เพื่อออก
ประกาศแจ้งก าหนดการการจัดสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข) 
จ านวน 7 ราย ได้แก่  

1. นางสาวนพรัตน์ สุขสวรรค์ 
2. นางสาวปรางทิพย์ เมธางสุพัทธน์ 
3. นายสุริยนต์  สูงค า 
4. นางสาวอณัญญา วิสุทธิใจ 
5. นางสาวผกาวัลย์ สายเครือมอย 
6. นางสาวฤทัยมาส ตาราช 
7. นางสาวศิวพร นาดี 
ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ของนักศึกษาข้างต้น ดังนี้ 
1. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ไพรพันธ์    ธนเลิศโศภิต กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  กรรมการ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ราย ของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น  

เรื่องท่ี 5.9 การพิจารณารับรองรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้เปิดการเรียนการสอน โดยมีข้อก าหนด
จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้การให้ค าแนะน าปรึกษา การก ากับดูแลการเสนอ       
โครงร่างการค้นคว้าอิสระ และการท าการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
พ.ศ. 2560 หมวด 8 การท าการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ข้อ 50.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้ 

1. นางสาวฤทัยมาส ตาราช หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน” 
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(1) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ   ประธานกรรมการ 
(2) ดร.อนุสรณ์       คุณานุสรณ์  กรรมการ 
(3) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต  กรรมการ 

2. นางสาวปรางทิพย์ เมธางสุพัทธน์ หัวข้อ “กลยุทธ์ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสด              
ในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ   ประธานกรรมการ 
(2) ดร.อนุสรณ์       คุณานุสรณ์  กรรมการ 
(3) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต  กรรมการ 

3. นางสาวอณัญญา วิสุทธิใจ หัวข้อ “กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
ร้านสะดวกซ้ือ Jiffy ของบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRM) ในจังหวัดเชียงใหม่” 

(1) ดร.อนุสรณ์       คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการ  
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ   กรรมการ 
(3) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต  กรรมการ 

4. นางสาวชุติกาญจน์ ศิริกุลอนันตญา หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
หน่วยงาน” 

(1) ดร.อนุสรณ์       คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการ  
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ   กรรมการ 
(3) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต  กรรมการ 

5. นางสาวผกาวัลย์ สายเครือมอย หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก ในจังหวัดล าปาง” 

(1) ดร.อนุสรณ์       คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการ  
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ   กรรมการ 
(3) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต  กรรมการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ดังเสนอข้างต้น 

เรื่องที่ 5.10 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระยะ 5 ปี  
(มคอ. 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมฯ ด้วยหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง มคอ. 2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การด านินการ และโครงสร้างหลักสูตรในหัวข้อที่ 2 การด าเนินการหลักสูตร ข้อย่อยที่ 2.5 แผนการรับนักศึกษา 
และผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2560-2564  จากเดิม จ านวน 30 คน เปลี่ยนเป็นจ านวน 60 คน 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาในการรับสมัครของหลักสูตรการตลาด  
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลง มคอ. 2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ข้อย่อยท่ี 2.5 แผนการรับนักศึกษา และ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2560-2564  จากเดิม จ านวน 30 คน เปลี่ยนเป็นจ านวน 60 คน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงจ านวน 
แผนรับนักศึกษาในเล่ม มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
จากเดิม 30 คน เป็น 60 คน  หากจังหวัดใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงจ านวนรับศึกษาดังกล่าว ขอให้เสนอ
เรื่องมายังฝ่ายวิชาการฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป 

เรื่องที่ 5.11 การขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาใหม่ (ชาวต่างชาติ) หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ปีการศึกษา 2562  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ  
ด้วย หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดรับนักศึกษา
ต่างชาติ เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติมีความสนใจที่จะเข้า 
ศึกษาต่อ แต่ช่วงระยะเวลาที ่มหาวิทยาลัยก าหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 นั ้น นักศึกษา
ชาวต่างชาติไม่สามารถสมัครได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และหลักสูตรฯ มีความจ าเป็นที่ต้องรับนักศึกษา
ใหม่เพิ่ม เพราะตามสถิติในรอบสองปีที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีจ านวน
นักศึกษาที่ลดลงและไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดในจ านวนการรับนักศึกษาใหม่ที่ระบุในเล่มหลักสูตร        
ซึ่งก าหนดรับนักศึกษาไว้จ านวน 60 คนต่อปีการศึกษา   

ดังนั ้น หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จึงขออนุมัติเปิดรับนักศึกษา ต่างชาติ เพื่อเป็น
นักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562  

ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเปิดโอกาสที่ดีกับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่สนใจเข้ามาเรียน
หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สมัครเข้าเรียนได้ทันตามก าหนดการรับ นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการการขอเปิด        
รับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งสองภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
และมอบฝ่ายวิชาการฯ น าเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา และคณะกรรมการสภาวิชาการตามล าดับ
ต่อไป 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  15.10 น. 
 
 
 
 
 (นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ            รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม         


