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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์ รักษาราชการแทน  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
5. อาจารย์อนวัช    จิตต์ปรารพ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
7. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ล าปาง  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
11. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
13. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
16. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
17. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลาประชุม) 
2. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ (ลาประชุม) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.วรวิทย ์    เลาหะเมทนี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
2. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 

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

วาระท่ี   1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ           
(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ประจ าปี 2562 

1.1.2 การด าเนินการกิจกรรมรับน้องใหม่และกิจกรรมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.1.3 การด าเนินการแจ้งส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
1.1.4 การด าเนินการสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง

ประเภทวิชาการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562         

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 
1.2.1 การด าเนินงานแผนการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2562 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3.1 การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วาระท่ี   2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1  การพิจารณาแนวทางการท าความร่วมมือในการจัดท าโครงการโรงเรียนในโรงงานกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)  

วาระท่ี   3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2562 

วาระท่ี   4 เรื่องสืบเนื่อง  -ไม่มี- 

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การพิจารณาขอขยายเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้ รับทุน มทร.ล้านนา ราย                
นายรัชตา  มาอากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.2 การพิจารณารายนามผู้ส าเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2561 

5.3  การพิจารณาประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 
2562 

5.4 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ราย นางสาวศิวพร  นาดี 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายอนุสรณ์ คุณานุสรณ์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

6.2 โครงการน านักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา
และเยี่ยมชมธุรกิจ ณ ประเทศไต้หวัน 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์)  

เรื่องท่ี 1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ       (การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ประจ าปี 2562 

ด้วย ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับการอนุมัติให้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ        
(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562  เพ่ือสร้างให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ สร้างอาจารย์ผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้
ด้านวิชาชีพและถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนในระดับสากล สามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นนานาชาติ  โดยคณะฯ จังหวัดล าปางจะด าเนินการจัดโครงการฯ เป็นจังหวัดแรก 
ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ได้ส าเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจังหวัดต่อไปคือจังหวัดตากจะจัดในวันที่ 
10-11 มิถุนายน 2562   ในการนี้ มทร.ล้านนา ก็มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ
ระดับสูงซึ่งจะจัดให้ทุกจังหวัด ๆ ละ 2 วัน และจะมีการประชุมหารือถึงก าหนดการจัดเพ่ือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 การด าเนินการกิจกรรมรับน้องใหม่และกิจกรรมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ได้ขอให้คณะฯ ก ากับและกวดขันกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562         

ทีใ่กล้จะเปิดเรียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เนื่องจากในปีการศึกษาทีผ่่านมามีการบรรจุแผนกิจกรรมการรับน้องไว้
ซึ่งรุ่นพ่ีพารุ่นน้องไปท ากิจกรรมนอกสถานที่ และได้รับการร้องเรียนที่ไม่สมควรจากผู้ปกครองและบุคคลภายนอก 
มทร.ล้านนา จึงขอให้ทุกจังหวัดเข้มงวดและกวดขันกิจกรรมรับน้อง ขอให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
ที่ก าหนดไว้  หากจังหวัดใดมีกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมเชียร์ขอให้แจ้งรายละเอียดและรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม
การเชียร์มายังรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาฯ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อมทร.ล้านนา ภายใน 31 พฤษภาคม 
2562  และขอให้แต่ละจังหวัดได้มีการประชุมหารือร่วมกับศิษย์เก่าให้ทราบถึงบริบทเพ่ือให้เข้าใจในทุกกิจกรรมการ
รับน้องอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงให้บรรจุกิจกรรมจิตอาสาการท าความดไีว้ในกิจกรรมการรับน้องด้วย 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.3 การด าเนินการแจ้งส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
ด้วยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้องด าเนินการแจ้งการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ภายใน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แตข่ณะนี้นักศึกษาบางรายยังไม่ได้ด าเนินการดังกล่าว มทร.ล้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์
ขอให้แต่ละจังหวัดได้แจ้งนักศึกษามาด าเนินการให้เสร็จสิ้นถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวันที่        
31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องที่ 1.1.4 การด าเนินการสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรและประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ครั้งที่ 1/2562         
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้ด าเนินการสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรและประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  ครั้งที่ 1/2562        
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะฯ จึงขอแจ้งแต่ละจังหวัดได้ทราบการด าเนินการสอบฯ ดังกล่าว โดยมีคณะ
กรรมการฯ ของบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการสอบฯ เพ่ือให้ได้แนวทางและมาตรฐานการสอบเดียวกัน
ทุกอัตรา   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) 
 เรื่องที่ 1.2.1 การด าเนินงานแผนการเรียนปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2562 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่         
ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทุกเขตพ้ืนที่ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ล้ า น น า  ค รั้ ง ที่  2 / 2 5 6 2  
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)  ขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ เพ่ือทราบถึงการ
ด าเนินงานตามแผนการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 และใช้บทเรียน/
กิจกรรมที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่ปรากฎใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอน
ที่จะท าให้นักศึกษาใหม่ บรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยน าไปใช้เป็นแนวทางรูปแบบในการเรียนปรับพ้ืนฐานให้
เป็นไปทิศทางเดียวกันทุกพ้ืนที่ ดังนี้ 
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การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการ และวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1/2562 
 

หลักสูตร             บัญชีบัณฑิต                    สาขาวิชา      การบัญชี                                       
ระยะเวลาด าเนินการ                     ระหว่างวันท่ี 5 – 9 มิถุนายน 2562          จ านวนชั่วโมง            66 ช่ัวโมง                            
หลักการและเหตุผลในการจัดหนว่ยเรียนในการปรับพ้ืนฐาน 
  ตามที่หลักสูตรการบญัชีก าหนดคณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาและ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงสาขาการบัญชี (ปวส.) พบว่าผูเ้ข้าศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน มีปัญหาการปรับตัวจากระบบและวิธีการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป ดงันั้นการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน
ให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรยีนรู้การปรับตัวกับกระบวนการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัย การจัดระบบความคิด การจับประเด็นเรื่องราวจากการอ่านและการฟัง  การจด
บันทึก และการน าเสนองาน นักศกึษาจะไดเ้รียนรู้การแบ่งเวลา การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
บทเรียน/กิจกรรม  (หน่วยเรียนละ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) 

หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง 

Outcome (ผลสัมฤทธิ์) 
อาจารย์
ผู้สอน 

4 ป ี
เทียบโอน 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2   
1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12 12 12 นักศึกษามีความรูค้ณติศาสตร์พื้นฐานท่ีสามารถน ามาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการเรียนบัญชีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
คณาจารย์

บัญช ี
2 ทบทวนความรู้ด้านสารสนเทศ 

และบรหิารธุรกจิส าหรับนักบัญช ี
- 12 12 นักศึกษามีความรูด้้านสารสนเทศ การตลาด การจดัการ และการบรหิารธุรกิจ ส าหรับนักบญัชี ซึ่งนักศึกษาเคย

เรียนมาแล้ว และพร้อมจะน าไปใช้ต่อยอดการเรียน โดยนักศึกษาสามารถรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

คณาจารย์
บัญช ี

3 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจเบื้องต้น 12 - - นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับพ้ืนฐานทางธุรกิจ โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจท่ีไดไ้ปใช้ต่อยอดในการ
เรียนบญัช ี

คณาจารย์
บัญช ี

4 การจัดการเรยีนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นทางธุรกิจและการบัญชี 

12 12 12 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษท่ีสามารถสื่อสารและเข้าใจได้ในระดับสากล  
โดยนักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาบูรณาการรว่มกับศาสตร์ทางบัญชี และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้

อาจารย์พิเศษ 
(ร่วมกับคณะ) 

5 Accounting Orientation 2019 30 30 30 นักศึกษามีแรงบันดาลใจ เป้าหมาย และเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งเวลาเรียนควบคู่กับการ
ท ากิจกรรมเสริมหลักสตูร รวมถึงมีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมใหม่ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิทยากร
ภายนอก 

รวมท้ังสิ้น (ชั่วโมง) 66 66 66   
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โครงการปรับพ้ืนฐานวิชาการ และวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1/2562 

หลักสูตร การท่องเท่ียวและการบริการ      สาขาวิชา  ศิลปศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  19 – 24 มิถุนายน 2562     จ านวนชั่วโมง  30 ชั่วโมง 
หลักการและเหตุผลในการจัดหนว่ยเรียนในการปรับพ้ืนฐาน 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบรกิาร ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่จากสายสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จะมี
ความหลากหลายทางด้านการเรียนการสอนท่ีบางสายวิชายังขาดความพร้อมทางด้านวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ก่อให้เกิดความแตกต่างและเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาใหม่เป็น
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในการนี้หลักสูตรจึงมีการปรับพ้ืนฐานวิชาการ และวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่ างมีความสุขและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในยุคปัจจุบัน 
 
บทเรียน/กิจกรรม 

หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง Out Come อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

หน่วยที่ 1 ความรู้ 
ความสามารถความพร้อมใน
การเรียน 

ความรู้เบื้องต้นของการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

3 3 - นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น 

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช 
อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย 

จิตบริการ 3  3 - นักศึกษามีจิตบริการ อันเป็นพื้นฐานทางด้านการงาน
บริการทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

อ.ชูเกียรติ  ศิริวงศ ์
อ.จิรัฐิติกาล  มานะจรรยาพงศ ์

 การปฏสิัมพันธ์ในสังคมใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

3  3 - นักศึกษาสามารถเป็นบุคคลทีม่ีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
 
 

อ.ชูเกียรติ  ศิริวงค์  
อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย 

หน่วยที่ 2 การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์

3  3 - นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค์และเป็น
ระบบ 

วิทยากรภายนอก 

ภาษาอังกฤษทางการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

3  3 - นักศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ
ทางการท่องเที่ยว  

อ.รชวดี  พันธุ์นิติภูม ิ

การใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค ์

3  3 - นักศึกษาหรือเยาวชน ตระหนักถึงผลของการใช้สื่อ Social 
ที่จะเป็นประโยชน์และโทษในชีวิตประจ าวัน 

อ.อ าพร  กันทา 
อ.มัทรี   สีมา 
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หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง Out Come อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

จิตวิทยาวัยรุ่น การปรับตัวและการ
จัดการทางอารมณ ์

3  3 - ให้นักศึกษาสามารถจดัการกับอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นที่มักจะ
รุนแรง แล้วก่อให้เกิดโรค อันแก่ โรคซึมเศร้า โรคเครียด ได้
อย่างเหมาะสม 

วิทยากรภายนอก 

วินัยกับความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

3  3 - นักศึกษาสามารถรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น อ.ลมัย  ผสัด ี

หน่วยที่ 3 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลกัสูตร 

จิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม 6  6 - นักศึกษาตระหนักรู้ และรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
ปัญหาระดับโลก อันเป็นทรัพยากรที่ส าคญัต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

ดร.นวรตัน์  พรหมอุปถัมภ ์
อ.วรัญญา ฐานะ 

วัฒนธรรมความเป็นไทย 3  3 - นักศึกษามีความตระหนักและส านึกในวัฒนธรรมความเป็น
ไทย 

อ.พีรพงษ์  ไชยวงค์ 
อ.ณัฐริน    รัตนัง 
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การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการ และวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1/2562 

 
หลักสูตร              การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  สาขา                     บริหารธุรกิจ     
ระยะเวลาด าเนินการ 23 มิถุนายน - ถึง 28 กรกฎาคม 2562         จ านวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   
หลักการและเหตุผลในการจัดหนว่ยเรียนในการปรับพ้ืนฐาน 
An intensive program is offered to students in the weeks prior to the start of their first semester in the first year. During this program student are given further activities and 
classes to improve their English literacy, numerical skills, analytical skills and also interpersonal relation. They are introduced to the basic role of business in society. 
Furthermore, students are advised about strategies for managing their learning environment and for coping with the new demands on their personal life.  
บทเรียน/กิจกรรม  (หน่วยเรียนละ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) 

หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

Outcome (ผลสัมฤทธิ์) อาจารย์ผู้สอน วันที ่

1.1 Foundational 
Literacies 

Analytical skills: 
How to do case study 

3 นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวเิคราะห์กรณีศึกษาทางการ
จัดการธุรกจิ 

ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส 23 มิถุนายน 2562 
9.00-12.00 น. 

1.2 Foundational 
Literacies 

How to interpret information from 
business case study? 

3 นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตีความจากกรณีศึกษาทางการ
จัดการธุรกจิ 

ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส 23 มิถุนายน 2562 
13.00- 16.00 น. 

1.3 Foundational 
Literacies 

How to analyses and answer 
business case study? 

3 นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวเิคราะห์และการตอบค าถาม
จากกรณีศึกษาทางการจัดการธุรกจิ 

ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส 30 มิถุนายน 2562 
9.00-12.00 น. 

1.4 Foundational 
Literacies 

Business case study analysis 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และตอบค าถามจากกรณีศึกษา
ทางการจัดการธรุกิจ 

ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส 30 มิถุนายน 2562 
13.00- 16.00 น. 

2.1 Character Quality 
(Social and culture 
awareness) 

- socialization in class room. 
- socialization in business skills 

3 ผู้เรยีนไดส้รา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใหม่ มารยาทสากลใน
การอยู่ร่วมกัน รวมถึงเรียนรู้วิธีการสรา้งความสมัพันธ์ในเชิง
ธุรกิจ  

อ.สุภาวดี  วรณุกูล 22 มิถุนายน 2562 
9.00-12.00 น. 

2.2 Character Quality 
(Adaptability) 

- Knowledge of note taking skills. 3 ผู้เรยีนสามารถสรุปเรื่องแบะเนื้อหา จากการฟังบรรยายได ้ อ.สุภาวดี  วรณุกูล 22 มิถุนายน 2562 
13.00- 16.00 น. 

2.3 Character Quality 
(Curiosity) 

- Keep up current world situation. 
- How to summarize and report on 
the current situations. 

3 ผู้เรยีนได้ทราบถึงเหตุการณ์ส าคญัปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ สามารถสรุปและรายงานเหตุการณ์ได ้

อ.สุภาวดี  วรณุกูล 29 มิถุนายน 2562 
9.00-12.00 น. 
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หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

Outcome (ผลสัมฤทธิ์) อาจารย์ผู้สอน วันที ่

2.4 Character Quality 
(Adaptability) 

How to effectively study? 3 ผู้เรยีนได้ทราบวิธีการเรียนในช้ันเรียนท่ีแตกต่างจากระดับมัธยม 
เช่น ฝึกตอบค าถาม อภิปราย กับเพื่อนร่วมชั้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 

อ.สุภาวดี  วรณุกูล 29 มิถุนายน 2562 
13.00- 16.00 น. 

3.1 Competencies 
(Creativity) 

Creativity Development Activities 3 นักศึกษาไดฝ้ึกพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของตนเอง อ.ศิวพร  เจรียง
ประเสริฐ 

6 กรกฏาคม 2562 
9.00-12.00 น. 

3.2 Competencies 
(Creativity) 

Time Management 3 นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักการบริหารเวลาและใช้เวลาได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ตนเองสามารถไปสู่เป้าหมายที่ตนวางไวไ้ด้ 

อ.ศิวพร  เจรียง
ประเสริฐ 

6 กรกฏาคม 2562 
13.00- 16.00 น. 

3.3 Foundational 
Literacies 

Reference Writing 3 นักศึกษาสามารถเรยีนรู้การเขียนอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง อ. ศิวพร  เจรียง
ประเสริฐ 

13 กรกฏาคม 2562 
9.00-12.00 น. 

3.4 Foundational 
Literacies 

International Business Company 3 นักศึกษาสามารเรยีนรูล้ักษณะบรษิัทที่ท าธุรกิจระหว่างประเทศ
ได ้

อ. ศิวพร  เจรียง
ประเสริฐ 

13 กรกฏาคม 2562 
13.00- 16.00 น. 

4.1 Foundational 
Literacies (ICT) 

- Technology for study 
- Search Engine and keywords 
- Technology Tools  
- Technology for 21th century 
application 

3 ผู้เรยีนสามารถค้นหาข้อมูลและใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล้ว 
รวดเร็ว และมคีวามรู้การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียน
และประยุกต์ใช้ได้ในทศวรรษท่ี 21 

อ. พิริยมาศ  ศิริชัย 7 กรกฏาคม 2562 
9.00-12.00 น. 

4.2 Foundational 
Literacies (ICT) 

- Technology and Innovation  for 
International business 
- Tools for new customer behavioral 
and students 

3 ผู้เรยีนไดค้วามรู้และเครื่องมือท่ีจะใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ 
ผู้เรยีนค้นหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในอนาคต
ได้ โดยสามารถสรุป ค้นคว้า และน าเสนอเนื้อหาและความรูไ้ด้ดี 

อ. พิริยมาศ  ศิริชัย 7 กรกฏาคม 2562 
13.00- 16.00 น. 

4.3 Competencies 
(Collaboration) 

- Basic of Presentation 
- Do and Don’t in Academic 
presentation 
- Tips for attractive presentation 

3 ผู้เรยีนได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานการน าเสนอในรูปแบบวิชาการ 
เทคนิคการน าเสนอและเครื่องมือท่ีท าให้การน าเสนอเป็นที่น่า
ดึงดูด 

อ. พิริยมาศ  ศิริชัย 14 กรกฏาคม 2562 
9.00-12.00 น. 

4.4 Competencies 
(Communication) 

Modern presentation and proper 
presentation in provide topic 

3 ผู้ไดไ้ดฝ้ึกการน าเสนอในรปูแบบใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและการ
น าเสนออย่างเหมาะสม โดยมีการน าเสนอในหัวข้อท่ีตนสนใจ 

อ. พิริยมาศ  ศิริชัย 14 กรกฏาคม 2562 
13.00- 16.00 น. 
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หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

Outcome (ผลสัมฤทธิ์) อาจารย์ผู้สอน วันที ่

5.1 Foundational 
Literacies 

Tense, structure of tense 3 นักศึกษารู้และเข้าใจโครงสร้างทางภาษาอังกฤษรวมถึงการใช้ 
Tense ที่ถูกต้องในการสื่อสาร 

Mr. Curtis William 
Fry 

27 กรกฏาคม 2562 
9.00-12.00 น. 

5.2 Foundational 
Literacies 

Verb and Type of Verb 3 นักศึกษารู้และเข้าใจกิริยา หน้าท่ีของค ากิริยา และการใช้กิริยา
ในการตั้งค าถามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Mr. Curtis William 
Fry 

27 กรกฏาคม 2562 
13.00- 16.00 น. 

5.3 Foundational 
Literacies 

Writing and speaking 1 
 

3 นักศึกษาเข้าใจละเรียนรู้หลักกการพูดและการเขยีนเพื่อการ
สื่อสารในชีงิตประจ าวัน 

Mr. Curtis William 
Fry 

28 กรกฏาคม 2562 
9.00-12.00 น. 

5.4 Foundational 
Literacies 

Writing and speaking 2 
 

3 นักศึกษาเข้าใจละเรียนรู้หลักกการพูดและการเขยีนเพื่อการ
สื่อสารในชีงิตประจ าวัน 

Mr. Curtis William 
Fry 

28 กรกฏาคม 2562 
13.00- 16.00 น. 

***** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม******* 
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โครงการปรับพ้ืนฐานวิชาการ และวิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2562 

 “ประเทศไทย 4.0” เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศได้คือ 
1) การสร้างคนเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ   
2)สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศพ่ึงพาตนเองได้ และ  
3) คือสร้างเครือข่ายทางอุตสาหกรรมและภาคสังคม ซึ่งเหล่านีล้้วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ท่ีจะต้องประสานให้ตอบโจทย์ใน การพัฒนาประเทศ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดแนวทางในการสร้างบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้สนองรับนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในขั้นแรกคือ การปรับพ้ืนฐานความรู้แก่นักศึกษาใหม่โดยจัดให้มี
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเป็นการเรียนปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาชีพพร้อมเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้และทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะของเป็นนักคิดวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ นักประสานความรวมมือ รจูักใชขอมูลและ  ขาวสารเรียนรูดวยตนเอง นกัสื่อสาร ตระหนักรับ
รูสภาวะของโลก เปนพลเมืองทรงคุณคา และมีพื้นฐานความรูเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งสรุปเปนทักษะการเรียนรู้ 3 ดาน ดังนี้ 1)ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ไดแก การคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม          
มีวิจารณญาณ  แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี และเต็มใจร่วมมือ 2)ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  ได้แก่  การอัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฉลาดสื่อสาร  และ 3)  
ทักษะชีวิตและอาชีพ  ได้แก่  การรู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ และมีความยืดหยุ่น  นอกจากนั้น การจัดการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดี  ต่อวิชาชีพของตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรู้จักตนเอง และการรู้จักผู้อื่น  ผ่านการท ากิจกรรม“How to Be a SMART Entrepreneur”ในวันท่ี 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน และ 5-7 มิถุนายน 2562  
ดังนี้  
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1) การปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  กลุ่ม 1 (แบ่งเป็น 10 กลุ่มย่อย)  และ กลุ่ม 2 (แบ่งเป็น 10 กลุ่มย่อย)   

หน่วย
เรียน 

บทเรียน/กิจกรรม 

จ านวนชั่วโมง (กลุม่ 1 และกลุม่ 2) 

Outcome (ผลสัมฤทธิ์) 
อาจารย์
ผู้สอน กลุ่ม

1 
กลุ่ม
2 

กลุ่ม
3 

กลุ่ม
4 

กลุ่ม
5 

กลุ่ม
6 

กลุ่ม
7 

กลุ่ม
8 

กลุ่ม
9 

กลุ่ม
10 

1 Pre-test ความรูเ้บื้องต้นในการเปน็ผู้ประกอบการ 
 
การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
“SMART Entrepreneur” 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  นักศึกษาสามารถประเมินความรู้ตนเอง
ทางด้านบริหารธรุกิจ 

 นักศึกษามีแรงบันดาลใจ และมีเปา้หมายใน
การเรยีนที่ชัดเจน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

2 ความรู้เบื้องต้นด้านการจดัการ 
 
กิจกรรม  :  การจดัการกับการเปน็ผู้ประกอบการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ด้านการจัดการ 
สามารถคิด วิ เคราะห์ แก้ไขปัญหา และมี
ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ สามารถน าไปใช้
ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

3 ความรู้เบื้องต้นด้านการตลาด 
 
กิจกรรม  :  การตลาดกับการเป็นผู้ประกอบการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
 
 

 

นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ด้ านการตลาด 
สามารถคิด วิ เคราะห์ แก้ไขปัญหา และมี
ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ สามารถน าไปใช้
ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

4 ความรู้เบื้องต้นด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
กิจกรรม  :  ภาษาอังกฤษธุรกิจกบัการเป็น

ผู้ประกอบการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ทบ ทวน ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 
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หน่วย
เรียน 

บทเรียน/กิจกรรม 

จ านวนชั่วโมง (กลุม่ 1 และกลุม่ 2) 

Outcome (ผลสัมฤทธิ์) 
อาจารย์
ผู้สอน กลุ่ม

1 
กลุ่ม
2 

กลุ่ม
3 

กลุ่ม
4 

กลุ่ม
5 

กลุ่ม
6 

กลุ่ม
7 

กลุ่ม
8 

กลุ่ม
9 

กลุ่ม
10 

5 ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดท าสื่อส าหรับการน าเสนอทางธุรกิจ 
 
กิจกรรม :  การจัดท าสื่อเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ

ส าหรับผู้ประกอบการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 นักศึกษาได้รับความรู้  สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
จัดท าสื่อส าหรับการน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

6 การน าเสนอผลงาน : SMART Entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post-test  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยฝึกการท างานเป็น
ทีม การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม มี
ค ว า ม อ ด ท น  เ สี ย ส ล ะ  
มีความรับผิดชอบ และสามารถสื่อสาร โดย
ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 นักศึกษาสามารถประเมินความรู้หลังจาก
การเรียน 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

 รวมทั้งสิ้น (ช่ัวโมง) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   
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2) การปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  กลุ่ม 1(แบ่งเป็น 10 กลุ่มย่อย)  และ กลุ่ม 2 (แบ่งเป็น 10 กลุ่มย่อย)   

หน่วย
เรียน 

บทเรียน/กิจกรรม 

จ านวนชั่วโมง (กลุม่ 1 และ กลุม่ 2) 

Outcome (ผลสัมฤทธิ์) อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม
1 

กลุ่ม
2 

กลุ่ม
3 

กลุ่ม
4 

กลุ่ม
5 

กลุ่ม
6 

กลุ่ม
7 

กลุ่ม
8 

กลุ่ม
9 

กลุ่ม
10 

1 Pre-test 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
Let's talk (Conversation class) 
 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  นักศึ กษาได้ประ เมินความรู้ ทางด้ าน
ภาษาอังกฤษของตนเอง  

 นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

2 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
Basic Grammar 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักไว
กรณ์พื้นฐาน 

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
Reading for Fun 
Post-test 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 

 

 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาสามารถประเมินความรู้หลังจาก
การเรียน  

คณาจารย์ 
บริหารธุรกิจ 

 
 

รวมทั้งสิ้น (ช่ัวโมง) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   

    
 

 
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข) 

                                                  หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ. บริหารธรุกิจ 
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การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการ และวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1/2562 
 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    สาขาวิชา ศิลปศาสตร ์        
ระยะเวลาด าเนินการ 27-31 พฤษภาคม 62 และ 3-7 มิถุนายน 62 จ านวนชั่วโมง ห้องละ 60 ช่ัวโมง (3 ห้อง)    
หลักการและเหตุผลในการจัดหนว่ยเรียนในการปรับพ้ืนฐาน 

ตามที่หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คือ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขา ท าให้พบว่าผู้เข้าศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน มีปัญหาการปรับตัวจากระบบและวิธีการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป ท าให้ไม่สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการจัดการเรียนปรับ
พื้นฐานให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวกับกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การจัดระบบความคิดการท างานเป็นทีม รวมถึงความมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น รู้จักแบ่งเวลา การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
บทเรียน/กิจกรรม 

หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง Outcome (ผลสัมฤทธิ์) อาจารย์ผู้สอน 
1 Enhancing Twenty first century learning skills through 

English language activities 
30 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

- Creativity 
- Communication 
- Critical thinking& Problem solving 
- Collaboration 

อ.สุภรพรรณ  คนเฉียบ 
อ.ศลิษา  เศวตนันทน์ 
ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน ์
อ.เดชาธร  พจนพงษ ์
อ.ดารารตัน์  เต็งไตรสรณ ์
อ.ปณิสา  กุระคาน 
อ.ฝนทิพ  ราชเวียง 
อ.ศศิวิมล  ชิน 
อ.เฉลิมชัย  พาราสุข 
 

หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง Outcome (ผลสัมฤทธิ์) อาจารย์ผู้สอน 
 1.Open Mind Open Eyes   6   
 2.Conducting a survey 6   
 3.Persona 6   
 4.Best Solutions 6   
 5.Show & Share 6 
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หน่วยเรียน ชื่อบทเรียน/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง Outcome (ผลสัมฤทธิ์) อาจารย์ผู้สอน 
2 Drama Project 30 -สามารถท างานเป็นทีมได้ตลอดการปรับ

พื้นฐาน 
-สามารถใช้เสียงและการออกเสยีงได้ชัดเจน 
-พัฒนาทักษะการเขียนและสนทนาได ้
-พัฒนาด้านความเข้าใจภาษาและสามารถ
แสดงออกเป็นท่าทางได ้

อ.สุภรพรรณ  คนเฉียบ 
อ.ศลิษา  เศวตนันทน์ 
ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน ์
อ.เดชาธร  พจนพงษ ์
อ.ดารารตัน์  เต็งไตรสรณ ์
อ.ปณิสา  กุระคาน 
อ.ฝนทิพ  ราชเวียง 
อ.ศศิวิมล  ชิน 
อ.เฉลิมชัย  พาราสุข 

 1. Ice breaking and team bonding activities 3   
 2. Team bonding activities 3   
 3. Voice acting through films: script reading aloud 3   
 4. Voice acting through films: Performance 3   
 5. Script creation based on Fairytales: script writing 3   
 6. Script creation based on Fairytales: revising and 

finalizing scripts 
3   

 7. Role play Activities: Acting 3   
 8. Role play Activities: Scene creation 3   
 9. Fairytales Performance: Rehearsal 3   
 10. Fairytales Performance: Final rounds 3   

ลงนาม......................................................หัวหน้าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ   
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1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ) 
 1.3.1 การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จะได้ด าเนิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา เชียงใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ รู้หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดไว้ให้กับนักศึกษาต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
เรื่องที่ 2.1 การพิจารณาแนวทางการท าความร่วมมือในการจัดท าโครงการโรงเรียนในโรงงานกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี (มทร.ล้านนา เชียงราย) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ         
จากการเข้าร่วมหารือความร่วมมือในการจัดท าโครงการโรงเรียนในโรงงานกับบีดีไอ โดยมีผู้บริหารบริษัท บีดีไอ กรุ๊ป 
จ า กั ด  ผู้ บ ริ ห า ร วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ท ย - ไ ต้ ห วั น  ( บี ดี ไ อ )  แ ล ะ อ ธิ ก า ร บ ดี  แ ล ะ                                                                                                               
คณะผู้บริหารมทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงรายและหัวหน้าสาขาการ
บัญชี เชียงราย โดยสรุปข้อหารือความร่วมมือได้ดังนี้ 

 1. ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชีจะร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงงานของนักศึกษาระดับ 
ปวส. โดยจะจัดท าโครงการในลักษณะบริการวิชาการ เพ่ือให้ค าปรึกษาในโครงงานของนักศึกษา ตั้งแต่ต้น
กระบวนการจนถึงโครงงานส าเร็จ (เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2562)  โดยโครงการร่วมเป็นที่ปรึกษานี้จะท าให้
อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชีสามารถถอดโครงงานและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการมาเป็นองค์ความรู้
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ต่อไป 
 2. ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ส่งนักศึกษาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้นปีที่ 4 เข้า
ฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา กับบริษัทในเครือของบริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จ ากัด  โดยในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน/
ฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่จะได้เข้าร่วมท างานกับสถานประกอบการ และเปิด
มุมมองในการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
 3. ในปีการศึกษา 2562 สร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิชาชีพ ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนักศึกษาระดับปวส. ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มทร.ล้านนา  โดยการสร้าง
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิชาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับนักศึกษาใหม่ที่สนใจเข้าศึกษาเพ่ือฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงกับสถานประกอบการจริง 
 4. ความร่วมมือในเรื่องการจัดหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training; Non Degree) ซึ่งเป็นลักษณะ
การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถเก็บหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี มทร. ล้านนา ได้ (อยู่ในระหว่างการหาแนวทางการด าเนินการ) 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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 เรื่องที่ 2.2 การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ประจ าปี 2562 

ดร.พวงทอง  วังราษฏร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ        
ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้าน
ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562  วิทยากรให้การบรรยาย/อบรม/ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้รับการพัฒนาความสามารถความเชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพและถ่ายทอด
ความรู้เป็นภาษาอังกฤษ  เพ่ือจะได้เตรียมรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติในอนาคต  คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้
นักศึกษาท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้านการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ความสามารถในการพูด
และการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและถูกต้อง  ท าให้ทราบผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับรวมถึงความต้องการของ
นักศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
เรื่องท่ี 3.1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 
นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ) ได้แจ้ง        

ต่อที่ประชุม ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
3/2562 ตามหนังสือที่ อว 0654.02/ว 47 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และ
หากมีการแก้ไขข้อมูลกรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่ง
การแก้ไขข้อมูลถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข         
จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาขอขยายเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย          
นายรัชตา  มาอากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ) ได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมฯ ด้วย นายรัชตา  มาอากาศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สังกัดกลุ่ม
วิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีก าหนดเวลา
ศึกษา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และได้รับการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาศึกษา
มาแล้วจ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ด้วยทุนมทร.ล้านนา 
และได้รับเงินเดือนเต็ม 

บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดระยะเวลาการขยายเวลาศึกษา 1 ปี ดังกล่าวในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายรัชตา  
มาอากาศ จึงแจ้งความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่อ และขอขยายเวลารับทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 มีก าหนด 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563   
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ และขอขยาย
เวลารับทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ดังนี้ 
1. เสนอให้นายรัชตา  มาอากาศ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบการขอขยาย

เวลาศึกษาต่อดังกล่าว โดยให้แนบผลการศึกษาท่ีผ่านมา รายละเอียดแผนการเรียน และค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ที่จะต้องอยู่ศึกษาหลังจากครบระยะเวลาตามหลักสูตรหรือตามสัญญา โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  

2. การขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อครั้งที่ 2 ให้ด าเนินการศึกษาด้วยทุนส่วนตัวตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ พ.ศ. 2551 

เรื่องที่ 5.2 การพิจารณารายนามผู้ส าเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าสรุปรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561  ให้กับทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
และทางฝ่ายวิชาการฯ ได้พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของ
สาขาวิชา ดังนี้ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2561              
- ระดับปริญญาตรี     จ านวน 1,315 ราย  
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน     41 ราย   

รวม                1,356 ราย 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจ าภาคการศึกษา 2/2561  

- เกียรตินิยมอันดับ 1     จ านวน     38 ราย  
- เกียรตินิยมอันดับ 2         จ านวน     87 ราย  

รวม                           125 ราย 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองและอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ข้างต้น  
มติที่ประชุม   1.  อนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,315 ราย 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 
จ านวน 38 ราย และอันดับ 2 จ านวน 87 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562  

2.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 
41 ราย ประจ าภาคการศึกษา 2/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 
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เรื่องที่ 5.3 การพิจารณาประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นการก าหนดเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาประกาศคณะบริหารธุรกิจและ          
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน               
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบประกาศคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน          
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562  โดยให้แนบตารางการเทียบโอนรายวิชา และจัดท าแบบค าร้องขอเทียบ
โอนผลการเรียนเพ่ือใช้กับทุกจังหวัดเป็นรูปแบบเดียวกัน 

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ราย นางสาวศิวพร  นาดี 

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน โดยมีข้อก าหนด
จัดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 8 ข้อ 48 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบตามความในข้อ 25.2.4 และข้อ 25.4.4  ทั้งนี้ให้คณบดีฯ เป็นผู้อนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา
รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 1 ราย 
นางสาวศิวพร  นาดี ดังนี้ 

1. ดร.อาชวิน  ใจแก้ว   ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ   กรรมการ 
3. ดร.พีรยา  สมศักดิ์   กรรมการ 
4. ดร.ตะวัน  วาทกิจ   กรรมการ 
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้หลักสูตรฯ เสนอรายละเอียดข้อมูลประวัติ

ของบุคลลจ านวน 4 ราย ที่จะเสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้  
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1. รายที่ 1 ดร.อาชวิน  ใจแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวหข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

2. รายที่ 2 รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
ต าแหน่งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง
เป็นผลงานวิจัย  

3. รายที่ 3 ดร.พีรยา  สมศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อยหลัง โดยอ
ยางน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. รายที่ 4 ดร.ตะวัน  วาทกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา หากหลักสูตรฯ ได้เสนอข้อมูลประวัติของ
รายชื่อบุคคลตามข้อเสนอแนะและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  ถือว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบและมีมติรับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ดังเสนอข้างต้น 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

เรื่องที่ 6.1 การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายอนุสรณ์          
คุณานุสรณ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้แจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับการอนุมัติจ้างบุคคลประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินรายได้หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตและเงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราย นายอนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ต าแหน่งอาจารย์          
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานสูงมากเป็นพิเศษ  สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คุณวุฒิ
ปริญญาเอก อัตราจ้างเดือนละ 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 

1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ระยะเวลา 12 เดือน)  
2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ระยะเวลา 12 เดือน)  
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ทั้งนี้  บุคลากรรายดังกล่าวจะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อโปรดพิจารณาการต่อสัญญาจ้างบุคคล  ราย นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นควรชะลอการต่อสัญญาจ้าง  
ราย ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ชะลอการรับนักศึกษาใหม่ เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ส่งผลให้จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 

2. ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ สามารถบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้อย่างเพียงพอ และยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สามารถรับผิดชอบนักศึกษา
ทั้งหมดของหลักสูตรฯ จ านวน 31 คน ได้แก่  

1) ดร.ลัดดา  ปินตา 
2) ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
3) นางสาวโสภา  เภสัชพิพัฒน์กุล 
4) รศ.ดร.พิชาภพ พันธ์แพ 

เรื่องที่ 6.2 โครงการน านักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เดินทางไปศึกษาดูงาน        
ด้านการศึกษาและเยี่ยมชมธุรกิจ ณ ประเทศไต้หวัน 

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีโครงการน านักศึกษาในหลักสูตรฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาและ
เยี่ยมชมธุรกิจ ณ ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2562 ที่ Southern Taiwan University of 
Science and Technology, Tainan และในการนี้จะแสวงหาความร่วมมือระดับหลักสูตร (MBA) ของทั้งสอง
สถาบันในด้าน Joint Degree Program ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน มีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาและมีนโยบาย
สามารถโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ ซึ่งจะได้สนับสนุนและให้การส่งเสริมความร่วมมือในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

ปิดประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 
 
 
 (นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ            รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม         


