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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์ รักษาราชการแทน  

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

ประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
8. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
12. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  

14. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
15. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
18. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
19. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
2. นายธีรภพ    แสงศรี  หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว  อาจารย์ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
4. ดร.ไพรพันธ์    ธนเลิศโศภิต อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
5. ผศ.นราวิชญ์    ความหมั่น  อาจารย์ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
6. ดร.ธิติวัฒน์     ตาค า  อาจารย์ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562   
1.1.2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
1.1.3 การวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
1.1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ        

(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ประจ าปี 2562 
1.1.5 การด าเนินการกิจกรรมรับน้องใหม่และกิจกรรมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.1.6 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561  
1.1.7 การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 

1.2.1 ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร        

3+1  ร่ วมกับ  Chongqing Technology and Business University (CTBU)  และ 

Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.2.2 แผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

1.3.1 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2562 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 

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

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  -ไม่มี- 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาการเงินธุรกิจ
ส าหรับนักบัญชี (BACAC122) เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)         
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส สาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการเงิน (รหัส 680215) 
ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย  มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.2 การพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

5.3 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 2/2561 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัทซีพออลล์ จ ากัด (มหาชน)) และรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 

5.4 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่) 

5.5 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง) 

5.6 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

เรื่องท่ี 1.1.1 การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562   
ตามที่ มทร.ล้านนา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีการเปิดรับสมัครเพ่ิมในรอบ 

TCAS 1-5 และภาคพิเศษ ซึ่งผู้บริหารมทร.ล้านนา ได้ขอให้แต่ละคณะ/หลักสูตรทุกจังหวัด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ท าการก ากับและติดตามนักศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษากลุ่มที่มีผล
การเรียนระดับน้อย เพ่ือให้นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาตามจ านวนที่เข้ามาและสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาแผนการเรียน  เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีได้ก าหนดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้าน
การเรียนการสอน การลงทะเบียน รวมถึงการใช้ชีวิตทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยด้วย 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ด้วยปัจจุบันการเรียนการสอนในบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ทางผู้บริหารมทร.ล้านนาจึงให้

คณะได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน  ขอมอบให้ฝ่ายวิชาการฯ ได้ด าเนินการดังกล่าวโดยขอให้ท าการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวม
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละจังหวัดที่มีจ านวนนักศึกษาลดลงและหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษา  เช่น จ านวนนักศึกษาที่มา
สมัครน้อยลง การปรับปรุงรายวิชาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยแบบเชิงรุก ให้เปรียบเทียบข้อมูลกับ
มหาวิทยาลัยอื่นเพ่ือมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 1.1.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) การลาศึกษาต่อ การท าวิจัยและบริการวิชาการ         
และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  จึงขอให้ทุกหลักสูตรทุกจังหวัดได้มีการวางแผนและด าเนินการ        
ตามแผนโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร
ได้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรและคณะต่อไป 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ         
(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ประจ าปี 2562 

ตามที่ ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลล้านนา ได้รับการอนุมัติให้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562  เพ่ือ
สร้างให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ สร้างอาจารย์ผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการ
ความรู้ด้านวิชาชีพและถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนในระดับสากล 
สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นนานาชาติ   
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ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง น่าน ตาก และพิษณุโลกได้ด าเนินการจัดโครงการส าเร็จลุล่วงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และจังหวัดเชียงรายจะมีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562  จึงขอให้แต่ละจังหวัดได้รายงาน
ผลการด าเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นก าหนดการจัดโครงการ  

ทั้งนี้ มทร.ล้านนา จะได้มกีารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูงซึ่งจะ
จัดให้ทุกจังหวัด ๆ ละ 2 วัน หากทราบก าหนดการจัดทางคณะฯ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

 เรื่องท่ี 1.1.5 การด าเนินการกิจกรรมรับน้องใหม่และกิจกรรมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา แจ้งให้คณะฯ ด าเนินการก ากับและกวดขันกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 

2562 โดยให้สิ้นสุดการท ากิจกรรมภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 และภายในก าหนดเวลา 08.00-18.00 น. 
เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่ก าหนดไว้จะมีบทลงโทษ จึงขอความร่วมมือแต่ละจังหวัดเข้มงวดและกวดขันกิจกรรม       
เชียร์/รับน้อง ขอให้ด าเนินการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 1.1.6 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ตามท่ี มทร.ล้านนา ได้มีก าหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นพธิี
การซ้อมย่อยในแต่ละจังหวัด หากหลักสูตรใดที่มีการโยกย้ายนักศึกษาให้ไปศึกษาที่จังหวัดอ่ืน ขอแจ้งให้บัณฑิตกลุ่ม
ดังกล่าวสามารถท าการซ้อมย่อยในจังหวัดที่ตนศึกษาจบหลักสูตร แต่ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันจริง)  
ให้บัณฑิตกลุ่มดังกล่าวกลับมาด าเนินการ ณ ต้นสังกัดที่เข้าศึกษาครั้งแรก  
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 1.1.7 การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
 ตามที่ มทร.ล้านนา ได้มีประกาศก าหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีผู้สมัครเพ่ือด ารงต าแหน่ง
คณบดีจ านวน 4 ราย ขณะนี้ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจ านวน 2 ราย โดยผู้สมัครจ านวน 2 รายนี้ได้น าเสนอ
แนวทางการบริหารและพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะได้ทราบผลการพิจารณา
การแต่งตั้งคณบดีในเร็ว ๆ นี้   จึงขอให้แต่ละจังหวัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งรายงานการส่งมอบงาน ขอให้ด าเนินการ
จดัส่งเพื่อจะได้รวบรวมน าเสนอมอบให้คณบดีในวาระใหม่ได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) 

เรื่องที่ 1.2.1 ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 3+1 
ร่วมกับChongqing Technology and Business University (CTBU)  และ Chongqing University of 
Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากลโดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่าง
มหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรร่วมและหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ และเตรียมพร้อมให้
นักศึกษามีความสามารถในแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU)และChongqing University 
of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นเวลานาน โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ท า MOU ในปี         
พ.ศ. 2553 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สหกิจศึกษา งานวิจัยร่วม 
หลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรม   

สืบเนื่องจากความร่วมมือดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
Chongqing Technology and Business University ( CTBU)  แ ล ะ  Chongqing University of Technology 
(CQUT)     อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการในงบประมาณ 2558 จ านวน 3 ราย ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3 ราย ปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 9 ราย และปีงบประมาณ 2562 จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 23 ราย 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing 
Technology and Business University ( CTBU)  แ ล ะ Chongqing University of Technology 
(CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือหาแนวทางและจัดท ารายวิชาเรียนส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการขยายระยะเวลาของโครงการ
แลกเปลี่ยนจากหนึ่งภาคการศึกษา เป็นสองภาคการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้  จะได้ร่วมหาแนวทาง หลักการ
ในการจัดท าหลักสูตร 3+1 และ2+2 โดยน าผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจฯ และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (นานาชาติ) หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ไปหารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์
มหาวิทยาลัย Chongqing University of Technology ณ มลฑลฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสนับสนุน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ และเพ่ือเพ่ิมทางเลือก โอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักศึกษาท้ังไทยและจีน 

เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2562 ได้เดินทางพร้อมกับผู้บริหารมทร.ล้านนา เพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูต ร 3+1 ร่วมกับ Chongqing Technology and Business 
University (CTBU) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
- Mr. Wang Ning คณบดี School of Tourism ได้กล่าวว่าอยากให้ มทร.ล้านนา เพ่ิมโควต้านักศึกษา

แลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา จากเดิมจ านวน 8 ราย เป็น 15 ราย ทั้งนี้ มทร.ล้านนา ก าลังจะเปิด
หลักสูตรการท่องเที่ยวนานาชาติ และจะได้ท าความร่วมมือหลักสูตร 2+2 หรือ 3+1 ต่อไป  

- Mr. Wang Ning ยังเชิญชวนให้ นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้ านนา แลกเปลี่ยนที่ 
CTBU สาขา International Tourism and Hospitality Management (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นระยะเวลา           
1 ภาคเรียนการศึกษา 
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2. หลักสูตร 3+1 กับ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
อาจารย์ภาคภูมิ ภัควิภาส ได้พูดคุยเรื่องการแนวทางการท าหลักสูตร 3+1 กับ International Business 

School (IBS) และได้เทียบรายวิชาที่สามารถโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้อาจารย์ภาคภูมิ และ Mr. Zhang Yi (Eric)       
ได้แลกเปลี่ยนอีเมล์ เพ่ือคุยรายละเอียดกันต่อไป 

3. การจัดตั้งศูนย์ภาษาจีน ณ มทร.ล้านนา 
- Ms. Han Yan ได้กล่าวว่าทาง CTBU วางแผนที่จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีนให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนธันวาคม 2562 โดยทาง CTBU จะสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่งศูนย์ภาษาจีน, หนังสือ, อุปกรณ์การเรียน  
- ทาง CTBU สามารถจัดหาอาจารย์สอนภาษาจีน มาสอนที่ศูนย์ภาษาจีนได้ โดยขอให้ มทร.ล้านนา 

จัดหาที่พักในมหาวิทยาลัยให้ และค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนค่าเดินทาง ทาง CTBU จะรับผิดชอบเอง หรือสามารถ
จัดการเรียนการสอน (Language Training Program) ผ่านระบบ VDO Conference ได้ด้วยเช่นกัน 

- นอกจากทางศูนย์ภาษาจีน จะท าการสอนแล้วยังสามารถจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ เช่น สอนเรื่องศิลปะมวย
จีน (Martial arts) ,การเขียนพู่กัน ฯลฯ โดยทาง CTBU สามารถส่งนักศึกษามาสอนได้ 

- หากนักศึกษา มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะเข้าร่วมหลักสูตร 3+1 หรือ 2+2 ณ CTBU ทางศูนย์
ภาษาจีน ก็สามารถเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนให้แก่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ก่อนที่จะไปศึกษาต่อได้ 

- ทั้งนี้ ทั้งสองมหาลัย จะต้องจัดท าข้อตกลงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีน ระหว่างกันด้วย 
4. Visiting Scholar (อาจารย์แลกเปลี่ยน) 
ทาง CTBU ยินดีที่จะส่งอาจารย์แลกเปลี่ยนมาสอนภาษาจีนหรือสอนภาษาอังกฤษ ที่มทร.ล้านนา 

ระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 ภาคเรียนการศึกษา โดยขอให้ มทร.ล้านนา จัดหาที่พักในมหาวิทยาลัยให้ และ
ค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนค่าเดินทาง ทาง CTBU จะรับผิดชอบเอง 

5. เรื่องอ่ืนๆ 
- ทาง CTBU ได้ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อปริญญาโทให้แก่ นักศึกษา มทร.ล้านนา โดยมีทุน 2 แบบ คือ        

1. ทุน President Scholarship 2. ทุน Mayor's Scholarships 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

 เรื่องท่ี 1.2.2 แผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 
1 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)  
ผ่ านการน า เสนอข้ อมู ลหลั กสู ตร ใหม่  ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในครั้งที่ 15(6/2562) 

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าและการประกอบการ 

ผ่ านการน า เสนอข้ อมู ลหลั กสู ตร ใหม่  ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในครั้ งที่  139 (มิ .ย. 62)              
(รอรับรองการประชุม) และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ ในครั้งต่อไป 

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  

ผ่ านการน า เสนอข้ อมู ลหลั กสู ตร ใหม่  ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ในครั้งที่ 3/2562 และอยู่ใน
ระหว่างการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิง
ธุรกิจ 

อยู่ระหว่างการน าเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

ได้ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2562 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ) 
 1.3.1 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มีก าหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ                 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม บธ.3 - 202 อาคารบริหารธุรกิจ 
3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือน าผลการตรวจประเมิน
คุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดใหม่โดยก าหนดให้ทุกคณะฯ ด าเนินการรับการตรวจ
ประเมินจ านวน 2 วัน โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562        
เพ่ือทราบ และให้เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะในครั้งนี้ 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
 -ไม่มี- 
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วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
เรื่องท่ี 3.1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ) ได้แจ้ง        

ต่อที่ประชุม ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2562 ตามหนังสือที่ อว 0654.02/ว 141 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และ
หากมีการแก้ไขข้อมูลกรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่ง
การแก้ไขข้อมูลถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข         
จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาการเงินธุรกิจ
ส าหรับนักบัญชี (BACAC122) เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการเงิน (รหัสอนุสาขาวิชา 680215) ราย นางชไมพร  
รัตนเจริญชัย  มทร.ล้านนา เชียงราย 

นางสาวมธุรดา สุรินทร์ค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะด้วย  
นางชไมพร  รัตนเจริญชัย  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร ก ารบัญชี 
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  มีความ
ประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส สาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการเงิน (รหัส 
680215) ตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.21/28 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยขอรับการประเมินการสอนก่อน   ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบเอกสาร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอประเมินเอกสารประกอบการ

สอนและรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร ราย นางชไมพร  

รัตนเจริญชัย  มทร.ล้านนา เชียงราย  เพื่อทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการ

ในล าดับต่อไป ประกอบด้วย 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา  ศักดิ์กิตติมาลัย อาจารย์ประจ าส านักวิชาบัญชี 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. อาจารย์วรีวรรณ   เจริญรูป  รักษาราชการ หัวหน้าสาขาการบัญชี 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงราย 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา  ศักดิ์กิตติมาลัย อาจารย์ประจ าส านักวิชาบัญชี 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. อาจารย์วรีวรรณ   เจริญรูป  รักษาราชการ หัวหน้าสาขาการบัญชี 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงราย 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  และมอบงานพัฒนาบุคลากรน าเรื่องเสนอกอง

บริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ  
1) เสนอให้ เป็นการขอในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัสสาขาวิชา 4 หลัก คือ 6802 ซึ่งถือว่าเป็นการแสดง

ถึงความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอในอนาคตที่จะสามารถขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น ที่มีความสอดคล้องได้อย่างหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  แต่หากผู้ขอยืนยันการขอ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ขอดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
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เรื่องที่ 5.2 การพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยมีรายละเอียดตามแบบ สมอ. 08 และแบบฟอร์ม

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

เชียงใหม่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม่ 

1. นางสาวณฐา  อภิธาวินวสุ นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ลาออกจากราชการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลในแบบ สมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และมอบฝ่ายวิชาการฯ น าเรื่องเสนอ                

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ได้ตรวจสอบการสะกดค า และการพิมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบของแบบฟอร์ม สมอ. 08 และแบบฟอร์ม
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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เรื่องที่ 5.3 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 2/2561 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัทซีพออลล์ จ ากัด (มหาชน)) และรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าสรุปรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
2/2561 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)) 
และรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2561 ให้กับทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 2/2561 
(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)) และ
รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 ดังนี้ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561  (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)) 

1. ระดับปริญญาตรี     จ านวน     35 ราย  
รวมทุกระดับ             จ านวน  35 ราย 

2. เกียรตินิยมอันดับ 2    จ านวน   6 ราย 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561   

1. ระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน      4 ราย 
2. ระดับปริญญาตรี    จ านวน  515 ราย 
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน    38 ราย 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จ านวน    -   ราย 

รวมทุกระดับ    จ านวน  557 ราย 

2.5 เกียรตินิยมอันดับ 1    จ านวน     6 ราย 
2.6 เกียรตินิยมอันดับ 2    จ านวน    21 ราย 

มติที่ประชุม   1.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561  (หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด 
(มหาชน))  จ านวน 35 ราย 
โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 6 ราย มีผลตั้งแต่วันที่  
23 มิถุนายน 2562  
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2.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 
2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน      4 ราย 
2.2 ระดับปริญญาตรี    จ านวน  515 ราย 
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน    38 ราย 
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน    -   ราย 
รวมทุกระดับ     จ านวน  557 ราย 

โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้ 
- เกียรตินิยมอันดับ 1    จ านวน     6 ราย 
- เกียรตินิยมอันดับ 2    จ านวน    21 ราย 
มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ได้แจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์

ทางธุรกิจ ติดต่อสื่อสาร และสร้างสารสนเทศที่มีมูลค่าให้องค์กร รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางธุรกิจเชิงอธิบาย (Descriptive Analytics) และเชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics) อย่างเป็นระบบและมี

แนวคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในปัจจุบัน 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาแบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ และพิจารณา
การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โดยมีอาจารย์ธีรภพ  แสงศรี หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร  ปุกแก้ว เป็นผู้น าเสนอ ดังนี้ 
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1. ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)       บริหารธุรกิจบัณฑิต        
  (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Business Administration      
2. ชื่อปริญญา    

(ภาษาไทย ชื่อเต็ม และชื่อย่อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)  
 บธ.บ. (ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) 

(ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มและชื่อย่อ) Bachelor of Business Administration  
 (Information Systems and Business Analytics) 
 B.B.A. (Information Systems and Business Analytics) 

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เขตพ้ืนที่  เชียงใหม่ 
4. ระดับ      ปวช.      ปวส.        ปริญญาตรี       ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
5. ประเภทหลักสูตร   หลักสูตรไทย        หลักสูตรนานาชาติ 
6. รูปแบบการจัดการศึกษา   ภาคปกติ     ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) 
7. ลักษณะของหลักสูตร    มีวิชาเอก     รวมจ านวน       1       วิชาเอก 

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

8. หลักการขอเปิดหลักสูตรนี้ 
  ตอบสนองความต้องการของประเทศ   ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  เกิดผลประโยชน์ทางสังคม หรือสาธารณะชน   เป็นการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน   

     ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ  เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
         เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 

  อ่ืนๆ ……………………………………………. 
9. จะเปิดด าเนินการรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่    1   ปีการศึกษา     2564   จ านวน  60  คน

และสถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 

10. ปรัชญา  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และ
สร้างสารสนเทศท่ีมีมูลค่าให้องค์กร รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

11. วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะทางด้านระบบสารสนเทศและสามารถ
พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจได้ 

 

แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ 
(ก่อนการจัดท าเล่มหลักสูตรใหม่) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  

 บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ        ยังไม่บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิง
อธิบาย (Descriptive Analytics) และเชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics) อย่างเป็นระบบและมีแนวคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในปัจจุบัน 

3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
  5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  
12. จุดเด่นของหลักสูตร 
 1. เป็นหลักสูตรที่ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ (Analytics)             
การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ
และมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรเพ่ือสร้างสารสนเทศที่มีมูลค่าโดยเลือกใช้
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
 3. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-directed learning) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) 

13. หลักสูตรใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกสถาบัน 
 13.1 หลักสูตรใหม่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนาอย่างไรบ้าง 
 หลักสูตรใหม่ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่อยู่ภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขา
คอมพิวเตอร์ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีขอบเขตของความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ
ไปพร้อม ๆ กัน โดยมีสัดส่วนโดยประมาณของความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ร้อยละ 65 และทางด้าน
บริหารธุรกิจร้อยละ 35 ซึ่งจะมีความแตกต่างจากสาขาวิชาที่อยู่ภายใต้ มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ด้วยกัน 
เช่น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนึ่ง ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น โดยทั่วไปมักเกิดความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศอยู่บ้าง ซึ่งอันที่จริง
แล้วสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านจะเน้นองค์ความรู้เฉพาะด้านในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ไม่ปรากฏว่ามีวิชาแกนทางธุรกิจ 
 นอกจากนี้ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพ้ืนที่ ยังมีหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ ที่สังกัดในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เช่นเดียวกันซึ่งมีสัดส่วนของขอบเขตความรู้ทางด้าน
บริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจนั้น จะมุ่งเน้นไปทางด้านการจัดการสารสนเทศและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงไปในทางใด
ทางหนึ่งเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นเปิดในหลายเขตพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละ
เขตพ้ืนที่ออกมาได้อย่างเด่นชัดทั้งที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศักยภาพเฉพาะตนของบุคลากร และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนของแต่ละเขตพ้ืนที่ ซึ่งต่างจากหลักสูตรใหม่ที่จะมุ่งเน้นในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ยุคปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนด้านระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรธุรกิจใน
เชิงอธิบาย (Descriptive Analytics) และเชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics) ทั้ งภาคทฤษฎีและ
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ภาคปฏิบัติให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็น
หลักสูตรที่ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการวิ เคราะห์  ( Analytics)  การติดต่อสื่ อสาร 
(Communication) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทางธุรกิจโดยเฉพาะ นอกเหนือจากนั้น 
หลักสูตรใหม่จะมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
(Self-directed learning) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) 

    13.2 หลักสูตรใหม่มีความแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น (ในประเทศ) ในประเด็นส าคัญอย่างไรบ้าง 
 หลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรที่ใช้ชื่อปริญญาคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มีกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น การบัญชี การเงิน การตลาด องค์การและการจัดการ รวมไปถึงการจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจที่จะก่อก าเนิดเป็นพ้ืนความรู้ที่จะถูก
น าไปบูรณาการกับการน าข้อมูลทางธุรกิจมาคิดวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจที่ชัดเจนกว่าหลักสูตร
ในลักษณะคล้ายกันแต่ชื่อปริญญาคือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  เช่น หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหลักสูตรการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลพระนคร ที่เน้นเครื่องมือทางด้านฮาร์ดแวร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยไม่เน้นกลุ่มวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ แต่ส าหรับหลักสูตรใหม่ที่น าเสนอ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือสามารถสร้างมโนภาพ คิดวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อ
องค์กรธุรกิจได้ 

14. ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 
14.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ปีการศึกษา จ านวน 16,000 บาท 
14.2 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร จ านวน 64,000 บาท 
14.3 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ปีการศึกษา จ านวน 10,400 บาท 
14.4 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร จ านวน 41,600 บาท 
14.5 ทุนภายนอกหรือรายได้ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน - บาท 

ในหลักสูตร/ปีการศึกษา  
14.6 ทุนภายนอกหรือรายได้ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน - บาท 

ในหลักสูตร/ตลอดหลักสูตร 
14.7 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน จ านวน 34 คน  
14.8 จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ จ านวน 60 คน  

15. หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง  
 - 

16. ระบ ุ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร” 
 มีความรู้และทักษะทางด้านระบบสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  

17. ความพร้อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
17.1 จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร  5  คน 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    14   คน  อาจารย์ผู้สอน..............คน  อาจารย์พิเศษ...........คน  
 ต าแหน่ง -  ศาสตราจารย์  - คน 
  -  รองศาสตราจารย์ - คน 
  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 คน 
  -  อาจารย์  10 คน 
 ระดับปริญญา -  ปริญญาเอก  2 คน 
  -  ปริญญาโท  12 คน 
  -  ปริญญาตรี  - คน 

17.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1)  ผศ.หฤทัย  อาษากิจ  
2)  ผศ.สัจจธรรม  สภุาจันทร์ 
3)  นายนรินทร์  จิวิตัน 
4)  นายเทวา  พรหมนุชานนท์ 
5)  นายจตุพร ศิลพรชัย 

17.3  อุปกรณ์/สถานที่  (ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือและอุปกรณ์) 
   มีเพียงพอแล้ว   
    ยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ขาดคือ  
       ถ้ายังไม่เพียงพอ  วิธีที่จะแก้ปัญหา  คือ  …………………. 

17.4  หลักสูตรมีการสนับสนุนจากส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  
  การสนับสนุน จังหวัด 

บริษัท JOBBKK  แนะแนวอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
 การศึกษาดูงาน 
 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 พร้อมรับเข้าท างาน 

กรุงเทพ/เชียงใหม่ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. 
ล้านนา 

 การสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) 

เชียงใหม่ 

ศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา  การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
(MOCK TOEIC) 

เชียงใหม่ 

18. แนวทางการประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ 
1) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
2) นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 
3) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
4) ผู้สนับสนุนข้อมูลและสถิติในองค์กรธุรกิจ 
5) นักวิชาการด้านระบบสารสนเทศ 
6) นักวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 
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19. โครงสร้างหลักสูตร ที่เสนอขอเปิดใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 
ปรากฏดังนี้ 

   เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

20. สรุปผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ ในหลักสูตรใหม่ 
 จากผลการส ารวจความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
ผ่านเว็บไซต์ระบบ Google Form ช่วงเดือน นายน 2562 ที่ผ่านมาจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีความประสงค์เข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 88 คน โดยมีสัดส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37 เพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 51 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 80 และ
สายอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 โดยจากผลการส ารวจพบว่า มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านระบบ
สารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 58 และไม่สนใจศึกษาต่อทางด้านระบบสารสนเทศและ
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 42 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  นก. 1. หมวดวิชาบังคับ -  นก. 1. หมวดวิชาบังคับ -  นก. 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
      -กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
30 นก. 
46 นก. 
21 นก. 

2. หมวดวิชาเลือก -  นก. 2. หมวดวิชาเลือก -  นก. 

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  นก. จ านวนหน่วยกิตรวม -  นก. จ านวนหน่วย
กิตรวม -  นก. จ านวนหน่วยกิตรวม  133 นก. 
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นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ยังได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้เข้า
ร่วมศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา และความต้องการใช้บัณฑิตจากหน่วยงานตามสายวิชาชีพ พบว่า สถาน
ประกอบการและหน่วยงานตามสายวิชาชีพมีความต้องการที่จะได้บุคลากร/พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานด้านระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการสารสนเทศและสร้างสารสนเทศที่มีมูลค่าให้องค์กร และ
สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อสื่อสารเพ่ือประสานงานกับฝ่ายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถท าการ
วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหากผู้เรียน
ได้มีความรู้และทักษะทั้งในการติดต่อสื่อสารและสามารถคิดวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจได้อย่าง
เป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะสามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้เรียนเพ่ือเข้าท างานในสถานประกอบการ
ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

21. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่       2562 
 

 
ลงชื่อ………………………….….… 

(นายอนวัช  จิตต์ปรารพ) 
หัวหน้าสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ 

 
ลงชื่อ……………………………….………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
ลงชื่อ…………………….……………………… 

(นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา  
 

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอให้ปรับชื่อหลักสูตร ระบบและการวิเคราะห์สารสนเทศทางธุรกิจ ตอบโจทย์กับเป้าหมาย  
2. ควรหาจุดร่วมในการวางเป้าหมายและจุดขาย ในการเปิดหลักสูตรใหม่ให้ชัดเจน ว่าจะไปในทิศทางใด

ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตแล้วมาออกแบบก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง
รายวิชาชีพหลักและวิชาชีพเลือก โดยจะขอให้มีการบรรจุวิชาภาษาอังกฤษไว้ในรายวิชาชีพหลัก 2 รายวิชา ซึ่งจะ
เป็นไปตามมาตรฐานคณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)  นักศึกษาจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญตรง  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการของการน าเสนอ  
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือน าเสนอกรอบ
แนวคิดต่อที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ต่อไป 

 

 

หมายเหตุ   : เอกสารที่ใช้ในการน าเสนอที่ประชุม 
1) แบบเสนอข้อมูลหลกัสูตรใหม่ 
2) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลกัสูตร 
3) มติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 



21 

 

เรื่องที่ 5.5 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง) 

ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ         
ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        
มทร.ล้านนา ล าปาง มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล        
ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ  ที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาแบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ และพิจารณา
การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น และดร.ธิติวัฒน์ ตาค า  เป็นผู้น าเสนอ 
ดังนี้ 
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1. ชื่อหลักสูตร   (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล    
   (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science Program in Digital Technology Management 
2. ชื่อปริญญา    (ภาษาไทย ชื่อเต็ม และชื่อย่อ)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)  

  (ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม และชื่อย่อ) Bachelor of Science (Digital Technology Management) 
3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพ้ืนที่ ล าปาง  
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   

     ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ     เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
          เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 

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

และสถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง          
10. ปรัชญา ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณธรรม สามารถพัฒนาและ

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ  
11. วัตถุประสงค ์ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

11.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

11.2 มีทักษะทางสังคม และทักษะด้านภาษา ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถติดต่อสื่อสารและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

11.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
 
 

แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ 
(ก่อนการจัดท าเล่มหลักสูตรใหม่) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  

 บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ        ยังไม่บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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12. จุดเด่นของหลักสูตร 
12.1 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริหารธุรกิจ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ 
12.2 บัณฑิตสามารถสร้าง พัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
12.3 มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นแนวคิด ทฤษฎี ทักษะและประสบการณ์ จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ชาวบ้านในแขนงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ 

12.4 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve 
และ New S-Curve เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น 

13. หลักสูตรใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกสถาบัน 
 13.1 หลักสูตรใหม่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช          

มงคลล้านนาอย่างไรบ้าง 
 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาบนพ้ืนฐานของเนื้อหาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ ตาม มคอ.1 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปิดสอนใน มทร.
ล้านนา พื้นที่ตาก และพิษณุโลก โดยส่วนที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร 
และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการเพ่ิมกลุ่มรายวิชาธุรกิจดิจิทัลในโครงสร้างหลักสูตร ที่เน้นความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ อีกทั้งมีการ
ฝึกปฏิบัติโดยมีการจัดท าธุรกิจจ าลอง (Smart Biz Project) เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการฝึก
ทักษะการท างาน การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

13.2 หลักสูตรใหม่มีความแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น (ในประเทศ) ในประเด็นส าคัญอย่างไรบ้าง 
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีความแตกต่างจากหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ในสถาบันอ่ืน ดังนี้  
1) การเทียบโอนรายวิชา เนื่องจากหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีการจัดโครงสร้าง

หลักสูตรที่สามารถรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอาชีวศึกษาในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้นักศึกษาจากสาขาวิชาดังกล่าว สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากกว่า
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกันในสถาบันอื่น  

2) หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์โดย
ใช้หลักการของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถสร้าง พัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมไดต้ลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  

3) การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเพ่ิมกลุ่มรายวิชาธุรกิจดิจิทัล 
ทีมุ่่งเน้นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สมัยใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในโครงสร้างหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ตาม มคอ.1 และ
โครงสร้างหลักสูตรของสถาบันอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน  



24 

 

4) การเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีการจัดท า
โครงการด้านธุรกิจจ าลอง (Smart Biz Project) เ พ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีอาจารย์ 
ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัลเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน 

14. ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 
14.9 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ปีการศึกษา จ านวน.........15,000...........บาท   
14.10 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน/ค่าหน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร   จ านวน.........60,000…........บาท   
14.11 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ปีการศึกษา      จ านวน...........4,200...........บาท     
14.12 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร     จ านวน.........33,600...........บาท  
14.13 ทุนภายนอกหรือรายได้ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน................-…............บาท 

ในหลักสูตร/ปีการศึกษา  
14.14 ทุนภายนอกหรือรายได้ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน.................-…...........บาท 

ในหลักสูตร/ตลอดหลักสูตร 
14.15 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน     จ านวน..............10...............คน      
14.16 จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ     จ านวน..............30...............คน       

15. หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง  
-         

16. ระบุ  “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร”    
16.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
       16.1.1 เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถน าความรู้ในด้านการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ การพัฒนา
สื่อออนไลน์และมัลติมีเดีย การบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหาร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติได ้
       16.1.2 เป็นบัณฑิตท่ีสามารถสร้างธุรกิจใหม่หรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้ด้วยตนเอง 
       16.1.3 เป็นบัณฑิตท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและภาษา 
16.2 มีทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
16.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ    

17. ความพร้อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
 17.1 จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร  6  คน (รวมผู้ลาศึกษาต่อด้วย) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ....6....คน       อาจารย์ผู้สอน....-.....คน   อาจารย์พิเศษ.....-.....คน  
    ต าแหน่ง -  ศาสตราจารย์   - คน   
      -  รองศาสตราจารย์  - คน   
      -  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 คน   
      -  อาจารย์  5 คน 
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     ระดับปริญญา -  ปริญญาเอก  1 คน   
      -  ปริญญาโท    5 คน   
      -  ปริญญาตรี    - คน   
       17.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1) ผศ.นราวิชญ์  ความหมั่น  
2) ดร.ธิติวัฒน์  ตาค า  
3) นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ  
4) นางสาวคนึงนุช  สารอินจักร์  
5) นายวชิระ  หล่อประดิษ  
6) นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกุล  

17.3  อุปกรณ์/สถานที ่ (ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือและอุปกรณ์) 
       มีเพียงพอแล้ว   
            ยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ขาดคือ     
          ถ้ายังไม่เพียงพอ  วิธีที่จะแก้ปัญหา  คือ     

 17.4  หลักสูตรมีการสนับสนุนจากส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  
  17.4.1 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 

1) มีความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการ
จัดการเรียนการสอน การใช้ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

2) มีความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และโครงการคลินิกเทคโนโลยี ในการจัดท า
โครงการ Smart Biz Project ของนักศึกษา 

17.4.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
1) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท าธุรกิจ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน และการ
จัดท าโครงการ Smart Biz Project 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การท าธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

18. แนวทางการประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ 
ด้านการประกอบอาชีพ 
1) นักจัดการธุรกิจดิจิทัล   
2) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
3) นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจดิจิทัล 
4) นักบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
5) นักบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ 
6) นักพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ 
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7) เจ้าหน้าทีเ่ครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
8) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
9) นักพัฒนาสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย 

ด้านการศึกษาต่อ 
1) หลักสูตรปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  
2) หลักสูตรปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น บริหารธุรกจิ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาดดิจิทัล  

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น 

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

     เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

20. สรุปผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ ในหลักสูตรใหม่ 
 จากผลการส ารวจนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1 มีความสนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลใน มทร.ล้านนา ล าปาง ร้อยละ 89.66    
 2 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ผลประเมิน 
ความน่าสนใจของชื่อหลักสูตร 4.21 0.98 มากที่สุด 
ความน่าสนใจของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.17 0.83 มาก 
ความน่าสนใจของกลุ่มเนื้อหาที่จัดการสอนด้านบริหารจัดการและการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ 

4.10 0.88 มาก 

ความน่าสนใจของกลุ่มเนื้อหาที่จัดการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.09 1.02 มาก 

ความน่าสนใจของกลุ่มเนื้อหาที่จัดการสอนด้านการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล (Digital 
Content) 

3.76 1.30 มาก 

ความน่าสนใจของกลุ่มเนื้อหาที่จัดการสอนด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3.83 0.83 มาก 
ความน่าสนใจของกลุ่มเนื้อหาที่จัดการสอนด้านพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร

ดิจิทัล (Smart Agriculture) 
3.98 0.92 มาก 

ความน่าสนใจของกลุ่มเนื้อหาที่จัดการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Smart 
Biz Project) 

4.12 1.07 มาก 

3 มีความสนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ร้อยละ 79.31 
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ดังนี้ 

ปริญญาตรี 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 นก. 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
      -กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
15 นก. 
45 นก. 
39 นก. 

-กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
      -กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 นก. 

จ านวนหน่วยกิตรวม  135 นก. 
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21. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ได้พิจารณากลั่นกรองโดยกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  
     เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.   
 

 

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอให้ลดจ านวนกลุ่มวิชาชีพเลือก และให้เพ่ิมกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพบังคับ เพ่ือให้

นักศึกษาได้มคีวามเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น  
2. เสนอให้หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เชียงใหม่) เป็นผู้ด าเนินการหลักในการประสานงานกับ

หลักสูตรระบบสารสนเทศฯ ในแต่ละจังหวัด เพ่ือมาร่วมกันหารือและหาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความชัดเจน ไม่เกิดความซ้ าซ้อน สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับ
นโยบายคณะและมหาวิทยาลัย  

3. มอบฝ่ายวิชาการแจ้งนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยฯ ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร               
และให้ประสานงานในแต่ละหลักสูตร/แต่ละจังหวัดได้ด าเนินการประชุมหารือเพ่ือหาจุดเด่นที่เป็นไปตามนโยบาย
คณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร/จังหวัด  โดยให้แต่ละจังหวัดได้มีการน าเสนอ
จุดเด่นของตนเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างความเชี่ยวชาญที่มีความแตกต่างที่ชัดเจน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการของการน าเสนอ  
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  

 

 

ลงช่ือ…………………….………… 

(………………………….………….) 
หัวหน้าสาขาวิชา…………………….. 

 

ลงช่ือ…………………….………… 

(………………………….………….) 
รองคณบดฝี่ายวิชาการฯ คณะ…………………….. 

 

ลงช่ือ…………………….………… 

(………………………….………….) 
คณบดีคณะ…………………….…….. 
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เรื่องท่ี 5.6 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

อาจารย์อนวัช   จิตต์ปรารพ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งต่อที่
ประชุมฯ  ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562      
ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทุกหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อที่ประชุมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
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ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/หลักสตูร  
หลักสูตรกลาง   

MBA บัญช ี บริหาร สารสนเทศ IBM EIC ท่องเที่ยว  

องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. 

ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรกึษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ผ่าน - - - - - - 
 

6. คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถา้มี) ไม่ผ่าน - - - - - -  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ผ่าน - - - - - -  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา N/A - - - - - -  
9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอินสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ผ่าน - - - - - - 
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตมกรอบ TQF N/A 4.18 4.21 4.02 4.54 4.20 3.15  
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจยัของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

N/A 3.75 3.56 3.64 4.5 3.70 3.57 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 N/A 3.97 3.89 3.83 4.52 3.95 3.36  
องค์ประกอบที่ 3  
นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 1 3 3 2 3 3 3  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 3 3 2 3 2 3  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 3 2 2 3 2 2  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 1.33 3.00 2.67 2.00 3.00 2.33 2.67  

องค์ประกอบที่ 4  
อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 1 2 2 2 2 2 2  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.33 4 4.16 3.39 3.33 2.44 2  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 2 2 3 3 2 3  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 2.44 2.67 2.72 2.80 2.78 2.15 2.33  

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 3 2 3 2 2 2  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

2 3 3 2 3 2 3 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1 3 2 1 3 1 2  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF 4.50 5.00 4.0 5.0 5.00 4.50 5.00  



30 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 
2.38 3.50 2.75 2.75 3.25 2.38 3.00 

คะแนน
เฉลี่ยรวม 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/หลักสตูร  
หลักสูตรกลาง   

MBA บัญช ี บริหาร สารสนเทศ IBM EIC ท่องเที่ยว  

องค์ประกอบที่ 6  
สิ่งสนับสนุนนการเรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 3 2 1 3 2 3 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 

คะแนนรวม 2.08 3.23 2.84 2.62 3.26 2.53 2.82 2.47 

 
หมายเหต ุ: หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ไม่ผ่าน เน่ืองจาก  
   1. ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ดร.โสภา เภสัชพพิัฒน์กุล มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ ไม่ครบตามเกณฑ์ ก าหนด ซ่ึงต้องมีอยา่งน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
   2. ข้อ 5 คุณสมบัตขิองอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารยท์ี่ปรกึษาการค้นคว้าอิสระ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จ านวน 6 คน (รศ.ดร.
พิชาภพ พันธุ์แพ, ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม, ดร.พีรยา สมศักดิ์, ดร.ริญญาภัทร ์ , ดร.วรวิทย์, รศ.เพ็ญจันทร์) ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร) 
   3. ข้อ 6 คุณสมบัตขิองอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม จ านวน 2 คน (ดร.โสภา, ดร.ธนศักดิ์) มีผลงานทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)  

 
ข้อเสนอแนะภาพรวมจากผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
 ข้อเสนอแนะในภาพรวม : 

 หลักสูตรยังขาดการวางแผนในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย 
ทิศทาง วิธีการท างานร่วมกันในทุกเขตพ้ืนที่รวมทั้งมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารให้กับ               
ทุกเขตพ้ืนที่ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นหลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบัญชี ตลอดจนการน า Excel Advanced มาประยุกต์ใช้ 

1. ระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรยังไม่ชัดเจน และไม่สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 

หลักสูตรควรหาวิธีการจัดเก็บข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันเพ่ือจะตอบปัญหาการ

ท างานและน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ตัวอย่างเช่น จ านวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปี จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา อัตรา

การคงอยู่ของนักศึกษา 
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2. การเขียน SAR หลักสูตรไม่ควรแยกวิธีเขียนโดยแบ่งเป็นขั้นตอนควรเขียนเชิงบูรณาการโดยก าหนด

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นว่าต้องการความส าเร็จในประเด็นใด หลังจากนั้นน าไปวางแผนก าหนดกระบวนการ

ท างาน และด าเนินการตามกระบวนการนั้น เกิดผลลัพธ์อย่างไรหากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ควรพิจารณา

กระบวนการท างานเพ่ือหาว่าประเด็นใดต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วไปประเมินกระบวนการหาสาเหตุและเสนอแนวทาง

ปรับปรุงกระบวนการนั้นจนสรุปมาเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะท าให้การเขียนแบบรายงาน

ประเมินตนเองมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนตัวบ่งชี้ด้าน

คุณภาพให้บุคลากรทุกคนในหลักสูตรมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จะได้ส่งผลต่อวิธีการด าเนินงานการจัดเก็บ

ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์แก่หลักสูตร 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม : 

1. การจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายวิชาเอก และหลากหลายพ้ืนที่ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจใน                 
การบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลักสูตรควรพิจารณาเพ่ือหาทางออกว่าจะด าเนินการ
เช่นนี้ต่อไป หรือก าหนดนโยบายในประเด็นอ่ืนเพ่ือเกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่ได้พัฒนาให้เข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางคนยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงไม่ได้น าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการไม่สะท้อนถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินการในแต่ละปีได้ หลักสูตรควรหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เห็นความส าคัญของการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี จึง
ท าให้รายงานไม่สะท้อนผลด าเนินการตามจริง และไม่สามารถน าเสนอผลงานสู่สาธารณะได้ 

4. ในบางวิชาเอกยังเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มีเนื้อหาใหม่ ๆ ที่จะจูงใจผู้เรียน หลักสูตร
ควรสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หาเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย ตลอดจน
เนื้อหารายวิชาที่สามารถพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตด้วยความภูมิใจ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   ข้อเสนอแนะในภาพรวม : 

หลักสูตรควรมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหารหลักสูตรกับพ้ืนที่ ควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ เมื่อมีปัญหาในพ้ืนที่ใดจะได้ร่วมมือกันแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและส่งผล
กระทบต่อการบริหารหลักสูตร  

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    
1. วางแผนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ตรงกับศาสตร์ และอยู่ในกรอบเวลาที่

ก าหนด (5 ปี) 
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2. วางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
    ข้อเสนอแนะในภาพรวม : 

1. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงประเด็นบางประเด็นใน มคอ.2 ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา หากไม่ชัดเจนจะไม่สามารถน าไปใช้ในการทวนสอบ และการรายงานผลผู้ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละชั้นปีได้ หลักสูตรสามารถท าได้โดยปรับปรุงครั้งส าคัญ หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของหลักสูตรเพื่อใช้ก่อนก าหนดระยะเวลาที่จะเสร็จสิ้นของหลักสูตรเดิม  

2. หลักสูตรควรให้ความส าคัญของการจัดท าระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรให้ถูกต้อง เชื่อมโยงกัน และ
สามารถตอบผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ทุกองค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม พร้อมที่
รายงานต่อสาธารณะชน 

3. การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรควรแสดงถึงรายละเอียดที่ปฏิบัติจริงและตอบค าถาม
ตามเกณฑ์อย่างชัดเจน ควรน าเสนอในประเด็นว่าท าอะไร และท าอย่างไร เพ่ือจะเป็นข้อมูลปรากฎในรายงาน
ประจ าปี ที่เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติงานจริง และแสดงถึงความก้าวหน้าของหลักสูตรในแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
   ข้อเสนอแนะในภาพรวม : 

1. หลักสูตรยังขาดการวางแผนในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย 

ทิศทาง วิธีการท างานร่วมกันในทุกเขตพ้ืนที่รวมทั้งมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารให้กับทุก

เขตพ้ืนที่ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการก ากับติดตามการท างานร่วมกันและในแต่ละเขตพ้ืนที่

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสม พยายามน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือท าให้

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรยังไม่ชัดเจน และไม่สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 

หลักสูตรควรหาวิธีการจัดเก็บข้อมูลน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันเพ่ือจะตอบปัญหาการ

ท างานและน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ตัวอย่างเช่น จ านวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปี จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา อัตรา

การคงอยู่ของนักศึกษา 

3. การเขียน SAR หลักสูตรไม่ควรแยกวิธีเขียนโดยแบ่งเป็นขั้นตอนควรเขียนเชิงบูรณาการโดยก าหนด

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นว่าต้องการความส าเร็จในประเด็นใด หลังจากนั้นน าไปวางแผนก าหนดกระบวนการ

ท างาน และด าเนินการตามกระบวนการนั้น เกิดผลลัพธ์อย่างไรหากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ควรพิจารณา

กระบวนการท างานเพ่ือหาว่าประเด็นใดต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วไปประเมินกระบวนการหาสาเหตุและเสนอแนวทาง

ปรับปรุงกระบวนการนั้นจนสรุปมาเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะท าให้การเขียนแบบรายงาน

ประเมินตนเองมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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4. หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนตัวบ่งชี้ด้าน

คุณภาพให้บุคลากรทุกคนในหลักสูตรมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จะได้ส่งผลต่อวิธีการด าเนินงานการจัดเก็บ

ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์แก่หลักสูตร 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   ข้อเสนอแนะในภาพรวม : 

1. ควรบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

2. ควรเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เรียงล าดับตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ โดยให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 
ของปีที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะปัจจุบันมาเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือรองรับการตรวจประเมินให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ในรอบต่อไป ดังนี้ 

1. แต่ละหลักสูตรควรมีการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รวมถึงอาจารย์พิเศษ 
ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

2. ควรให้ความส าคัญในการบริหารจัดการท าระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงกัน
ประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นปัจจุบันที่สุด 

3. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรแสดงถึงรายละเอียดที่ปฏิบัติจริงและตอบเกณฑ์ได้อย่าง
ชัดเจน ประเด็นเดียวกันให้เขียนในลักษณะเดียวกัน ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าจะต้องท าให้ส าเร็จใน
ประเด็นใด เพ่ือน าไปวางแผนก าหนดกระบวนการท างานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขแล้วหาสาเหตุและเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการนั้นจนสรุปมาเป็นผลลัพธ์  เพ่ือให้การเขียน
รายงานฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

4. ควรจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกจังหวัดได้มีความเข้าใจในระบบและกลไกงานประกันคุณภาพฯ ในทุก 
ตัวบ่งชี้ รวมถึงการสื่อสารให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน จะได้ส่งผลต่อวิธีการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลและได้
ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์แก่ทุกหลักสูตร 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดข้างต้น 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
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เรื่องที่ 6.1 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย 1) นางสาวปารย์รสา  อรุณประเสริฐพร 2) นางสาว      
ชนินาถ  บูรณา  

ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วยหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน โดยมีข้อก าหนดจัดสอบ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 8 ข้อ 48 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบตามความในข้อ 25.2.4 และข้อ 25.4.4  ทั้งนี้ให้คณบดีฯ เป็นผู้อนุมัติรายชื่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 2 ราย ได้แก่  1) นางสาวปารย์รสา        
อรุณประเสริฐพร 2) นางสาวชนินาถ  บูรณา โดยเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบฯ ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  กรรมการ 

3. ดร.โสภา    เภสัชพิพัฒน์กุล กรรมการ 

ทีประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. กรรมการในล าดับที่ 2-3 จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอให้

ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรจุรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยเสนอให้กรรมการในล าดับที่ 2 (ผศ.ดร.

กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก) และล าดับที่ 3 (ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี มทร.ล้านนา เชียงใหม่) เป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตามแบบ สมอ. 08 

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการในล าดับที่ 3 เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการไม่ครบ ซึ่งจะต้องเป็นผลงานได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปีย้อยหลัง โดยอยางน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย โดยแสนอให้เปลี่ยนแปลงกรรมการรายที่ 3 

เป็น ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา หากหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  ถือว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบและมีมติรับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จ านวน 2 รายดังเสนอข้างต้น 
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เรื่องท่ี 6.2 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ราย นางสาว
ชุติกาญจน์  ศิริกุลอนันตญา 

ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วยหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน โดยมีข้อก าหนดจัดสอบโครร่าง
วิทยานิพนธ์ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และประเมินความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 8 ข้อ 50 การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ข้อ 50.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระในภาคการเรียนที่มีการยื่นค าร้องขอสอบโครงร่าง ข้อ 50.2 หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่
จะเสนอขออนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ราย นางสาวชุติกาญจน์  ศิริกุลอนันตญา หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดชัยนาท” ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา    ตันจันทร์พงศ ์  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา    ดิษฐ์แก้ว   กรรมการ 
3. ดร.โสภา       เภสัชพิพัฒน์กุล  กรรมการ 
ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. กรรมการในล าดับที่ 2-3 จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอให้

ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรจุรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยเสนอให้กรรมการในล าดับที่ 2 (ผศ.ดร.

กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก) และล าดับที่ 3 (ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี มทร.ล้านนา เชียงใหม่) เป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตามแบบ สมอ. 08 

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการในล าดับที่ 3 เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการไม่ครบ ซึ่งจะต้องเป็นผลงานได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปีย้อยหลัง โดยอยางน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย โดยแสนอให้เปลี่ยนแปลงกรรมการรายที่ 3 

เป็น ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา หากหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  ถือว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบและมีมติรับรองรายชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ราย 
นางสาวชุติกาญจน์  ศิริกุลอนันตญา 
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ปิดประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 
 
 (นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ            รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม         


