
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. ดร.วรวิทย ์    เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
9. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
13. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
15. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
16. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
19. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
20. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธ์แพ   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
4. นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย ์   หัวหน้าหลักสูตรบช.บ.การบญัชี  
5. นายอนวัช   จิตต์ปรารพ  หัวหน้าหลักสูตรบธ.บ.บริหารธุรกิจ  
6. นายสุพงศ์   แดงสุริยศรี  หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
7. นายนรินทร์   จิวิตัน   อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
8. นายภาคภูมิ   ภัควิภาส  หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
9. นายวรัญญ์คมน์  รัตนมงคลชัย  หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
10. นางฝนทิพ   ราชเวียง   หัวหนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.00 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การก ากับดูแลคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 

 1.2.1 รายงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
 1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2562   

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชมุทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 
2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  

2.2.1 แผนการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
2.2.2 การย้ายสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 

2.2.3 การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

2.3.1 สรุปโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกับวิทยาลัย 
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

2.3.2 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัยฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
2.4.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน เปิดหน่วยการเรียนรู้ระบบการจัดจ าหน่ายและ

กระจายสินค้าเกษตรของจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

2.4.2 บ้านวิถีไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดให้บุคลากรภายนอก
การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศาสตร์พระราชา 

2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เชียงราย 
2.5.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.6 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 

2.6.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน  
2.7 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 

2.7.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.8 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

2.8.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน  

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  
4.1  น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนร่วมสถาน ประกอบการ 

ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่”  

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาขอเปลี่ ยนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจ าหลักสู ตร                        

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
5.2 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
5.3 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2560) 

5.4 การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

5.5 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
5.6 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

การตลาด (รหัส 680214) ราย นางสาวญาดา  ค าลือมี มทร.ล้านนา ล าปาง 
5.7 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการ

บัญชี (รหัส 6801) ราย นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.8 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา   

        ราย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
5.9 การเสนอแนวคิดเพ่ือเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการข้อมูล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
5.10 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
5.11 การพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องที่  1.1.1 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ               
ให้ความส าคัญในการก ากับดูแลคุณภาพด้านการเรียนการสอน การจัดภาระงานสอน การตรวจสอบเพ่ือดูผลการ
ประเมินจากนักศึกษา โดยให้รายงานผลด้านการบริหารจัดการและรายงานผลด้านการเรียนการสอน การจัดภาระ
งานสอน จ านวนชั่วโมงสอนและการประเมินผู้สอนรวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา   

ตามที่ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือการปรับแผนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์จึงขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้แนวคิดการพัฒนาเพ่ือจะได้น าไปด าเนินการไปพร้อมกับนโยบาย
ประเทศและกระทรวง  

รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสชรกร ได้ให้แนวคิดการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
1. การบูรณาการและการพัฒนาบุคลากรด้านศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ด้วยการ

ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาคุณวุฒิ/คุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยให้มีความแข็งแกร่งให้เป็นที่ยอมรับสามารถน าไปใช้เป็นผลงานส าหรับการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ศึกษาและก าหนดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขันว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เพ่ือน าไปปรับเปลี่ยนวิธี        
การสอน/รายวิชาหลัก/รายวิชาเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต            

3. การรวมกลุ่มของ 6 จังหวัดเพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบันให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาเปิด
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจุดเด่นที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่
สามารถดึงดูดและมีความน่าสนใจมากที่สุด หรือผลักดันหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งให้แสดงเห็นความ
เชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และทยอยผลักดันหลักสูตรอ่ืนต่อ ๆ ไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีนฤวรรณ ได้ให้แนวคิดการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการที่ปัจจุบันคณะฯ มีทั้งหมด 6 จังหวัด เบื้องต้นขอเสนอให้น่าจะมีการรวมศูนย์กลาง

เพ่ือให้การบริหารจัดการทั้งงาน คน การเรียนการสอน การบริการวิชาการสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันที่สามารถตอบโจทย์ในแต่ละจังหวัดได้ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ได้ก าหนดให้ทุกสถาบันเลือกจุดเด่นของตนเองเพราะเป็นตัวก าหนดทิศทางว่าจะไปในทิศทางใด
และคณะ/หลักสูตรก็จะต้องเป็นไปตามทิศทางนั้นเช่นเดียวกัน  คณะควรมีการก าหนดและวางแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5-10 ปี ที่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยว่าจะไปในทิศทางใด  ซึ่งเน้นด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ของกระทรวงได้ การบริหารจัดการควรเป็นในเชิงกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้หลักสูตรอยู่รอด เพราะปัจจุบันมีจ านวนหลักสูตรมากควร
บริหารจัดการให้แต่ละหลักสูตรแต่ละจังหวัดมีจุดเด่นที่ชัดเจนมีความแตกต่างแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แบบไม่แข่งขันกัน   

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ศึกษาเพ่ือให้ได้จุดเด่นและความเป็นตัวตนน ามาออกแบบหลักสูตรใหม่ที่
สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 
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3. ปัจจุบันมีการการควบคุมคุณภาพด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สกอ. ซึ่งในอนาคต     
มทร.ล้านนนาอาจจะพิจารณาการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance : AUNQA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  

4. การวิจัย การบริการวิชาการ และผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ        
ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในเชิงการน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ควรเป็นผลงานที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม 
และชุมชนด้วย  

5. การบริหารจัดการภาพรวมทั้งด้านงานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการควรมีการวางแผนที่ชัดเจนเพ่ือท าให้
การขับเคลื่อนมีความชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน  

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์ ได้ให้แนวคิดการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
1. ท้องถิ่น น าจุดเด่นของท้องถิ่นเพ่ือสร้างให้เกิดความแตกต่างให้กับมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัดเพ่ือ     

ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น และจะท าอย่างไรเพ่ือให้คนท้องถิ่นมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาและสามารถ
สร้างผลงานของตนในระดับนักศึกษาและอาจารย์  

2. สากล ด้วยมทร.ล้านนามีจุดเด่นหลายสาขา ซึ่งล้วนเป็นสาขาวิชาที่สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสามารถร่วม
ท างานในระดับสากลตั้งแต่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยอาจจะท างานในระดับเป็นผู้น า หรือสามารถ
ท างานในระดับประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้เช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ  

3. ออนไลน์ ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์เป็นการสร้างงานที่ท ารายได้เป็นของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องท างานใน
สังกัดหน่วยงานใด ดังนั้นจะพัฒนานักศึกษาอย่างไรเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถท างานระบบ
ออนไลน์ไดเ้พ่ือเป็นไปตามนโยบายเศรฐกิจพอเพียง 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
 เรื่องท่ี 1.2.1 รายงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
กิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมการบริการวิชาการ และกิจกรรมการบริหารจัดการ
ห น่ ว ย ง า น  ป ร ะ จ า เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2  แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่  
https://bala.rmutl.ac.th/page/balareportmontly  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่               
25 ตุลาคม 2562 

ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่  7/2562 เมื่อวันที่           
17 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย วิชาเอกการตลาด 
และ มทร.ล้านนา พิษณุโลก วิชาเอกการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

น าเสนอ สวท.  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

2 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.
ล้านนา เพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

น าเสนอ สวท.  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

3 การพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ 
ปีงบประมาณ 2563 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563   หากจังหวัดใดมีความ
ประสงค์จะเพ่ิมเติมแผนการปรับปรุงหลักสูตร ของปีงบประมาณ 2563  โดย
ขอให้จังหวัดตากเป็นผู้ประสานงานไปยังทุกจังหวัดเพ่ือยืนยันการขอเพ่ิมเติม
ข้อมูล  และมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาสรุปข้อมูลน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไปในวาระแจ้งเพ่ือทราบ  และ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ครั้งที่ 8/2562  
วันท่ี 20 ธ.ค. 62 
วาระแจ้งเพื่อทราบ 

4 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา
สังคมศึกษา (รหัส 650141) ราย นายยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุ
สาขาวิชาสังคมศึกษา (รหัส 650141) 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
เอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

 

ฝ่ายบริหารและ
แผนยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ      
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

4 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จั น ท ร์ เ จ ริ ญ สุ ข  ค ณ บ ดี ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  เป็น 
ประธานอนุกรรมการ 

 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  นิเทศศิลป์ อ า จ า ร ย์ ส า ข า
สังคมศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เป็น อนุกรรมการ 

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขา 
ศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 

  

5 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)  
ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) 
2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน

เอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่ วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์ เจริญสุขคณบดีคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็น 
ประธานอนุกรรมการ 

 2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์ประจ า  
สาขาวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็น อนุกรรมการ 

2.3 อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ          
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง เป็น   
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ฝ่ายบริหารและ
แผนยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ   
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

7 การพิจารณาขอเปิดรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตร
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ  
เทียบโอน จ านวน ๓๐ คน 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และหากได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552        
ถือว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบและมีมติรับรองการขอเปิดรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอก
พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน จ านวน ๓๐ คน และมอบ       

คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

พิษณุโลก 

น าเสนอ สวท.  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

8 การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และการพิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  รับทราบและเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) 
เรื่องท่ี 2.2.1 แผนการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 

 ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอแผนการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2562        
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ 
ปีงบประมาณ 2563  หากจังหวัดใดมีความประสงค์จะเพ่ิมเติมแผนการปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปวส. ของปีงบประมาณ 
2563   โดยขอให้จังหวัดตากเป็นผู้ประสานงานไปยังทุกจังหวัดเพ่ือยืนยันการขอเพ่ิมเติมข้อมูล  และมอบฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษาสรุปข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไปในวาระแจ้งเพ่ือทราบ  และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
  ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงขอสรุปข้อมูล แผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
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แผนการปรบัปรุงหลกัสตูรและจดัท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวชิา 
หลักสูตร 

พ.ศ. 
หลักสูตร
ระดับ 

หลักสูตร เดือนที่ต้องเสนอสภาพิจารณา 
พื้นที่จัดการเรียน

การสอน ใหม ่ ปรับปรุง 
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

สภา
วิชาการ 

สภา
มหาวิทยาลัย 

1 การบัญชี  2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก  

2 การตลาด 2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก พษิณุโลกน่าน 

3 การจัดการ  2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก ล าปาง 
พิษณุโลก เชียงราย 

4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก ล าปาง 
พิษณุโลก นา่น 

5 บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 

- ปริญญา
ตร ี

  ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 น่าน 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดทราบเพ่ือฝ่ายวิชาการฯ จะได้เสนอให้          
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องท่ี 2.2.2 การย้ายสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เสนอเรื่องขอแยกสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต           

ออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสามารถด าเนินการตั้งแต่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
มทร.ล้านนารับพระราชทางปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 2.2.3 การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้แจ้งคณะเพ่ือทราบในการด าเนินการการเสนอขอ

ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถเสนอเรื่องเข้าสภาวิชาการ
ได้ปีละ 2 ครั้ง ยกเว้นกรณีเสียชีวิต และลาออกจากราชการ  ทั้งนี้คณะฯ จะได้รวบรวมเพ่ือน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
สภาวิชาการในเดือนมีนาคม 2563  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 
 เรื่องที่ 2.3.1 สรุปโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกับวิทยาลัย 
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

สรุปโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 The 7th 
National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors เ มื่ อ วั น เ ส า ร์ ที่               
30 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดย รศ.ดร.พรหทัย               
ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วม
พิธีเปิด ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการ รวมทั้งสิ้น         
7 หน่วยงาน โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคณาจารย์เดินทางเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์ผลงาน
วิชาการ 3 ท่าน ได้แก่  

1) รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย   ตัณฑ์จิตานนท์  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว  
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา   ปรีชานนท์  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ร่วมส่งผลงานวิชาการ (ในรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 10 ผลงาน)           

ซึ่งได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิชาการดีเด่น 1 ผลงาน คือ ผลงานวิชาการเรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก
ผลไม้ปลอดภัยเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านแม่ชี้มูก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” 
น าเสนอโดย อาจารย์เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ และอาจารย์นวิตถา   โสภาจารีย์ 
    มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 2.3.2 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัยฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ที่มุ่งการบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยเน้นการให้บริการที่เป็นระบบในรูปแบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย
ภายใต้โครงการทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษาภายใต้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    
 ขณะนี้ได้จัดท าท าเนียบนักวิจัยและที่ปรึกษาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบ QR Code ที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการนัดหมาย โดยจะเปิดระบบและให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563        
เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งบุคลากรในสังกัดมาขอรับบริการผ่านระบบการนัดหมาย  และศูนย์การ
เรียนรู้ก าลังด าเนินการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือเป็นจุดนัดหมายและพบปะระหว่างที่ปรึกษาและบุคลากรที่ขอรับบริการ 
คาดว่าจะพร้อมให้บริการสถานที่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563  
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ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ขอบข่ายงาน: เป็นศูนย์ที่มุ่งให้การบริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน ส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยเน้นการให้บริการที่เป็นระบบ ในรูปแบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยภายใต้โครงการ
ทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษาภายใต้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีศักยภาพเพ่ือช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์

- มุ่งเน้นส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
- เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการวิจัยส าหรับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 
- สร้างเครือข่ายภายในคณะและพ้ืนที่ 6 จังหวัด เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการวิจัย

และการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยความร่วมมือ
จากคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยที่เป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการท าวิจัยและการท าผลงาน
ทางวิชาการจากหลากหลายสาขาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มาร่วมกันเป็นที่ ปรึกษาและ      
พ่ีเลี้ยงนักวิจัย 

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ 
- ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563  

ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น.  
- ห้องศูนย์ให้ค าปรึกษา/บริการวิชาการ หรือสถานที่ให้บริการอ่ืนตามความเหมาะสม 

วิธีการขอรับบริการ 
- คณาจารย์และบุคลากรติดต่อนัดหมายที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงนักวิจัย ที่มีรายชื่อในท าเนียบที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง

นักวิจัย ได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร 081 783 2257         
(คุณนาขวัญ) หรือ โทร 053-921444 ต่อ 2601 (คุณบุษบา) 

- ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจะประสานจัดเวลาให้นักวิจัยพบกับที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยนักวิจัยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงนักวิจัยจะได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นทางการ
จาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินผลหลังการใช้บริการจากศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษา
นักวิจัย โดยการประเมินมี 2 ลักษณะ ดังนี้  

- การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
- การประเมินผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัย 

 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

Scan 

เข้าสู่ระบบทีป่รึกษา 
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2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ) 
เรื่องที่ 2.4.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน เปิดหน่วยการเรียนรู้ระบบการจัดจ าหน่ายและ

กระจายสินค้าเกษตรของจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
ประวัติความเป็นมา 

โครงการนี้ถูกจัดขึ้นเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดน่าน เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาต้นแบบระบบกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่านและผลผลิตแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร รวมไป
ถึงผลผลิตภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อีกด้วย และเพ่ือเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและผู้ที่สนใจในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความยั่งยืนในอนาคต 
วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือสร้างหน่วยการเรียนรู้ระบบการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าเกษตรของจังหวัดน่าน 
2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบการกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดน่าน 
3 เพ่ือเป็นหน่วยการเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าเกษตร 

งบประมาณ 570,000 บาท 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

ก่อนการเปิดด าเนินการ อ.อภิญญา กันธิยะ เข้ารับความรู้จาก บริษัทตันตราภัณฑ์ (ริมปิง) เนื้อหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานค้าปลีก การคัดเลือกสินค้า เงื่อนไขการฝากสินค้า เงื่อนไขการช าระเงิน ฯลฯ ซึ่งสินค้าที่วางจ าหน่ายใน
หน่วยฯ จะถูกคิดค่าด าเนินการ 20% จากราคาส่ง เพ่ือเก็บไว้เป็นค่าด าเนินการต่างๆ และน าส่งเข้าเป็นรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย หน่วยฯ เปิดด าเนินการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

- นักศึกษาหลักสูตรการตลาด ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ รหัส 
10003404 เป็นพนักงานประจ าหน่วยฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ต่างๆ เช่น การตลาด จัดซื้อ 
คลังสินค้า การเงิน และการบัญชี  

- นักศึกษาหลักสูตรการตลาด ในรายวิชาการการจัดการการขาย รหัส BBABA615, ในรายวิชาการการจัด
การค้าปลีก รหัส BBABA628 และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ในรายวิชาหลักการตลาด รหัส 
BBABA601 ได้รับมอบหมายให้ฝึกการจัดร้านค้าปลีก และฝึกเรื่องการขาย 

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในรายวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2 รหัส 
BSCAG212, ในรายวิชาน้ านมและผลิตภัณฑ์ รหัส 23024310, ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 
รหัส BSCAG216, ในรายวิชาการผลิตสุกร รหัส BSCAG205 และในรายวิชาเนื้อและผลิตภัณฑ์ รหัส
BSCAG228 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิตสินค้า เพ่ือส่งมอบให้กับกับทางหน่วยฯ โดยต้องประสานงานกับ
ฝ่ายจัดซื้อ 

ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรการตลาด  
นักศึกษามีโอกาสฝึกคิด ฝึกปฎิบัติจริง วางแผนการตลาด ก าหนดกิจกรรมทางการตลาด ตกแต่งร้านค้า            

วางแผนการจัดซื้อ 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากโครงการที่ผ่านมา ไม่มีการต่อระบบน้ าประปาเพ่ือไว้ใช้ และภูมิทัศน์รอบหน่วยฯ 
ไม่สวยงาม ไม่มีที่นั่งให้ลูกค้า การขาดความต่อเนื่องของสินค้า เช่น ไข่ไก่ ถือเป็นสินค้าขายดี แต่กลับมีปริมาณที่
จ ากัด และไมส่ม่ าเสมอ ด้านสถานะทางการเงิน ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินหมุนเวียน  
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สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 
แต่เนื่องจากปัจจุบัน หน่วยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงาน โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือให้ดูสวยงาม  จัดท าที่นั่ง เพ่ือให้นักศึกษาได้มีที่พัก และอีกส่วนหนึ่งน ามาจัดซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาเพ่ือจ าหน่ายใน
หน่วยฯ โดยที่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

จัดหาพนักงานประจ าหน่วยฯ เนื่องจากพนักงานในขณะนี้ เป็นนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งจะเสร็จสิ้นประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 จึงต้องมีการจัดหาพนักงานเพ่ือมาปฏิบัติงาน เบื้องต้นประสานงานกับอาจารย์สาขาบัญชี 
เนื่องจากนักศึกษาสาขาบัญชีจะต้องฝึกงานในเทอม 1/2563  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 2.4.2 บ้านวิถีไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดให้บุคลากรภายนอกการเข้า
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานศาสตร์พระราชา 

บ้านวิถีไทย โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ขอเชิญชวนผู้สนใจให้เข้าเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทักษะอาชีพ          
ด้านการท าแชมพู สบู่เหลวจากแหล่งเรียนรู้จริง การท าผ้ามัดย้อม โดยสามารถติดต่อมายังคณะเพ่ือขอเข้าศึกษา      
ดูงาน ณ บ้านวิถีไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน              

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เชียงราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี) 
เรื่องท่ี 2.5.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
- นักศึกษา มทร.ล้านนาเชียงราย คว้ารางวัลรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้

ซอฟต์แวร์ ERP ส าหรับงานด้านการเงินและบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า          
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี  2562 จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล            
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.วรีวรรณ เจริญรูป และ อาจารย์จรัสศรี  โนมี เป็นผู้
ควบคุมทีม 

- นักศึกษาการจัดการธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 
๗ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น          
๒๐๒ ทีม ๖๐๖ คน ๕๖ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่งเข้าแข่งขัน
จ านวน ๒ ทีม ได้แก่ ทีม DP2 ล้านนา และทีม Mission clear  ผลการแข่งขัน ดังนี้ 
- รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาและทีมแข่งขัน ทั้ง ๒ ทีม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  

เข้าแข่งขันรอบที ่2 : รอบเจียระไนเพชร  ได้รับ เกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก  
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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2.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง (ดร.พวงทอง  วังราษฏร์) 
เรื่องท่ี 2.6.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
- สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) 

จ ากัด อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงาน เพ่ือผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติการ (Hands-On) โดยหัวข้อในการดูงาน “กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม CSR ของบริษัท และชมการจัดการเหมือง” วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาการบัญชีให้เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์เรียนรู้
จากสถานประกอบการจริง สามารถน ามาบูรณาการกับวิชาชีพบัญชี เช่น รายวิชา บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร 
บัญชีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เน้นภาคปฏิบัติมากกกว่า
ภาคทฤษฎี การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติมจากที่ไม่มีในต าราเรียนในมหาวิทยาลัย พร้อมสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ได้ในอนาคตต่อไป โดยได้จัดเป็น 2 รอบ คือวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
มีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ และ อ.ดารณี ใจวงศ์ และวันพุธที่  4 ธันวาคม  2562              
มีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ  ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ และ อ.สิงหา ค ามูลตา  

- เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ล าปาง จัดโครงการเปิด
บ้านวิชาการ BALA (Faculty of Business Administration  and  Liberal Arts)  เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพและการท างานร่วมกันและเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์กับการจัดกิจกรรม และเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานของนักศึกษาภายในคณะ ซึ่งจากการ
ด าเนินกิจกรรมท าให้นักศึกษาได้ประสบการณ์และได้ใช้องค์ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ ในภาคทฤษฎีมาบูรณา
การในการท างานร่วมกัน มีกิจกรรมการเรียนรู้นิทรรศการเชิงสาธิตประจ าหลักสูตรต่างๆ ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย หลักทฤษฎีการเรียนหลักสูตรการจัดการ กิจกรรม ค าศัพท์การ
จัดการธุรกิจ กิจกรรม จับคู่ลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี โดยหลักสูตรการจัดการธุรกิจ  การตอบค าถาม
การตลาดมหาสนุก สื่อภาพผลิตภัณฑ์  

- สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ล าปาง ได้จัดกิจกรรม BALA FUN RUN [Run Together 
2019] เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและสานสัมพันธไมตรีและสร้างมิตรภาพแก่กัน เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.7 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ  วงค์เทียนชัย) 

เรื่องท่ี 2.7.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
- การประชุมร่วมของวิทยาลัยเต๋อหงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่าน VDO Conference  

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเต๋อหงต้องการน านักศึกษามาเรียนในรายวิชาภาษาไทย
ในหลักสูตร ปวส. จ านวน 5 รายวิชา ๆ ละ 2 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต (รายวิชาเกี่ยวกับการฟัง, พูด, 
อ่าน, เขียน, และรายวิชาท่องเที่ยว) ดังนั้น คณะท างาน ได้ประชุมร่วมกัน ดังนี้ 
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1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ตาก ก าลังอยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร ปวส. และคาดว่าจะ
จัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) 

2. รายวิชาที่จะเปิดสอนได้ของหลักสูตร ปวส. ของ มทร.ล้านนา ตาก ซึ่งก าลังด าเนินการเป็นรายวิชาทาง
กลุ่มสมรรถนะวิชาแกนกลางที่มีหน่วยกิตวิชาละ 3 หน่วยกิต  

3. ได้แจ้งให้ทางเต๋อหงพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพ่ือทราบ ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 
- คณะบริหารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตร 2 จังหวัด (จังหวัดตากและจังหวัดล าปาง) ร่วมกันจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยวช.      
ปีงบประมาณ 2564 ใน Platform ที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความ
เหลื่อมล้ า โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายคือ อ.อุ้มผาง จ.ตาก  โดยโครงการนี้จะด าเนินการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและ
ปลายน้ าในส่วนของคณะบริหารธุรกิจฯ ตาก ที่ร่วมจัดท าข้อเสนอคือหลักสูตรการบัญชี, การจัดการ และ
การตลาด  

- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ได้รับอนุมัติโครงการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) เพ่ือ Reskill or Upskill ให้กับก าลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้แผนงานการ
ขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน จ านวน 100,000 บาท และได้มอบหมาย
ให้ทางหลักสูตรระบบสารสนเทศฯ เป็นผู้ด าเนินงาน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
2.8  เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน) 
เรื่องท่ี 2.8.1 การด าเนินการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน  
- วันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม IT Camp 
เพ่ือน้อง ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ทั้งนี้เพ่ือมอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ตรวจเช็คซ่อมแซม บ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับทางโรงเรียน 
พร้อมทั้งมอบความรู้และสร้างความสนุกสนานในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่ม       
พิทยาคม   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2562        
ตามหนังสือที่ อว 0654.02/ว 524  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมี
การแก้ไขข้อมูลกรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่งการ
แก้ไขข้อมูลถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  ในการนี้คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข  จึงถือว่า
เป็นการรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 7/2562   
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วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
เรื่องที่ 4.1 น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการ

ด้านบริหารธุรกิจเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” 
ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการ
สอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่” นั้น และได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป ดังนี้ 

๑. ควรแสดงโครงสร้างแผนการเรียนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาค
ปกติกับโครงการพิเศษ ผลลัพธ์/ผลกระทบ/การตอบรับ/แนวทางแก้ไข ที่สามารถตอบ มคอ.๒ ได้ตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

๒. ขอให้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณนักศึกษาแต่ละชั้นปีให้มีความถูกต้องและเหมาะสม และสามารถ
แสดงข้อมูลการตอบรับที่ไม่ขัดข้องในส่วนของค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนด 

๓. ควรมีการจัดท าแผนการสอนชดเชยกรณีที่อาจารย์ต้องท าการสอนให้กับนักศึกษาโครงการพิเศษเพ่ือ
ไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมโครงการพิเศษ  “การจัดการ
เรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ดังนี้ 

1. ควรแสดงโครงสร้างแผนการเรียนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาคปกติ
กับโครงการพิเศษ ผลลัพธ์/ผลกระทบ/การตอบรับ/แนวทางแก้ไข ที่สามารถตอบ มคอ.2 ได้ตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
 ข้อมูลเพิ่มเติม:  

1.1) โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ-วิชาเอกการตลาด ตามโครงการพิเศษฯ ใช้หลักสูตรเล่มเดียวกันกับ
ภาคปกติ  แต่โครงการพิเศษฯ จะปรับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการตามแนวทางของการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ต้องใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 50%  โดยมีผลลัพธ์
ตาม มคอ.2 เช่นเดิม แต่มีความแตกต่างในเรื่องของสมรรถนะทางวิชาชีพที่นักศึกษาจะได้รับจากประสบการณ์ของ
การท างานจริง (Competency) ร่วมกับสถานประกอบการ และแสดงข้อมูลในแต่ละชั้นปีการศึกษา รายละเอียด
ดังนี้ 
 A. หลักสูตร บธ.บ.บริหารธรุกจิ-การตลาด (4 ปี) -–ภาคปกติ 
คุณวุฒิการศึกษาของผูเ้ข้าศึกษา  ม.6 หรือ ปวช.3 
จ านวนหน่วยกิตท่ีศึกษาตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกติ 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  6  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 – ภาคปกติ 
ช้ันปี/ 

ภาคเรยีน 
กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ตาม มคอ.2 
ช้ันปีท่ี 1 

ภาคเรยีน 1 
ศึกษาทั่วไป 
ศึกษาทั่วไป 
ศึกษาทั่วไป 
บูรณาการ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
พื้นฐานวิชาชีพ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะในการใช้ภาษาไทย 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
ศิลปะการใช้ชีวิต 
การบัญชีการเงิน 
หลักการตลาด 

รวม 18 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

1.ทักษะการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ  
2.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
3. คุณธรรม จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคเรยีน 2 

ศึกษาทั่วไป 
ศึกษาทั่วไป 
ศึกษาทั่วไป 
 
บูรณาการ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
ชีพบังคับ 

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญา 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
องค์การและการจัดการ 
พฤติกรรมผู้บรโิภค 

รวม 18 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 
 
ชั้นปีที่ 2 – ภาคปกติ 

ช้ันปี/ 
ภาคเรยีน 

กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ตาม มคอ.2 

ช้ันปีท่ี 2 
ภาคเรยีน 1 

ศึกษาทั่วไป 
บูรณาการ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
เลือกเสร ี

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา 
กฎหมายธรุกิจ 
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินคา้ 
กลยุทธ์ราคา 
นโยบายภาษีและการภาษีอากร 

รวม 18 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

1.ทักษะการปฏิบัติ งาน
ในวิชาชีพได้อย่างมือ
อาชีพ  
2.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
3. คุณธรรม  จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้
5.ทักษะการใช้การวิ 
เคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะ
การสื่อสาร  ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช้ันปีท่ี 2 
ภาคเรยีน 2 

พื้นฐานวิชาชีพ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 
ชีพเลือก 

หลักเศรษฐศาสตร ์
การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการตลาด 
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
การตลาดระหว่างประเทศ 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์

รวม 18 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ชั้นปีที่ 3 – ภาคปกติ 
ช้ันปี/ 

ภาคเรยีน 
กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ตาม มคอ.2 
ช้ันปีท่ี 3 

ภาคเรยีน 1 
พื้นฐานวิชาชีพ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 
ชีพเลือก 

การเงินธุรกิจ 
กลยุทธ์การตลาด 
การวางแผนการตลาด 
การจ าลองทางธุรกิจ 
การตลาดบริการและการจัดการลกูค้าสัมพันธ ์
การจัดการการค้าปลีก 

รวม 18 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1.ทักษะการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ  
2.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
3. คุณธรรม  จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้
5.ทักษะการใช้การวิ 
เคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช้ันปีท่ี 3 
ภาคเรยีน 2 

พื้นฐานวิชาชีพ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 
เลือกเสร ี

การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 
ธุรกิจเพื่อสังคม 
การจัดการการตลาด 
ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 

รวม 18 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 – ภาคปกติ 
ช้ันปี/ 

ภาคเรยีน 
กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ตาม มคอ.2 
ช้ันปีท่ี 4 

ภาคเรยีน 1 
พื้นฐานวิชาชีพ 
 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 
ชีพเลือก 
ชีพเลือก 
 

เตรียมสหกจิศึกษาและการฝึกงานทางบริหาร 
ธุรกิจ 
การวิจัยตลาด 
สัมมนาการตลาด 
การบรรจุภณัฑ ์
การตลาดสินค้าชุมชน 
การจัดการโลจิสติก์ทางการตลาด 

รวม 16 หน่วยกิต 

1 
 

3 
3 
3 
3 
3 
 

1.ทักษะการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ  
2.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
3. คุณธรรม  จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้
5.ทักษะการใช้การวิ 
เคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช้ันปีท่ี 4 
ภาคเรยีน 2 

พื้นฐานวิชาชีพ สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
รวม 6 หน่วยกติ 

6 
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B. หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด (4 ปี) – โครงการพิเศษ 
คุณวุฒิการศึกษาของผูเ้ข้าศึกษา  ม.6 หรือ ปวช.3 
จ านวนหน่วยกิตท่ีศึกษาตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกติ 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  6  หน่วยกิต 
 
ชั้นปีที่ 1  - โครงการพิเศษ 

ช้ันปี/ 
ภาคเรยีน 

กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วย
กิต 

ห้องเรียน/ 
ห้องปฏิบัติการ 

สมรรถนะทางวิชาชีพ ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ตาม มคอ.2 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคเรยีน 

1 

ศึกษาทั่วไป 
 
ศึกษาทั่วไป 
ศึกษาทั่วไป 
ศึกษาทั่วไป 
 
 
บูรณาการ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
พื้นฐานวิชาชีพ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะในการใช้ภาษาไทย 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นใน
ชีวิต 
ประจ าวัน 
ศิลปะการใช้ชีวิต 
การบัญชีการเงิน 
หลักการตลาด 
องค์การและการจัดการ 

รวม 24 หน่วยกิต 

3 
 

3 
3 
3 
 
 

3 
3 
3 
3 

จันทร์ – ศุกร ์
ณ คณะบริหาร 
ธุรกิจฯ ตาก 

1.สามารถมีทักษะพื้น 
ฐานการปฏิบตัิงาน
เบื้องต้น 
2.สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการขายและ
การใช้เงินเครื่อง
คิดเงิน 
3. สามารถปฏบิัติ
ตามขั้นตอนการการ
สั่งสินค้าและหลักการ
จัดวางสินค้าเพื่อการ
จัดจ าหน่าย 
4. สามารถปฏบิัติการ
ตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์

1.ทักษะการ
ปฏิบัต ิ
งานในวิชาชีพได้ 
อย่างมืออาชีพ  
2.ทักษะความสัม 
พันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
3. คุณธรรมและ 
จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคเรยีน 

2 

- 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 

ฝึกปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมผู้บรโิภค 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการ
ตลาด 
การจัดการโลจิสติกทางการตลาด 
(* เรียนแบบ   Block Course 
เฉลี่ย 6 สัปดาห์ต่อ 1 วิชา) 

รวม 9 หน่วยกติ 

- 
3 
3 
3 

สถานประกอบการ 
และเรียนเฉพาะ
วันอาทิตย์ ณ  
ห้องเรียนศูนย ์
CP ALL หรือ 
ใกล้เคียง 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคฤดูร้อน 

- ฝึกปฏิบัติงาน - สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ชั้นปีที่ 2  - โครงการพิเศษ 
ช้ันปี/ 

ภาคเรยีน 
กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ห้องเรียน/ 

ห้องปฏิบัติการ 
สมรรถนะทางวิชาชีพ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ตาม มคอ.2 
ช้ันปีท่ี 2 
ภาคเรยีน 

1 

- 
ชีพบังคับ 
ชีพพ้ืนฐาน 
ชีพเลือก 

ฝึกปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์การตลาด 
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(* เรียนแบบ   Block Course 
เฉลี่ย 6 สัปดาห์ต่อ 1 วิชา) 

รวม 9 หน่วยกติ 

- 
3 
3 
3 

สถานประกอบการ 
และเรียนเฉพาะ
วันอาทิตย์ ณ  
ห้องเรียนศูนย ์
CP ALL หรือ 
ใกล้เคียง 
 

1.สามารถวิเคราะห์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และพยากรณ์ยอด 
ขายได ้
2.สามารถปฏิบัติการ
สั่งซื้อสินค้า  ตรวจรับ
สินค้า ควบคุมคุณภาพ 
สินค้า 
3.สามารถจดัท า
เอกสารรายงานที่
จ าเป็นส าหรับรา้นค้า 
4. สามารปฏิบัติการ
บริหารสินค้าคงคลัง 
5.สามารถควบคมุ
มาตรฐานการให ้
บริการ 

1.ทักษะการปฏิบัติ 
งานในวิชาชีพได้
อย่างมืออาชีพ  
2.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ 
3. คุณธรรม  
จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้
5.ทักษะการใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการใช้เทคโน 
โลยสีารสนเทศ 

ช้ันปีท่ี 2 
ภาคเรยีน 

2 

ศึกษาทั่วไป 
พื้นฐานวิชาชีพ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
เลือกเสร ี
เลือกเสร ี
 

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 
การเงินธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจ 
กลยุทธ์ราคา 
ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินคา้ 
ศิลปะการขายและการบริการฯ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการ
บริการ 
ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 

รวม 24 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

จันทร์ – ศุกร ์
ณ คณะบริหาร 
ธุรกิจฯ ตาก 

ช้ันปีท่ี 2 
ภาคฤดูร้อน 

- - - - 
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ชั้นปีที่ 3  - โครงการพิเศษ 
ช้ันปี/ 

ภาคเรยีน 
กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ห้องเรียน/ 

ห้องปฏิบัติการ 
สมรรถนะทาง

วิชาชีพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ตาม มคอ.2 
ช้ันปีท่ี 3 
ภาคเรยีน 

1 

บูรณาการ 
พื้นฐานวิชาชีพ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 
ชีพเลือก 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
หลักเศรษฐศาสตร ์
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
การจัดการค้าปลีก 
การจ าลองทางธุรกิจ 
การวางแผนการตลาด 
การจัดการการจดัซื้อ 
นโยบายภาษีและการภาษีอากร 

รวม 24 หน่วยกิต 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

จันทร์ – ศุกร ์
ณ คณะบริหาร 
ธุรกิจฯ ตาก 

1.สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลการขายและ
ผลการด าเนินงาน
ของร้านค้า 
2.สามารถจดั
กิจกรรมส่งเสริมการ
ขายในร้านค้า 
3.สามารถเขา้ใจ
กฏหมายธรุกิจ
การค้าสมัยใหม ่
4.สามารถเขา้ใจ
มาตรฐานการปฏิบตัิ 
งานร้านค้าปลีก
สมัยใหม ่

1.ทักษะการ
ปฏิบัติ งานใน
วิชาชีพได้อย่างมือ
อาชีพ  
2.ทักษะความสัม 
พันธ์ระหว่าง
บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 
3. คุณธรรม  
 จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้
5.ทักษะการใช้
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ทักษะการ
สื่อสาร  
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ช้ันปีท่ี 3 
ภาคเรยีน 

2 

- 
พื้นฐานวิชาชีพ 
 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 
ชีพเลือก 

ฝึกปฏิบัติงาน 
เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทาง 
บริหารธุรกิจ  
การจัดการการตลาด 
การบรรจุภัณฑ ์
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(* เรียนแบบ   Block Course 
เฉลี่ย 6 สัปดาห์ต่อ 1 วิชา) 

รวม 10 หน่วยกิต 

- 
1 
 

3 
3 
3 
 
 

สถานประกอบการ 
และเรียนเฉพาะ
วันอาทิตย์ ณ  
ห้องเรียนศูนย ์
CP ALL หรือ 
ใกล้เคียง 
 

ช้ันปีท่ี 3 
ภาคฤดูร้อน 

- ฝึกปฏิบัติงาน - สถานประกอบการ 
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ชั้นปีที่ 4  - โครงการพิเศษ 
ช้ันปี/ 

ภาคเรยีน 
กลุ่มวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ห้องเรียน/ 

ห้องปฏิบัติการ 
สมรรถนะทาง

วิชาชีพ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ตาม มคอ.2 

ช้ันปีท่ี 4 
ภาคเรยีน 

1 

วิชาชีพเลือก 
 

สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
รวม 6 หน่วยกติ 

6 สถานประกอบการ 1.สามารถ
วางแผนบริหาร
จัดการ 
ระบบสารสนเทศ
ที่เช่ือมต่อกับ
ระบบ 
ส่วนกลางและ
ร้านสาขาต่าง ๆ 
2.สามารถ
วางแผนจัดการ
ทรัพยากร 
บุคคลภายในร้าน 
3.สามารถก าหนด
เป้าหมายผลการ 
ประกอบการ
ธุรกิจ 
4.สามารถจดัท า
โครงงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการ
ธุรกิจ 
5.สามารถ
ปฏิบัติการงาน
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

1.ทักษะการปฏิบัติ 
งานในวิชาชีพได้
อย่างมืออาชีพ  
2.ทักษะความสัม 
พันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 
3. คุณธรรม 
 จริยธรรม 
4.ทักษะ ความรู ้
5.ทักษะการใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการใช้เทคโน 
โลยสีารสนเทศ 

ช้ันปีท่ี 4 
ภาคเรยีน 

2 

ศึกษาทั่วไป 
 
ศึกษาทั่วไป 
บูรณาการ 
ชีพพ้ืนฐาน 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพบังคับ 
ชีพเลือก 
 

จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 
ธุรกิจเพื่อสังคม 
การวิจัยการตลาด 
สัมมนาการตลาด 
การตลาดสินค้าชุมชน 

รวม 24 หน่วยกิต 

3 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

จันทร์ – ศุกร ์
ณ คณะบริหาร 
ธุรกิจฯ ตาก 

ช้ันปีท่ี 4 
ภาคฤดูร้อน 

- - -  

 
1.2) ผลกระทบ   

- นักศึกษาในโครงการพิเศษจะเรียนในภาคการศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก มากกว่า
นักศึกษาภาคปกติ 

- ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาในโครงการพิเศษฝึกปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ และเรียนทุกวันอาทิตย์รวม 3 วิชา ต่อ
ภาคการศึกษา 

 1.3) การตอบรับ 
โครงการพิเศษได้เชิญประชุมโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะรับทราบและบางโรงเรยีน

มีความเข้าใจในโครงการร่วมสถานประกอบการกับ CP ALL อยู่แล้ว บางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่นที่มี
โครงการร่วมกับบริษัท CP ALL  และได้ชี้แจงให้กับผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ รับทราบ 
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 จากข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในโครงการพิเศษฯ ดังมี
รายละเอียดคือ 

โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก (จ านวน 8 คน) 
ที ่ ชื่อ-สกลุ เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางสาวมณฑิตา วดสีุขเกษม 065-4852508 
2 นางสาวสุรตันาพร ช านาญคีร ี 097-9740470 
3 นางสาวนิศากร ตรรกชนชูชัย 063-1461249 
4 นางสาววาสนา แสนหาญชัย 083-9044079 
5 นางสาวเมทาณี แสงปราทัง 093-7648939 
6 นางสาวกัญญา แซ่ว้าง 093-2695978 
7 นางสาวพรรษณิี อย่างคุณธรรม 098-7947365 
8 นายศิวศักดิ์ ด้วงสงกา 093-2425409 

โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก (จ านวน 6 คน) 
ที ่ ชื่อ-สกลุ เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายธนกร เนียมพลู 065-0600233 
2 นายวรวุฒิ สอนแก้ว 061-2903184 
3 นางสาวฤทัยลักษณ์ นติิไพบูลย ์ 062-3096382 
4 นางสาวบุษกร ยังทิพย์ 096-1834202 
5 นางสาวรัตนาภรณ์  นักราจารย ์ 098-7608370 
6 นางสาวเปรมสริิพร อักษรด ี 097-9362377 

 
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา  อ.แม่พริก จ.ล าปาง (จ านวน 5 คน) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางสาวปนัดดา สมอนา 088-7701157 
2 นางสาวสุภารัตน์ นะไหว 095-2161315 
3 นางสาวมลธริา ปัญญาดิบวงศ ์ 093-0475914 
4 นางสาวกมลชนก เลพล 098-1830520 
5 นางสาวปัทมา ปัญญา 097-9905016 

 
โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก (จ านวน 2 คน) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางสาวสโรชา น าตุ่น 062-6963685 
2 นางสาววิลินดา ทองหล่อ 098-7184786 

 
 รายช่ือโรงเรียนในจังหวัดตากเพิ่มเติมที่ตอบรับขอให้เข้าแนะแนวหลักสูตรการตลาดในโครงการร่วม CP ALL เช่น โรงเรียน
แม่พริกวิทยา, โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร, โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4, โรงเรียนพลูหลวงวิทยา, โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ซึ่งรอ
การยืนยัน และส าหรับโรงเรียนอื่น, สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ  ในจังหวัดใกล้เคียง อยู่ในระหว่างการเตรียมแนะแนว และได้แจ้งให้
นักศึกษาและโรงเรียนต่างๆ ได้รับทราบแล้วว่าโครงการพิเศษฯ นี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการ 
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1.4) แนวทางแก้ไข   
ในกรณีที่โครงการพิเศษไม่ได้รับการอนุมัติ ทางผู้ด าเนินโครงการจะแจ้งไปยังนักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ โดยแนะน าให้

เรียนหลักสูตรการตลาดภาคปกติแทน (ข้ึนอยู่กับความสมัครใจ) และนักศึกษาจะไม่ได้รับทุนการศึกษา  
 1.5) อื่น ๆ   

ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่รับจริง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) ของหลักสูตร
การตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 

ปีการศึกษา แผนรับ 
ตาม มคอ.2 

จ านวน 
สมัคร 

จ านวนเรียนจริง หมายเหตุ 

2558 
2559 
2560 
2561 
2562 

60 
60 
60 
60 
60 

31 
42 
60 
24 
25 

25 
33 
43 
15 
22 

1. จ านวนรายงานตัวมีทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ผ่อนผัน     
2. จ านวนนักศึกษาปี 2560-2561 ผลกระทบจากการ
ไม่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากหลักสูตรที่อยู่ในระหว่าง
ปรับปรุงกับ สกอ. 

 
ในกรณีที่โครงการพิเศษฯ ได้รับอนุมัติ ทางหลักสูตรฯ จะขอปรับแผนรับนักศึกษาเป็นภาคปกติ 30 คนและภาคพิเศษ 

30 คน 

2. ขอให้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อจัดท าแผนงบประมาณนักศึกษาแต่ละช้ันปีให้มีความถูกต้องและเหมาะสม และ
สามารถแสดงข้อมูลการตอบรับที่ไม่ขัดข้องในส่วนของค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
ก าหนด 
 ข้อมูลเพ่ิมเติม:  

2.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ท าหนังสือ อว 0654.11/3374 ลงวันท่ี  6 ธันวาคม 2562  
เรื่อง ขอหารือกรณีการเรียกเก็บอัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอหนังสือตอบจากทางมหาวิทยาลัย  
 2.2) บริษัท CP ALL สนับสนุนการจ่ายทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกินภาคการศึกษาละ 21,000 บาท ตาม
หนังสือท่ีแจ้งมายังผู้บริหารสถาบันการศึกษา  
 2.3) โครงการพิเศษฯ มีการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 30,000 บาทต่อภาคเรียน  โดย
รับทุนสนับสนุนจากบริษัท CP ALL ร้อยละ 70% เป็นจ านวนเงิน 21,000 บาท และนักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาหรือจะประสงค์ช าระเองในส่วนต่าง 9,000 บาท ซึ่งคณะผู้ด าเนินโครงการฯ ได้ช้ีแจงให้กับนักเรียนและผู้แทนจาก
โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรับทราบพร้อมกับข้อมูลข้อ 1.3) ถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตามรายละเอียดโครงการฯ ท้ังค่าหอพัก ค่าชุดนักศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าประกันสุขภาพ (กรณีฝึก
ปฏิบัติงาน) ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ และอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้จะเป็นไปตามแผนงบประมาณของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีตามโครงการฯ ที่น าเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ครั้งท่ี 7/2562 แล้ว  

 3. ควรมีการจัดท าแผนการสอนชดเชยกรณีที่อาจารย์ต้องท าการสอนให้กับนักศึกษาโครงการพิเศษ
เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อมูลเพ่ิมเติม : 
 สืบเนื่องจากข้อ 1. ด้วยโครงการพิเศษฯ นี้ ในภาคเรียนที่ฝึกปฏิบัติงาน จะท าการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ ดังนั้น       
จึงไม่ส่งผลต่อกระทบการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติและการสอนชดเชยของอาจารย์ผู้สอน 
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แผนงบประมาณนักศึกษาปี 1 

ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 
รายรับจ านวน 30 คน เป็นเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี (30,000 บาท/คน/ภาคเรียน) 

 

ที ่ รายการ ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 
 

หมวดเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1 ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคเรยีนละ 30,000 บาท)                                            900,000 900,000 
2 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (คนละ 500 บาท) 15,000 - 
3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (คนละ 100 บาท) 3,000 - 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาแต่ละภาคเรียน 918,000 900,000 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดปีการศกึษา  1,818,000 
 

รายจ่ายส่วนกลาง 
  

1 ค่ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา (คนละ 1,500 บาท)      (1) 45,000  
 ยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                                                       855,000 900,000 

2 งบกลาง มทร.ล้านนา 25% ของยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                     (2) 213,750 225,000 
3 กองทุนสหกิจศึกษา 10%                                                                   (3) - 90,000 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางแต่ละภาคเรียน  (1)+(2)+(3)                                       258,750 315,000 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางตลอดปีการศึกษา  573,750 
 

                    ยอดคงเหลือส าหรับการบริหารจัดการ (65%)                   (5) 1,244,250 
 

รายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 
  

1 ค่าวัสดฝุึก (รวมทั้งการขอซื้อครภุณัฑ์จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน เช่น เครื่องพิมพ์ 50,000 20,000 
 เครื่องฉายภาพ และอื่นๆ)   

2 ค่าสอน (เหมาจา่ยรวมค่าสอนและค่าเดินทาง)   
 2.1 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนในพื้นที่ เหมาจ่ายวิชาละ 10,000 บาท 80,000  
      ยกเว้นรายวิชาที่มี 1 หน่วยกติ เหมาจ่ายวิชาละ 5,000 บาท   
 2.2 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนนอกพ้ืนท่ี เหมาจ่ายวิชาละ 20,000 บาท  60,000 
      (รวมค่าเดินทาง)   
 * เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตอ้งพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา   
 รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 130,000 80,000 
 

                        รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน                            (6) 210,000 
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ที ่ รายการ เบิกจ่ายตามระเบียบ 
 

รายจ่ายด าเนินการต่อปีการศึกษา 
 

1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (15,000 บาท/เดือน) 180,000 
2 ค่าหอพักนักศึกษาใน มทร.ล้านนา ตาก 108,750 
3 ค่าชุดนักศึกษา (1,000 บาท/คน/ปี) 30,000 
4 ค่าที่พักอาจารย์ผูส้อนนอกสถานท่ีและอาจารย์นิเทศ จ านวน 1 ห้อง (6,000 บาท/เดือน) 72,000 
5 ค่าเช่าห้องเรียน – ภาคฝึกงาน จ านวน 1 ห้อง  (15,000 บาท/เดอืน/6 เดือน)  90,000 
6 ค่าหนังสือและอุปกรณ์  (2,000 บาท/คน/ปี) 60,000 
7 ค่าประกันสุขภาพ  (3,000 บาท/คน/ปี) 90,000 
8 ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานก่อนการท างาน 1 ครั้ง  30,000 
9 ค่ากิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 ครั้ง 30,000 

10 ค่าเดินทางประชุมติดตามโครงการ 5 ครั้งๆ ละ 12,000 บาท 60,000 
11 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ 150,000 

 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผูส้อน  
 - การอบรมฝึกปฏิบตัิการถอดบทเรยีนส าหรับผูส้อน  
 - โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา  
 - ค่าเช่ารถบัส  
 - อื่น ๆ   
                                    รวมรายจ่ายด าเนินงาน                                (7) 900,750 
                                   รวมรายจ่ายปีที่ 1 ทั้งสิ้น (6) + (7)                  8) 1,110,750 
   
                            คงเหลืองบบริหารจัดการโครงการ-สุทธิ ปทีี่ 1     (5) – (8) 133,500 
   

* หมายเหตุ : ทุกรายการขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
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แผนงบประมาณนักศึกษาปี 2 

ปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
รายรับจ านวน 30 คน เป็นเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี (30,000 บาท/คน/ภาคเรียน) 

 

ที ่ รายการ ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 
 

หมวดเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1 ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคเรยีนละ 30,000 บาท)                                            900,000 900,000 
2 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (คนละ 500 บาท) - - 
3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (คนละ 100 บาท) - - 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาแต่ละภาคเรียน 900,000 900,000 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดปีการศกึษา  1,800,000 
 

รายจ่ายส่วนกลาง 
  

1 ค่ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา (คนละ 1,500 บาท)       1) 45,000  
 ยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                                                       855,000 900,000 

2 งบกลาง มทร.ล้านนา 25% ของยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                      2) 213,750 225,000 
3 กองทุนสหกิจศึกษา 10%                                                                    (3) 90,000 - 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางแต่ละภาคเรียน  (1)+(2)+(3)                                       303,750 225,000 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางตลอดปีการศึกษา  528,750 
 

                    ยอดคงเหลือส าหรับการบริหารจัดการ (65%)                   (5) 1,271,250 
 

รายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 
  

1 ค่าวัสดฝุึก (รวมทั้งการขอซื้อครภุณัฑ์จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน เช่น เครื่องพิมพ์ - 50,000 
 เครื่องฉายภาพ และอื่น ๆ)   

2 ค่าสอน (เหมาจา่ยรวมค่าสอนและค่าเดินทาง)   
 2.1 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนในพื้นที่ เหมาจ่ายวิชาละ 10,000 บาท  80,000 
      ยกเว้นรายวิชาที่มี 1 หน่วยกติ เหมาจ่ายวิชาละ 5,000 บาท   
 2.2 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนนอกพ้ืนท่ี เหมาจ่ายวิชาละ 20,000 บาท 60,000  
      (รวมค่าเดินทาง)   
 * เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตอ้งพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา   
 รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 60,000 130,000 
 

                        รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน                            (6) 190,000 
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ที ่ รายการ เบิกจ่ายตามระเบียบ 
 

รายจ่ายด าเนินการต่อปีการศึกษา 
 

1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (15,000 บาท/เดือน) 180,000 
2 ค่าหอพักนักศึกษาใน มทร.ล้านนา ตาก 108,750 
3 ค่าที่พักอาจารย์ผูส้อนนอกสถานท่ีและอาจารย์นิเทศ จ านวน 1 ห้อง (6,000 บาท/เดือน) 72,000 
4 ค่าเช่าห้องเรียน – ภาคฝึกงาน จ านวน 1 ห้อง  (15,000 บาท/เดอืน/6 เดือน)  90,000 
5 ค่าหนังสือและอุปกรณ์  (2,000 บาท/คน/ปี) 60,000 
6 ค่าประกันสุขภาพ  (3,000 บาท/คน/ปี) 90,000 
7 ค่ากิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 ครั้ง 30,000 
8 ค่าเดินทางประชุมติดตามโครงการ 5 ครั้งๆ ละ 12,000 บาท 60,000 
9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ 100,000 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผูส้อน  
 - การอบรมฝึกปฏิบตัิการถอดบทเรยีนส าหรับผูส้อน  
 - ค่าเช่ารถบัส  
 - อื่น ๆ  
   
   
                                    รวมรายจ่ายด าเนินงาน                                (7) 778,750 
                                   รวมรายจ่ายปีที่ 1 ทั้งสิ้น (6) + (7)                  (8) 968,750 
   
                            คงเหลืองบบริหารจัดการโครงการ-สุทธิ ปทีี่ 2      (5) – (8) 302,500 
   

* หมายเหตุ : ทุกรายการขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
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แผนงบประมาณนักศึกษาปี 3 

ปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566) 
รายรับจ านวน 30 คน เป็นเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี (30,000 บาท/คน/ภาคเรียน) 

 

ที ่ รายการ ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 
 

หมวดเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1 ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคเรยีนละ 30,000 บาท)                                            900,000 900,000 
2 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (คนละ 500 บาท) - - 
3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (คนละ 100 บาท) - - 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาแต่ละภาคเรียน 900,000 900,000 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดปีการศกึษา  1,800,000 
 

รายจ่ายส่วนกลาง 
  

1 ค่ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา (คนละ 1,500 บาท)      (1) 45,000  
 ยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                                                       855,000 900,000 

2 งบกลาง มทร.ล้านนา 25% ของยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                     (2) 213,750 225,000 
3 กองทุนสหกิจศึกษา 10%                                                                   (3) - 90,000 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางแต่ละภาคเรียน  (1)+(2)+(3)                                       213,750 315,000 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางตลอดปีการศึกษา  528,750 
 

                    ยอดคงเหลือส าหรับการบริหารจัดการ (65%)                   (5) 1,271,250 
 

รายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 
  

1 ค่าวัสดฝุึก (รวมทั้งการขอซื้อครภุณัฑ์จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน เช่น เครื่องพิมพ์ 50,000 - 
 เครื่องฉายภาพ และอื่น ๆ)   

2 ค่าสอน (เหมาจา่ยรวมค่าสอนและค่าเดินทาง)   
 2.1 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนในพื้นที่ เหมาจ่ายวิชาละ 10,000 บาท 80,000  
      ยกเว้นรายวิชาที่มี 1 หน่วยกติ เหมาจ่ายวิชาละ 5,000 บาท  5,000 
 2.2 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนนอกพ้ืนท่ี เหมาจ่ายวิชาละ 20,000 บาท  60,000 
      (รวมค่าเดินทาง)   
 * เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตอ้งพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา   
 รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 130,000 65,000 
 

                        รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน                             (6) 195,000 
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ที ่ รายการ เบิกจ่ายตามระเบียบ 
 

รายจ่ายด าเนินการต่อปีการศึกษา 
 

1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (15,000 บาท/เดือน) 180,000 
2 ค่าหอพักนักศึกษาใน มทร.ล้านนา ตาก 108,750 
3 ค่าชุดนักศึกษา (1,000 บาท/คน/ปี) 30,000 
4 ค่าที่พักอาจารย์ผูส้อนนอกสถานท่ีและอาจารย์นิเทศ จ านวน 1 ห้อง (6,000 บาท/เดือน) 72,000 
5 ค่าเช่าห้องเรียน – ภาคฝึกงาน จ านวน 1 ห้อง  (15,000 บาท/เดอืน/6 เดือน)  90,000 
6 ค่าหนังสือและอุปกรณ์  (2,000 บาท/คน/ปี) 60,000 
7 ค่าประกันสุขภาพ  (3,000 บาท/คน/ปี) 90,000 
8 ค่ากิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 ครั้ง 30,000 
9 ค่าเดินทางประชุมติดตามโครงการ 5 ครั้งๆ ละ 12,000 บาท 60,000 

10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ 100,000 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผูส้อน  
 - การอบรมฝึกปฏิบตัิการถอดบทเรยีนส าหรับผูส้อน  
 - ค่าเช่ารถบัส  
 - อื่น ๆ  
   
   
                                    รวมรายจ่ายด าเนินงาน                                (7) 820,750 
                                   รวมรายจ่ายปีที่ 1 ทั้งสิ้น (6) + (7)                 (8) 1,015,750 
   
                            คงเหลืองบบริหารจัดการโครงการ-สุทธิ ปทีี่ 3     (5) – (8) 255,500 
   

* หมายเหตุ : ทุกรายการขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
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แผนงบประมาณนักศึกษาปี 4 

ปีการศึกษา 2566 (1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) 
รายรับจ านวน 30 คน เป็นเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี (30,000 บาท/คน/ภาคเรียน) 

 

ที ่ รายการ ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 
 

หมวดเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1 ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคเรยีนละ 30,000 บาท)                                            900,000 900,000 
2 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (คนละ 500 บาท) - - 
3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (คนละ 100 บาท) - - 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาแต่ละภาคเรียน 900,000 900,000 
 รวมค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดปีการศกึษา  1,800,000 
 

รายจ่ายส่วนกลาง 
  

1 ค่ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา (คนละ 1,500 บาท)      (1) 45,000  
 ยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                                                       855,000 900,000 

2 งบกลาง มทร.ล้านนา 25% ของยอดคงเหลือหลังหักค่ากิจกรรม                     (2) 213,750 225,000 
3 กองทุนสหกิจศึกษา 10%                                                                   (3) 90,000 - 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางแต่ละภาคเรียน  (1)+(2)+(3)                                       213,750 315,000 
 รวมรายจ่ายส่วนกลางตลอดปีการศึกษา  528,750 
 

                    ยอดคงเหลือส าหรับการบริหารจัดการ (65%)                    5) 1,271,250 
 

รายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 
  

1 ค่าวัสดฝุึก (รวมทั้งการขอซื้อครภุณัฑ์จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน เช่น เครื่องพิมพ์ - 50,000 
 เครื่องฉายภาพ และอื่น ๆ)   

2 ค่าสอน (เหมาจา่ยรวมค่าสอนและค่าเดินทาง)   
 2.1 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนในพื้นที่ เหมาจ่ายวิชาละ 10,000 บาท  80,000 
      ยกเว้นรายวิชาที่มี 1 หน่วยกติ เหมาจ่ายวิชาละ 5,000 บาท   
 2.2 ค่าตอบแทนผูส้อนส าหรับอาจารยส์อนนอกพ้ืนท่ี เหมาจ่ายวิชาละ 20,000 บาท 40,000  
      (รวมค่าเดินทาง)   
 * เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตอ้งพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา   
 รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน 40,000 130,000 
 

                        รวมรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและค่าสอน                            (6) 170,000 
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ที ่ รายการ เบิกจ่ายตามระเบียบ 
 

รายจ่ายด าเนินการต่อปีการศึกษา 
 

1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (15,000 บาท/เดือน) 180,000 
2 ค่าหอพักนักศึกษาใน มทร.ล้านนา ตาก 108,750 
3 ค่าที่พักอาจารย์ผูส้อนนอกสถานท่ีและอาจารย์นิเทศ จ านวน 1 ห้อง (6,000 บาท/เดือน) 72,000 
4 ค่าเช่าห้องเรียน – ภาคฝึกงาน จ านวน 1 ห้อง  (15,000 บาท/เดอืน/6 เดือน)  90,000 
5 ค่าหนังสือและอุปกรณ์  (2,000 บาท/คน/ปี) 60,000 
6 ค่าประกันสุขภาพ  (3,000 บาท/คน/ปี) 90,000 
7 ค่ากิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 ครั้ง 30,000 
8 ค่าเดินทางประชุมติดตามโครงการ 5 ครั้งๆ ละ 12,000 บาท 60,000 
9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ 120,000 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผูส้อน  
 - การอบรมฝึกปฏิบตัิการถอดบทเรยีนส าหรับผูส้อน  
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปการด าเนินโครงการ  
 - ค่าเช่ารถบัส  
 - อื่น ๆ   
   
                                    รวมรายจ่ายด าเนินงาน                                (7) 810,750 
                                   รวมรายจ่ายปีที่ 1 ทั้งสิ้น (6) + (7)                  (8) 980,750 
   
                            คงเหลืองบบริหารจัดการโครงการ-สุทธิ ปทีี่ 4      (5) – (8) 290,500 
   

* หมายเหตุ : ทุกรายการขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
  งบประมาณให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การจัดล าดับรายวิชาก่อน-หลัง ได้แก่ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งควรมีจ านวนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพให้เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ เตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะต่อไป 

2. การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ให้ตรวจสอบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไรซึ่งจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบเพื่อมิให้เกิดปัญหาและส่งผลทบในภายหลัง 

3. การประเมินความคุ้มค่า/ต้นทุนต่อหน่วย ที่มา ความส าคัญ และความแตกต่างของการเปิดเป็น
โครงการพิเศษอย่างไรบ้าง ทั้งมิติประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการการขอเปิดการ
เรียนการสอนโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือสร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่”  โดยให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และหากได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแล้วถือว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบในหลักการแนวคิดการขอเปิดโครงการพิเศษดังกล่าว และมอบฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดังนี้ 

1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม่ 

นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์ รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ เนื่องจากนายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์ หมดสัญญาจ้าง 

2.  ขอยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  2.1 นางเพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เนื่องจากมีภาระหน้าที่ในการดูแลหลักสูตร

อ่ืน 
  2.2 นางสาวพรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล ต าแหน่งอาจารย์ เนื่องจากมีภาระหน้าที่ในการดูแลหลักสูตรอ่ืน 

3. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 ราย ดังนี้  
3.1  นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.2  นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี   ต าแหน่ง อาจารย์ 
3.3  นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน์  ต าแหน่ง อาจารย์ 
3.4  นางพรหทัย   ตัณฑ์จิตานนท์  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
3.5  นางสาววรรณพร  ทีเก่ง   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.6  นางสาวธัญวดี   สุจริตธรรม  ต าแหน่ง อาจารย์ 

 คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้คัดเลือกแต่ผลงาน

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  หากผลงานทางวิชาการใดไม่
เกี่ยวข้องให้คัดออก 

2.  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่สูงขึ้นและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติสามารถรองรับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   
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เรื่องที่ 5.2 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ                  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตาก และล าปาง ดังนี้ 

1. เชียงใหม่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม่  
นางสาวรชวดี  พันธุ์นิติภูม ิ นางสาวจิรัฐติกาล  มานะจรรยา

พงศ์ 
เนื่องจาก นางสาวรชวดี พันธุ์นิติภูมิ ลาออกจาก
ราชการ 

2. ตาก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม่  
นางสาวชลธิชา  อ่องทุน นางสาวเจนจิรา  ฝั้นเต็ม เนื่องจาก นางสาวชลธิชา  อ่องทุน ลาออกจาก

ราชการ 

3. ล าปาง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม่  
นางสาวอาภาวดี  ทับสิรักษ์ นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น เนื่องจาก นางสาวอาภาวดี  ทับสิรักษ์ ลาออกจาก

ราชการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องท่ี 5.3 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558            
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดังนี้ 

เชียงใหม่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เดิม ใหม่ 

นางปณิสา  กุระคาน นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ เนื่องจาก นางปณิสา  กุระคาน ลาศึกษาต่อ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562   

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ             
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 

หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดการ ดร.ชุติกร            ปรุงเกียรติ วิชาการ 

นางศุภลักษณ์       ศรุติรตัน์วรกลุ ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.ภรูิศร์        พงษ์เพียจันทร์ วิชาชีพ 

ดร.จริายุ             รัตนบวร วิชาชีพ 
การตลาด นายณัฐพงศ์         แดงหล้า วิชาการ 

นายอนุรักษ์         เมฆหมอก ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

นายวิชัย             ทองสระพิมพ์ ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดร.นันทวัน          เหลี่ยมปรีชา วิชาชีพ 

รศ.ดร.จ าเนียร      บุญมาก วิชาชีพ 
การบัญชี นางสาวประคอง    เจนคุณาวัฒน์ วิชาการ 

นางสาวศุภสิรา     โกอินต๊ะ ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

นางหัทยา           เดว ี ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.ชัยยศ       สัมฤทธ์ิสกุล วิชาชีพ 
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หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.อุเทน       เลาน าทา วิชาชีพ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ นายธงชัย           ลาบุญ วิชาการ 

นายวสันต์          รุ่งสว่าง ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

นายสิทธิพงศ์       พรมหาญ ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

นายศุภกร          กล่ าโภชน ์ ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

นายธนวัชร์         แก้ววงษ์เขียว วิชาชีพ 

นายทนงศักดิ์       เมืองฝั้น วิชาชีพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องที่ 5.5 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2562 
  ด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าสรุปรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตาม
หลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี จ านวน 374 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา         
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 แต่ละระดับ ดังนี้ 

1. ระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน      0 ราย 
2. ระดับปริญญาตรี    จ านวน  374 ราย 
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน      0 ราย 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน      0 ราย 

รวมทุกระดับ    จ านวน  374 ราย 
5. เกียรตินิยมอันดับ 1    จ านวน    22 ราย 
6. เกียรตินิยมอันดับ 2    จ านวน    20 ราย 
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มติที่ประชุม   1.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 
1.1  ระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน      0 ราย 
1.2  ระดับปริญญาตรี    จ านวน  374 ราย 
1.3  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน      0 ราย 
1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน      0 ราย 
 รวมทุกระดับ    จ านวน  374 ราย 
โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้ 
- เกียรตินิยมอันดับ 1    จ านวน    22 ราย 
- เกียรตินิยมอันดับ 2    จ านวน    20 ราย 
มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 

เรื่องที่ 5.6 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาการจัดการ
ช่องทางการจ าหน่าย ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุสาขาวิชา 680214) ราย นางสาว
ญาดา  ค าลือมี มทร.ล้านนา ล าปาง 

ตามที่ นางสาวญาดา  ค าลือมี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการตลาด 
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีความ
ประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุ
สาขาวิชา 680214)  โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2562 นั้น และท่ีประชุมได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

การเสนอรายชื่อบุคคลรายที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์ เพ่ือแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ โดยรายละเอียดจากประวัติประสบการณ์การท างานมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการและ
การตลาด  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอผลงานทางวิชาการ  จึงขอให้ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเสนอ
ข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดของผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอน ด้านการตลาดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)  และหากแสดงรายละเอียดครบถ้วนตามข้อเสนอแนะให้ถือว่าคณะกรรมการ
เห็นชอบแล้ว  เพ่ือเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวญาดา  ค าลือมี  และมอบ
งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์น าเรื่องเสนอกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป  

ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์  ได้รับทุนวิจัยไปต่างประเทศเป็น
ระยะเวลา 1 ปี จึงไม่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนให้กับนางสาวญาดา  
ค าลือมี ฝ่ายวิชาการฯ จึงขอเปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินเบื้องต้นของเอกสารจากคณะกรรมการแล้ว  

1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวญาดา  ค าลือมี มทร.ล้านนา ล าปาง ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุสาขาวิชา 
680214) เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการช่องทางการจ าหน่าย  

2. การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
แต่งตั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
       มทร.ล้านนา  
       เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์   พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
        ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
2. อาจารย์กร    จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 
       เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ         

(รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุสาขาวิชา 680214)  และเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการจัดการช่องทางการจ าหน่าย 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

       มทร.ล้านนา  
       เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์   พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
       ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
       เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
2.3 อาจารย์กร   จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
       มทร.ล้านนา ล าปาง 
       เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องที่ 5.7 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
การบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ราย นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

ด้วย นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี 
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีความประสงค์
ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการ
บัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ตามหนังสือที่ อว 0654.14/268 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอส่ง
เอกสารประกอบการการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินเบื้องต้นของเอกสารจากคณะกรรมการแล้ว  

1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 
6801) ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนวิชา BACAC 130 การบัญชีชั้นสูง 1 และบทความวิจัย ราย 
นางสาวณัฐนรี   ทองดีพันธ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

2. การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี     
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. นางปัญจพร    ศรีชนาพันธ์ รักษาการ หัวหน้าสาขาการบัญชี 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส

สาขาวิชา 6801) ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนวิชา BACAC 130 การบัญชีชั้นสูง 1 และ
บทความวิจัย 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

       มทร.ล้านนา  
       เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี     
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
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2.3 นางปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ รักษาการ หัวหน้าสาขาการบัญชี 
       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
       มทร.ล้านนา ล าปาง 
       เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 5.8 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย 
นายชวรินทร์  ค ามาเขียว มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยมีก าหนดเวลาศึกษา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 และมีก าหนดให้กลับมา
ปฏิบัติราชการในวันที่ 16 มกราคม 2563 

บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาดังกล่าว โดยได้ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และผ่านการ
สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและสอบวัดคุณสมบัติส าหรับนิสิตปริญญาเอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสอบโคร่งร่างและจัดท าดุษฎีนิพนธ์  และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้เข้า
พบคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือชี้แจงเหตุผลในการขอขยายเวลาศึกษาต่อและรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ แผนการขยายเวลาศึกษาในช่วงที่ขอขอยายเวลาและปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้
การศึกษาไม่แล้วเสร็จตามแผน 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2564 เพ่ือศึกษาค้นคว้าจัดท า
ดุษฎีนิพนธ์  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลา
ศึกษาต่อ ราย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 
16 มกราคม 2564 โดยให้รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ตามแผนการขอขยายเวลาต่อคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

เรื่องที่ 5.9 การเสนอแนวคิดเพื่อเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการข้อมูล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
 เรื่องที่ 5.10 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
เทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอให้ถอนระเบียบวาระที่ 5.9 การเสนอแนวคิดเพ่ือเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก และระเบียบวาระที่ 5.10 การขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ พิษณุโลก และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งในคราวต่อไป 

2. หลักสูตรในแต่ละจังหวัดควรร่วมกันประชุมหารือเพ่ือหาจุดเด่นของตน ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรใหม่ ก าหนดเป้าหมายและจุดขายที่ชัดเจนว่าจะเน้นด้านใดที่จะสามารถตอบสนองความต้องการใน
สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต และน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สร้างความเชี่ยวชาญที่มีความแตกต่างที่ชัดเจน
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร/จังหวัดและสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  
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3. ขอให้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
โดยแสดงให้เห็นว่าไม่ขัดกับระเบียบมทร.ล้านนา  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติให้ถอนระเบียบวาระเรื่องที่ 5.9 
และ 5.10 โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และสรุปข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งในคราวต่อไป  

เรื่องท่ี 5.11 การพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
ตามที่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2)                     
ให้มีการติดตามผลการด าเนินงานและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา นั้น 

งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอให้ทุกหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร                     
ภาคการศึกษาที่  1/2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ                        
ในการพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร         
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ดังนี้ 

- หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
- หลักสูตร บช.บ.บัญชี 
- หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
- หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
- หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
- หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 
- หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2562  และให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ ตามที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งอยุ่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร จึงขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ 1.1 ควรตรวจสอบคุณวุฒิและสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รวมถึงกรรมการผู้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/อาจารย์พิเศษ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558    
- การก าหนดคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาค้นคว้าอิสระ     

แผน ข เสนอให้คณะกรรมการค้นคว้าอิสระมาจากบุคคลภายในทั้งหมดไม่จ าเป็นต้องเป็น
บุคคลภายนอกเนื่องจากการใช้บุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการจะต้องมีผลงานทางวิชาการจ านวน 
10 เรื่องเพ่ือให้ทางหลักสูตรสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวมากขึ้น และนักศึกษาแผน ก 
คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ยังคงดังเดิมที่เป็นบุคคลภายนอก  
- การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาแผน ก และ ข. ซึ่งทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

และมีผลงานเพ่ือน าไปเผยแพร่ด้วยการน าเสนอในรูปแบบการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์         
ในวารสาร  ขอเสนอให้ก าหนดใน มคอ.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ต้อง
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เผยแพร่ผลงานโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น เผยแพร่บทความผ่านทางช่องทางออนไลน์เว็บไซด์โดยเชื่อม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซด์คณะ/มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทางเลือกที่จะท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะมีผู้สนใจมาศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น  
- ศึกษาโอกาสทางการตลาด สถานการณ์ทางการตลาดภายในและภายนอก วิเคราะห์ความคุ้มค่าของ

การปรับปรุงเพ่ือเปิดหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยอย่างไร เพราะปัจจจุบันมีจ านวน
ความต้องการที่จะเข้ามาศึกษาต่อน้อย  

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบช.บ.บัญชี หลักสูตรบธ.บ.บริหารธุรกิจ หลักสูตรบธ.บ.
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรบธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรศศ.บ.การท่องเที่ยวและการ
บริการ และหลักสูตรศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการวางแผนก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการในทุกตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ  

2. ควรตรวจเช็คทุกตัวบ่งชี้และก าหนดคุณภาพของประเด็นตัวบ่งชี้ที่คณะคาดหวังในแผนยุทธศาสตร์ 
โดยตั้งค่าเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับประเด็นการประกันคุณภาพระดับคณะ เพ่ือให้น าเป้าหมายความส าเร็จไปเป็น
ประโยชน์ในการประเมินความส าเร็จของประเด็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

3. ควรก าหนดเกณฑ์ค่าเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือน ามาประเมิน โดยเปรียบเทียบให้ เห็นว่าปัจจุบันมี
ปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และจะมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรกับตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะได้น าไปสู่
การปรับแนวกิจกรรมโครงการให้เข้ากับยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ       
หลักสูตรได้ต่อไป จึงควรน ากระบวนการเหล่านี้มาท างานร่วมกันและบูรณาการกัน 

4. ควรสร้างความเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพให้
มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จะได้ส่งผลต่อวิธีการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลและผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์แก่
หลักสูตร 

5. การจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายวิชาเอกและหลากหลายพ้ืนที่ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจในการ
บริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลักสูตรควรพิจารณาเพ่ือหาทางออกว่าจะด าเนินการเช่นนี้
ต่อไป หรือก าหนดนโยบายในประเด็นอ่ืนเพ่ือเกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้ทุก
พ้ืนที่ได้พัฒนาให้เข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน 

6. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงประเด็นบางประเด็นใน มคอ.2 ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา หากไม่ชัดเจนจะไม่สามารถน าไปใช้ในการทวนสอบ และการรายงานผลผู้ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละชั้นปีได้ หลักสูตรสามารถท าได้โดยปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่แท้จริงของหลักสูตร  

7. การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ควรเขียนด้วยหลักการ PDCA  โดยขอให้เน้นย้ าในขั้นตอน  
C และ A ให้มีความชัดเจนและถูกต้องในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยจะต้องมีการประเมินกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์         
เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงทุกมิติต่อไป และการน าข้อเสนอแนะของปีการศึกษาที่ผ่านมาไปเป็นแนว
ทางการปรับปรุงของปีการศึกษาถัดไป 

8. การตรวจเช็คและน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในทุกองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ของปีที่ผ่านมาเพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์เพื่อน าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป  
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ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาได้มีบันทึกข้อความไปยังแต่ละจังหวัดในการขอความร่วมมือการ     
ส่งข้อมูลการก าหนดรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 และรายวิชา
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          
โดยขอให้รวบรวมข้อมูลและส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลให้แต่ละหลักสูตร
สามารถติดตามผลการด าเนินการได้ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับทราบการรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1/2562  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  15.10 น. 

 
            
 
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

                   (นางสาวมธุรดา  สุรนิทร์ค า)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง)                   
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม        คณะกรรมการประจ าคณะ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

    

ลงชื่อ..........................................................................  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)    
              ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ  

 
 


