
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2562 (พฤศจิกายน 2562) 

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

และการประชุมผ่านระบบทางไกล video conference มทร.ล้านนา แต่ละจังหวัด 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

2. ดร.วรวิทย ์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

3. ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

4. รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. ผศ.ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

6. ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 

7. ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 

8. ผศ.ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 

9. ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

10. ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

11. ผศ.หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

12. นายชัชวิน  วรปรีชา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

13. นายสวัสดิ์  หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

14. นางสาวปริศนา  กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

15. นายอนวัช  จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ/หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

16. ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

17. นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาการบัญชี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.หริพล    ธรรมนารักษ์   ผู้ช่วยคณบดี เชียงราย 

2. ดร.แววดาว    พรมเสน  ผู้ช่วยคณบดี เชียงราย 

3. นายอนิรุจธ์     สงคธ์นาพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี เชียงราย 

4. ดร.พันทิพา    ปัญสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี เชียงราย 

5. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  หัวหน้าสาขาการบัญชี เชียงราย 

6. ผศ.ดร.ณภัทร    ทิพย์ศรี  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เชียงราย 

7. นายภีราวิชญ์    ชัยมาลา   หัวหน้าสาขาศิลป์ศาสตร์ เชียงราย  
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8. ผศ.กนกวรรณ    เวชกามา ผู้ช่วยคณบดี ล าปาง 

9. นายคงศักดิ์    ตุ้ยสืบ  ผู้ช่วยคณบดี ล าปาง 

10. ดร.ปัญจพร     ศรีชนาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี ล าปาง/หัวหน้าสาขาการบัญชี 

11. นายพงษ์เทพ    ไพบูลหวังเจริญ  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

12. นายกร     จันทรวิโรจน ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

13. ผศ.อัจฉราภรณ์    พูลยิ่ง     ผู้ช่วยคณบดี น่าน, หัวหน้าสาขาการบัญชี น่าน 

14. นางสาวฐาณิญา   อิสระ  ผู้ช่วยคณบด ีน่าน 

15. ผศ.นงนุช  พรหมวีระไชย  ผู้ช่วยคณบดี น่าน, หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ น่าน 

16. ผศ.นันทา    เติมสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ น่าน 

17. ผศ.ดร.กัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว   ผู้ช่วยคณบดี ตาก, หัวหน้าสาขาการบัญชี ตาก 

18. ผศ.ชินเนีย    รัติภัทร์    ผู้ช่วยคณบดี ตาก 

19. นางสาวกรรณิกา  เครือทนุ    ผู้ช่วยคณบดี ตาก  

20. ผศ.ดร.เทอดทูล    โตคีรี      หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ตาก 

21. ผศ.พรรรธิกา    เพชรบุญมี    หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ตาก 

22. นางสวรรยา    หาญวงษา    รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ พิษณุโลก 

23. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย    หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 

วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายนโนบายให้แต่หน่วยงานเพ่ือให้ปรับบทบาท

หน้าที่เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติในทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ในบทบาทของคณะ ในแต่ละคณะนั้น เน้นในเรื่อง

การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาก าลังคนต่อการพัฒนาประเทศ 

1. การสร้างคน : มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

2. การสร้างองค์ความรู้ : มุ่งเน้นการวิจัยที่สะสมองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการวางรากฐานต่อไปใน

อนาคต 

3. การสร้างนวัตกรรม : เน้นบ่มเพาะพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม 
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4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย  : มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของแต่ละกลุ่ม

มหาวิทยาลัย แนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ การ

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้ 

1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ก าหนดให้มีการ

จัดการประชุมเดือนเว้นเดือน หรือการจัดการประชุมตามวาระเร่งด่วน 

2. การขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 ก าหนดการเดิม

มีการจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

3. การเตรียมข้อมูลเพื่อการน าเสนอครุภัณฑ์ ประจ าปี 2564  

4. การส่งแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ขอให้คณะ แต่ละจังหวัด ด าเนินการจัดส่ง

พัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP 4 และ IDP 5 มายังส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์  

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562 

ตามที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 อาคารส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการประชุมผ่านระบบทางไกล ในแต่ละจังหวัด 

 คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม โดยขอเสนอแก้ไข

รายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

วารที่ 1.4.1 เรื่องแจ้งผลการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความให้สามารถน า

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ” จาก โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้มีผลงานที่พร้อมตีพิมพ์ จ านวน 21 

ผลงาน แก้ไขเป็น โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้มีผลงานที่พร้อมเผยแพร่ จ านวน 21 ผลงาน 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 

-22-



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

มติที่ประชุม -ไม่มี- 

ระเบียบวารที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระท่ี 4.1 เรื่องแจ้งก าหนดการปฎิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  

 ตามที่งานรับนักศึกษาใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งก าหนดการปฎิทินการรับ

นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
รอบ 1 : TCAS 1 
แฟ้มสะสมผลงาน 

Portfolio 

รอบ 2 : TCAS 2 
โควตา Quota 

รอบ 3 : TCAS 3 
รับตรง 

ร่วม Admission 

รอบ4 :TCAS 4 รอบ 5 : Extra 

รับคุณวุฒิการศึกษาเดิม ม.3, ม.6, ปวช.,  
และ ปวส. 

ม.3, ม.6, ปวช.,  
และ ปวส. 

ม.6  
 
 
 
 

งดรับ 

 
 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม ่
รับเฉพาะบางหลักสูตร 
ที่ยังมีจ านวนนกัศึกษา

ไม่ครบ เท่านั้น 

วันที่รับสมัคร วันที่ 2 – 31 ธ.ค. 62 วันที่ 14 – 29 ก.พ. 63  วันที่ 17 – 27 เม.ย. 63 
เกณฑ์การคัดเลือก แฟ้มสะสมผลงาน 

Portfolio 
แสดงความสามารถพิเศษ 

ม.3 O net 30% , 
คะแนนข้อสอบตรง 70% 
ม.6  O net GAT PAT  
(ไม่สอบตรง) 
ปวช./ปวส. V net 30%
สอบตรง 70% 

O net GAT PAT 
(ไม่สอบตรง) 

ประกาศรยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ผู้สมัครทุกราย 
ต้องเข้าสอบสัมภาษณ ์

11 เม.ย. 63 8 พ.ค. 63 

สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 63 18 เม.ย. 63 11 พ.ค.63  
 
 
 

งดรับ 

 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม ่
รับเฉพาะบางหลักสูตร 
ที่ยังมีจ านวนนกัศึกษา

ไม่ครบ เท่านั้น 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตอ่ 
(ผลสอบสัมภาษณ์) 

22 ม.ค. 63 20 เม.ย. 63 17 พ.ค. 63 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 30 – 31 ม.ค. 63 22 – 23 เม.ย. 63 ยืนยันสิทธิ ์
ในวันสอบสัมภาษณ์ 

สละสิทธิ์ 1 – 2 ก.พ. 63 24 – 25 เม.ย. 63 17 – 18 พ.ค. 63 
ช าระเงินค่าบ ารงการศึกษา 
(เงินค่าเทอม 1/2563) 

5 – 9 ก.พ. 63 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 20 – 21 พ.ค. 63 

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 
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วาระท่ี 4.2 เรื่องแจ้งนโยบายมหาวิทยาลัย ในการติดตามการเรียนการสอน 

จากการประชุมนโยบายด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง     

การติดตามการเรียนการสอนร่วมกับ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณบดี และ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุกคณะ เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยอธิการบดีได้มอบนโยบายให้คณะมี

การติดตามอาจารย์ผู้สอน กรณีเข้าสอนในห้องเรียนทุกครั้ง โดยขอความร่วมมือหัวหน้าหลักสูตรในการก ากับ  

ดูแล และให้ติดตามผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา LMS         

ในการจัดแผนการสอนออนไลน์ มคอ.5 ทุกสัปดาห์ รวมถึงให้ผู้สอนรายงานการสอนชดเชย ในกรณีการขอ

อนุญาตไปราชการ หรือ การลา โดยให้ผู้สอนระบุตามแผนการที่ก าหนด 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

วาระที่ 4.3 เรื่องแนวทางในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในทุกจังหวัดให้มี

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เท่าเทียมกัน 

จากการประชุมนโยบายด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง     

การติดตามการเรียนการสอนร่วมกับ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณบดี และ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุกคณะ เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ให้นโยบายเรื่องเกณฑ์ วัดมาตราฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอนในทุกจังหวัดให้มีมาตราฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เท่าเทียมกัน โดยให้คณะทุกจังหวัด

ด าเนินการ ดังนี้  

1. รายงานผลการทวนสอบ 1/2562 ของทุกหลักสูตร ทุกจังหวัด โดยให้รายงานผ่านการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ ทุกจังหวัด  

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ในภาคเรียน        

ที่ 1/2562 

3. รายงานผลการ มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1/2562 และ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 2/2562 

4. การด าเนินการจัดท าข้อสอบกลาง  

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 
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 วาระที่ 4.4 เรื่องแจ้งความคืบหน้าในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดย

คณะท างานขับเคลื่อนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  ด้วย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เรียนเชิญอธิการบดี และรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการักศึกษา เพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและความคืบหน้าในการ

ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General 

Education) เน้นการบ่มเพาะบุคลิกภาพ (Character) บัณฑิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับ

ศตวรรษที่ 21 เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม และเน้นการบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่บังคับ 30 หน่วยกิต โดยให้มหาวิทยาลัย เป็นผู้ก าหนดหน่วยกิตตามความเหมาะสม 

2. การลงทะเบียนเรียน จะปลดล็อคให้อิสรภาพกับแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการคล่องตัวและสอดคล้อง

กับศาสตร์ที่จะศึกษา หรือ การศึกษาข้ามศาสตร์ 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดความคล่องตัวกับสถาบัน โดยให้สถาบันก าหนด โดยมี

องค์ประกอบ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยมปีระเด็นที่เก่ียวข้องต่อการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร มีดังนี้ 

1. ปลดล็อค มคอ. 3 – 7 โดยให้อิสรภาพมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ 

2. ยกเลิก มคอ.1 เดิม ในสาขาวิชาชีพ ที่ไม่มีสภาวิชาชีพก ากับ โดยจะด าหนดให้จัดท า มคอ.1 ใหม่ ที่

เป็นกรอบมาตรฐานสะท้อนแก่นของศาสตร์หลัก (Degree Qualification Profile) เช่น B.A., B.Sc., 

B. FA เป็นต้น 

3. ปรับ มคอ.2 (เปลี่ยนชื่อใหม่) มคอ.7 เข้าด้วยกัน ให้มีความกระชับ และมีรายงานผลในตัวเอง  

4. การปรับปรุงกระบวนการรับทราบหลักสูตรออนไลน์ (ระบบ CHECO) ปรับปรุงและเพ่ิมเติม

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรที่มีความจ าเป็นในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร และใช้อ้างอิงเพ่ือการ

ด าเนินงานของทุกมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลในระบบ CHECO มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1. องค์ 1 การก ากับมาตรฐาน 

4.2. รายละเอียดหลักสูตร 

1) ประเภทหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่...พ.ศ......) 

2) ปี พ.ศ. เปิดสอน/ปีที่สภาอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

3) ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

4) ประเภทหลักสูตร (หลักสูตรประเภทวิชาการ วิชาชีพ ปฏิบัติการ) 

5) โครงสร้างหลักสูตร 
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6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 

7) จ านวนรับนักศึกษา 

8) ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

9) ไฟล์เอกสารแนบ : รายงานการประชุม, เล่มหลักสูตร (มคอ.2) 

5. การประเมินแบบ Post – audit ระดับหลักสูตร : ใช้ระบบการประเมิน Post – audit ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาซึ่งมีรอบการประเมินทุก 5 ปี โดยไม่ต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(IQA) ระดับหลักสูตร 

6. การเทียบโอนประสบการณ์/หลักสูตร Non – Degree : การเทียบโอนประสบการณ์/การศึกษาตาม

อัธยาศัยอาจใช้จ านวนปีที่มีประสบการณ์เทียบกับจ านวนชั่วโมง หน่วยกิต ส่วนของการเทียบหลักสูตร 

Non – Degree โดยหลักสูตรนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน 

7. ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ตามกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้วาง

นโยบายเกี่ยวกับคลังหน่วยกิต ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความสามารถ และหรือ

สมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจาก

ประสบการณ์บุคคล มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

วาระที่ 4.5 เรื่องแจ้งผลการจัดการหลักสูตร Train the Trainer Team Based Teaching ร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ SET Social Impact SE101@university 

 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching  เมื่อวันที่ 1 - 2 

พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 
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วาระท่ี 4.6 เรื่องแจ้งผลการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร 
สรุปข้อมลูหลักสูตร (ปรับปรุง) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

หลักสูตรปัจจุบัน แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับ ปวส. ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ปวส.การบญัชี (Dip. Accounting) ทบทวนกรอบแนวคิด

หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ปรับปรุงหลักสูตร 
และเสนอต่อสภา
วิชาการมหาวิทยาลัย 

เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ปี 
พ.ศ. 2564 

ทบทวนกรอบแนวคิด
หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ปวส.การตลาด (Dip. Marketing) 
ปวส.การจดัการ (Dip. Management) 
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Dip. Business 
Computer) 
ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทบทวนกรอบแนวคิด

หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษ์
หลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตร 
และเสนอต่อสภา
วิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

เริ่มใช้หลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2565 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ (ปรับปรุงปั พ.ศ. 2560) 

ทบทวนกรอบแนวคิด
หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษ์
หลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตร 
และเสนอต่อสภา
วิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

เริ่มใช้หลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2565 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

ทบทวนกรอบแนวคิด
หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษ์
หลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตร 
และเสนอต่อสภา
วิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

เริ่มใช้หลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2565 

ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 

ทบทวนกรอบแนวคิด
หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษ์
หลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตร 
และเสนอต่อสภา
วิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

เริ่มใช้หลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2565 

หลักสตูรศลิปศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชา   
การท่องเที่ยวและการบริการ (ปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) 

ทบทวนกรอบแนวคิด
หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษ์
หลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตร 
และเสนอต่อสภา
วิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

เริ่มใช้หลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2565 

หลักสตูรศลิปศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

ทบทวนกรอบแนวคิด
หลักสตูรจากข้อมลู
ต่างๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษ์
หลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตร 
และเสนอต่อสภา
วิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

เริ่มใช้หลักสูตร ปี 
พ.ศ. 2565 

ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
บริหารธรุกิจ (MBA) 

เสนอปิดหลักสูตร 

-27-



 
สรุปข้อมลูหลักสูตร (ใหม่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

การด าเนินการ
เสนอกรอบ

แนวคิดหลักสูตร
ใหม ่

ก าหนด
กรอบ
แนวคิด
หลักสูตร 

เสนอต่อ
อนุกรรมการ

พัฒนา
หลักสูตร 

เสนอต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

เสนอต่อสภา
วิชาการ 

เสนอต่อ
อนุกรรมการ

สภา
มหาวิทยาลัย

พิจารณา
หลักสูตร 

เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ 

หลักสตูรศลิป
ศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการการ
ท่องเที่ยว 
(นานาชาติ) 

      เริ่ม
กระบวนการพัฒนา
เล่มหลักสตูรใน
ปีงบประมาณ 2563 

หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการค้า
และการ
ประกอบการ 

   น าเสนอแล้ว
อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง
แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

- - ไม่ได้ด าเนินการต่อ
เพราะไม่มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพียงพอ 

หลักสตูร
บริหารธรุกิจ 
สาขาการตลาด
ดิจิทัล 
 
 
หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ (มทร.
ล้านนา น่าน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอแล้ว
อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง
แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
-  

อยู่ระหว่างการ
ประชุมสรุปภาพรวม 
อัตลักษณ์ และความ
แตกต่างของหลักสตูร
เดิม กับหลักสูตรใหม่
ให้ชัดเจน 
อยู่ระหว่างการ
ประชุมสรุปภาพรวม 
อัตลักษณ์ และความ
แตกต่างของหลักสตูร
เดิม กับหลักสูตรใหม่
ให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 
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วาระท่ี 4.7 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562  

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นการรายงานผล

การด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะฯ 

ตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และ

เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม” โดยได้ด าเนินการตามพันธกิจหลักในทุกด้านที่สอดคล้องต่อ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) โดยบัณฑิตนักปฏิบัติมีงานท าที่ตรงสาขาวิชาชีพ และสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต ด้านงานวิจัยคณะฯ ได้ด าเนินการพัฒนางานวิจัย  เพ่ือการเติบโตร่วมกับการ

พัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์ และใช้เทคโนโลยี

สนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ โดยมีงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ สามารถ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อีกท้ัง

การให้บริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชา

มาสร้างความเข้มแข็ง  อย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการ

พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มี

ขีดความสามารถสูงฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา คณะบริหารฯ จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือทราบ https://bala.rmutl.ac.th/page/plan 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

วาระที่ 4.8 เรื่อง แจ้งการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยฯ             

ในเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 

7 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของคณะบริหารธุรกิจ         

และศิลปศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการอ่านผลงานวิจัยของผู้น าเสนองานวิชาการในการประชุม จ านวน 6 ท่าน          

ตามค าสั่งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 200/2562 ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย   ตัณฑ์จิตานนท ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธ์แพ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฐณา ดิษฐ์แก้ว 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์ 

6. ดร.ลัดดา   ปินตา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

วาระที่ 4.9 เรื่อง แจ้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัย ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

การทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษา ภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    

ภายในปี 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เข้ารับการบริการ

และค าปรึกษาต้ังแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

วาระท่ี 4.10 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ภาคเรียนที่ 1/2562  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2) ให้มีการ

ติดตามผลการด าเนินงาน และเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา งานประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอติดตามการรายงาน ผลการด าเนินงานของหลักสูตร          

ตามรูปแบบ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผลการด าเนินงานรวมทุกจังหวัด เพ่ืองานประกันคุณภาพ

การศึกษา จะได้ด าเนินการรวบรวมและให้ทุกหลักสูตรรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร 
1 บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
2 บช.บ. การบัญช ี
3 บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
4 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
5 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
6 ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการบริการ) 
7 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) 
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โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดท ารูปแบบไฟร์น าเสนอผล
การด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภาคเรียนที่ 1/2562 และสามารถ Down Load แบบฟอร์มได้ที่  
https://bala.rmutl.ac.th/page/QualityAssurance 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

วาระที่ 4.11 เรื่อง แจ้งการติดตามข้อมูลการก าหนดรายวิชาการทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์         

ของนักศึกษา และรายวิชาการบูรณาการการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน้าที่ ในการก ากับ 

ติดตาม ควบคุมคุณภาพและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร งานประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอแจ้งการติดตามการด าเนินงานระดับหลักสูตรในแต่ละ

หลักสูตร/หลักสูตรในพ้ืนที่ ตามหนังสือที่ อว 0654.02/ว 478 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอติดตาม

ข้อมูลการก าหนดรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอน

ประจ าปีการศึกษา2562 ดังนี้  

1. ขอติดตามการก าหนดรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประจ าปี             

การศึกษา 2562  

2. ขอติดตามรายวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และสามารถ Down Load แบบฟอร์มได้ที ่https://bala.rmutl.ac.th/page/QualityAssurance 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ และขอให้รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ ทุกจังหวัด และหัวหน้าหลักสูตร ในคณะ (ส่วนกลาง) 

รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาประจ าปี              

การศึกษา 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้ง

ต่อไป 

วาระท่ี 4.17 เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้

สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นการรับรองว่าสถานศึกษาแห่งนั้น มีการ

จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ 3 ระดับ

คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานทราบถึงการด าเนินงานของหน่วยงาน               

และให้หน่วยงานพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและมีรูปแบบการปฏิบัติงาน                 
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ในทิศทางเดียวกัน งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงก าหนดแนวทาง              

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

โครงการกิจกรรม 
 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (หลักสูตร
พื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

             

2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ (พื้นที่) คณะ
บริหารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

             

3. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม มน า เ ชิ ง
ปฏิบัติการ การจัดท ารายงานผล
กา รด า เ นิ น ง านของหลั กสู ต ร       
(มคอ.7) คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

             

4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(ส่วนกลาง)คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

             

5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ (ส่วนกลาง)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  

             

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ  โดยคณะกรรมการบริหารคณะ         

มีข้อเสนอแนะแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. ในกรณีงบประมาณการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2562 ใช้ในหมวดงบพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงงบเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตร และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ซึ่งตามนโยบาย

ของ มทร.ล้านนา ให้คณะ มีนโยบายหรือกลไก ที่สามารถควบคุม และ
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รายงานต่องานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะพ้ืนที่  

โดยให้รายงานผล มคอ.3 และ มคอ.5 มายังคณะส่วนกลาง 

2. ในกรณีการรายงานผลตามนโยบาย มทร.ล้านนา มคอ.3 และ มคอ.5    

ไม่สามารถครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้ ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้งระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ พ้ืนที่ 

3. ในกรณีที่ไม่มีนโยบายการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร พ้ืนที่ 

และระดับคณะในพ้ืนที่ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอติดตาม

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เป็นหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลในการรายงานการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับ

คณะพ้ืนที่ ต่อไป 

วาระท่ี 4.18 เรื่อง การทวนสอบรายวิชา ในภาคเรียนที่ 1/2562 ของหลักสูตร บช.บ.การบัญชี 

หลักสูตร บช.บ.การบัญชี ได้ด าเนินการทวนสอบในรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 4 

พฤศจิกายน 2562 ทั้งหมด จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  1.) BACAC 124 Taxation 1 2.) BACAC 131 

Accounting Concepts and Financial Reporting   และ 3.) BACAC 136 Taxation 2 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 5.1 เรื่องการขออนุมัติแผนยุธทศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           

พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2562) 

ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) ให้มีความสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565  (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารและการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

ของคณะผู้บริหาร อีกทั้งยังได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 จากการด าเนินงานของ

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) และ

ได้พัฒนาสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุผล

ตามตัวบ่งชี้และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
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ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563           

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาได้ที่ www.bala.ac.th หาก อนุมัติใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน ต่อไป 

ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชาการประจ าปี 2563  คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ อาทิเช่น งบพัฒนาการจัดการศึกษา งบพัฒนาบุคลากร งบวัสดุฝึก ฝ่ายบริหารและแผน

ยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 

กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

 

วาระที่ 5.2  เรื่อง การขอเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก ได้มีการจัดท าหลักสูตรใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อทิศทาง        

การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติ ดังนี้ คือ  

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนา

แยกอินโดจีน โดยมี จุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 11 ด้าน บนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

พ.ศ. 2561 - 2565 ที่เน้นในเรื่องของ เมืองบริการสี่แยกอินโดจีนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมม่ันคง และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phitsanulok: Creative City - Smart City - Sustainable City) โดยยุทธศาสตร์ด้าน

ที่ 3 เน้นในเรื่องของ Innovation City เมืองแห่งนวัตกรรม - จังหวัด 4.0 พัฒนาบนฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และยุทธศาสตร์ด้านที่ 10 เน้นในเรื่องของ Ontology พัฒนาโดยใช้ฐานความรู้ – ฐานข้อมูล และ 

Big data 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 7 เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ท าธุรกิจ ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e -

-34-

http://www.bala.ac.th/


Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ 

ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Start Up) 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยื น สร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิต วิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มี ทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะ

พิจารณาแนวทางการเสนอข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร/แนวปฏิบัติ เพ่ือน าเสนอข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบให้น าเสนอ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี

ดิจิทัล มทร.ล้านนา พิษณุโลก ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อไป และมี

ข้อเสนอแนะปรับแก้การน าเสนอหลักสูตรใหม่ดังต่อไปนี้ 

1. ขอพิจารณา ชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 

2. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3. อัตลักษณ์ของบัณฑิต/สมรรถนะบัณฑิต ตั้งแต่ ปีที่ 1 ถึง ปีที ่4 

4. เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร เน้นความต้องการ

ของสถานประกอบการในพ้ืนที่ หรือมีการส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

5. ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีการส ารวจ

ความพึงพอใจของตัวป้อน ในระดับ มัธยมศึกษา อาชีวะ ที่มีต่อ

หลักสูตรใหม่  

6. สรุปเปรียบเทียบหลักสูตรเก่า กับหลักสูตรใหม่ เช่น โครงสร้าง

หลักสูตร และประเด็นที่ส าคัญ 

7. สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตรใหม่  ที่สะท้อนให้ เห็น

ความสัมพันธ์กับปรัชญา หรือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

8. สรุปจุดเด่นของหลักสูตรใหม่ ที่โดดเด่น/พิเศษ/แตกต่าง/จากเดิม 

หรือแตกต่างจากที่อ่ืน  
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วาระที่ 5.3 เรื่อง ขอเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

หลักสูตร บช.บ.การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       

ขอเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)        

จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ด้านวิชาการ 

2. นายพรหมินทร์ รธนิธย์  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

3. นายศิริเดช ค าสุพรหม ด้านวิชาชีพ 

ทั้งนี้ หลักสูตร บช.บ.การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) และ

พิจารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อไป 

วาระท่ี 5.4 เรื่อง การแก้ไขแผนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจีสติกส์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ท าการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา           

มีผู้สนใจสมัครศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก แต่ต้องจ ากัดจ านวนรับนักศึกษา ตามแผนรับนักศึกษา ในเล่มหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน  

30 คน ซึ่งท าให้ผู้สมัครหลายคนได้พลาดโอกาสในการศึกษาต่อในหลักสูตร ดังกล่าว   

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ

จัดการโลจิสติกส์ ในปีการศึกษา 2563 และรองรับปริมาณนักศึกษาที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงขอแก้ไขจ านวนแผนรับ

นักศึกษา จากจ านวน 30 คน เป็น 60 คน 
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โดยมีสาระในการขอปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (เดิม) ของวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์              

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

จ านวนนักศึกษา 
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ใหม่) ของวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์              

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

จ านวนนักศึกษา 
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 150 180 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

ข้อมูลจ านวนผู้สมัครในหลักสูตรย้อนหลัง อย่างน้อย 2 ปี (หลักสูตร 4 ปี) 

ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร 
2560 8 
2561 22 
2562 5 
รวม 35 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ขอให้คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาแผน

รับนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์  

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันพิจารณาในกรณขีอแก้ไขแผนรับนักศึกษาของหลักสูตร

บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ จาก 30 เป็น 60 คน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

คณะ ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลสถิติการรับย้อนหลัง ของหลักสูตรเทียบโอน อ่ืนๆภายใน      

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ย้อนหลัง และข้อมูลตัวป้อน     

ในกรณีอาชีวะศึกษา หรือ สถาบันการศึกษาอ่ืน ในจังหวัดเชียงราย ที่สนใจศึกษาต่อ

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุ รกิจ  วิชา เอกการจัดการโลจิสติกส์  และให้น าต่ อ   

คณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่ 5.5 เรื่อง  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจ          

และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี        

พ.ศ. 2558 จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางปณิสา  กุระคาน นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ เนื่องจาก นางปณิสา  กุระคาน ลาศึกษาต่อ 

 

2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ  

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจ                  
และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์            
ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี        
พ.ศ. 2558 จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางสาวรชวดี  พันธุ์นิติภูม ิ นางสาวจิรัฐติกาล  มานะจรรยาพงศ์ เนื่องจาก นางสาวรชวดี พันธุ์นิติภมูิ  

ลาออกจากราชการ 

มทร.ล้านนา ตาก 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางสาวชลธิชา  อ่องทุน นางสาวเจนจิรา  ฝั้นเต็ม เนื่องจาก นางสาวชลธิชา  อ่องทุน  

ลาออกจากราชการ 

มทร.ล้านา ล าปาง 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางสาวอาภาวดี  ทับสริักษ ์ นายไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน เนื่องจาก นางสาวอาภาวดี  ทับสริักษ์ 

ลาออกจากราชการ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. แบบแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

ราย นางสุภรพรรณ คนเฉียบ 

การศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก Massey University, 

New Zealand 
Ph.D. Education 2558 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปกร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 

2544 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 2539 

 

 

 

-39-



บทความวิจัย 

- Konchiab, S. (2018). “Improving English for tourism and hospitality by teaching  
          communication strategies to describe Thai culture-specific concepts”. วารสาร 
          ราชมงคล, Vol 6 No 2. July - December 2018, pp. 21-28. 

- Konchiab, S. & Pojchanaphong, D (2018). “Learners’ Perceived Skills for Twenty-
First  

          Century from the Integration of Design Thinking in Seminar in English Class. In  
          E-Proceedings of the International Conference on English Language Studies 2018,  
          School of Foreign Languages, Suranaree University of Technology (pp. 33-45).  

3. แบบแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ  

การบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ราย นางสาวจิรัฐิติกาล  มานะจรรยาพงศ์ 

การศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. การจัดการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร บธ.บ. การท่องเท่ียว 2550 

 

บทความวิจัย 

- จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ และ ชลธิชา เศรษฐศิลป์. (2562). การศึกษาความพึงพอใจต่อ

การบริการห้องน้ าสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาห้องน้ าสาธารณะสู่มาตรฐานระดับ

สากล กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ .  การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “นวัตกรรม ๔.๐ เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการอยาง

ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562.  โรงแรมอวานี่

ขอนแก่น แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 25 กุมภาพันธ์ 2562. 

หน้า 424-437. 
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4. แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

มทร.ล้านนา ตาก 

ราย นางสาวเจนจิรา  ฝั้นเต็ม 

การศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา ปร.ด. การจัดการการ

ท่องเที่ยว 
2561 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศศ.ม. การจัดการท่องเท่ียว 2551 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฎั
เชียงราย 

ศศ.บ. อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว 

2538 

บทความวิจัย 

- พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี และ เจนจิรา  ฝั้นเต็ม.(2561).การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ าในพ้ืนที่

คุ้มครองทางธรรมชาติ.วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. (มกราคม-เมษายน 2561). 

5. แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

ราย นายไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน 

การศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศศ.ม. 
ศษ.ม. 

การจัดการทางวัฒนธรรม 
การศึกษานอกระบบ 

2555 
2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2537 

การวิจัย 

- ปรียารัตน์  ศรีชัยวงศ์, วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ และไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น. (2559). “การ

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดล าปาง”. ใน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4  

พ.ศ. 2559.  26 สิงหาคม 2559. หน้า 868-895. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
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- ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น, พรพิมล  อริยะวงษ์ และนริศรา หงสกุล. (2560). “การสืบค้นองค์

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพ่ือจัดท าหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่านคร

ล าปาง”.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง

ที่ 5 ประจ าปี 2560. 29 มิถุนายน 2560. หน้า 363 – 372. เพชรบุรี : โรงแรมดุสิตธานี        

หัวหิน.  

- เพียงกานต์  นามวงศ์, ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น, ศิริขวัญ ปัญญาเรียน ,ชนิษฐา  ใจเป็ง และ

อาภาวดี   ทับสิรักษ์. (2560). “การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน กรณีศึกษาบ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”. ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day  ประจ าปีการศึกษา 2559. 7 มิถุนายน พ.ศ. 

2560. หน้า 90-100. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  

- Phiengkan  Namwong and Phairot Chaimuangchun. (2019 ) .  Development of 

Creating Coffee Usage Patterns in Promoting Community Tourism Businesses 

in Mae Chaem Village , Chae Son Subdistrict, Mueang Pan District, Lampang 

Province. Proceeding of The 2 th International Conference on Applied Liberal 

Arts for Interdisciplinary Pratice and Research (ICAA 2019). 24th  May  2019. 

Page 235-243. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 

Thailand 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 หลักสูตร และมีมติเห็นชอบให้

น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป และได้

ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้  

1. ตามเกณฑ์ กพอ.สัดส่วนผลงานงานวิจัยอย่างน้อยให้มีสัดส่วนร้อยละ 50 และ

เสนอให้มีแบบฟอร์มแสดงสัดส่วนงานวิจัย 

2. การปรับแก้ สมอ.08 (เล็กน้อย) สภาวิชาการ จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการ

ประชุมปีละ 2 ครั้ง คือ รอบเดือน มีนาคม และเดือนตุลาคม เท่านั้น 
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ระเบียบวาระ 6 เรื่อง อ่ืนๆ  

วาระที่ 6.1 เรื่องการพิจารณาแผนพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เสนอแผนการพัฒนาสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ต่อผู้มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒฒนา
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สรุปได้ดังนี้ 

ชั้นป ี ภาค
การศึกษา 

การทดสอบวัดระดับ กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(เรียน
ในหลักสูตร) 

ศูนย์ภาษา 
(นกเวลา/นับหน่วยกิจกรรม) 

1 1 วัดระดับ CEFR 
(Placement Test) 

รายวิชา English for Everyday 
Communication (GEBLC101) 

 

 2  รายวิชา English for Life Skills  
(GEBLC 102) 

 

2 1  รายวิชา Academic English 
(GEBLC 103) 

 

3 1 วัดระดับ CEFR 
(Placement Test) 

  

 2    
4 1   ระดับต่ ากว่า B1 ลงทะเบียน

เรียนอย่างน้อย 2 คอร์ส 
ระดับเท่ากับ B1 – Low 
ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 
คอร์ส 

 2 Exit Exam 
วัดระดับ CEFR 
(Placement Test) 
ค่าเป้าหมาย CEFR 
B1/TOEIC 550 

  

 และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้  
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. ประกาศให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและช่วงเวลาสอบวัดระดับ 3 ช่วงตามท่ีระบุในแผน 

2. ก าหนดช่วงเวลาทดสอบของแต่ละคณะ และจัดท ารายชื่อนักศึกษา 

3. จัดท าใบประกาศนียบัตรรายงานผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดท าข้อสอบ Placement Test ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. จัดสอบวัดระดับ Placement Test แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ช่วงเวลาตามท่ีระบุไว้ในแผน 

3. สร้างระบบเก็บและสืบค้นข้อมูลออนไลน์ในการจัดเก็บผลคะแนนการสอบวัดระดับของนักศึกษา  

4. สร้างแอปพลิเคชั่นในการบันทึกข้อมูลจ านวนชั่วโมงการเข้าอบรมของนักศึกษาในแต่ละคอร์ส 

5. จัดสอบวัดระดับ Placement Test ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

กองพัฒนานักศึกษา 

1. ก าหนดสัดส่วนของการเข้าอบรมคอร์สของศูนย์ภาษาและการนับหน่วยกิจกรรมตามแผนการพัฒนา

นักศึกษา 

2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาษาอังกฤษและรายละเอียดการนับหน่วยกิจกรรม 

การสร้างแรงจูงใจ 

1. เข้าอบรมคอร์สศูนย์ภาษาและนับหน่วยกิจกรรมตามเกณฑ์ของกองพัฒนานักศึกษา 

2. ยื่นผลคะแนนทดสอบข้อสอบมาตรฐาน B1 อายุไม่เกิน 2 ปี เพ่ือนับหน่วยกิจกรรม 

3. ให้รางวัลทุนการศึกษาหลังจากเข้าอบรมและมีผลการทดสอบวัดระดับตามเกณฑ์ 

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ และฝ่ายวิทเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

วาระที่ 6.2 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 

รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    

การท่องเที่ยว (นานาชาติ) 

Thai Language : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 

    : ศศ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว) 

English Language : Bachelor of Art Program in Tourism Management (International Program) 

       : B.A. (Tourism Management) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
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ปรัชญาของหลักสูตร : ความรู้การจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานทั้งในระดับชาติ และระดับสากล

บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสรรค์ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมสมัยใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

จุดประสงค์หลักสูตร 

1. มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. มีทักษะด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความสามารถ

ทางเทคโนโลยีร่วมสมัย 

3. มีความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการการท่องเที่ยวภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 
6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 
เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
(นานาชาติ) 
 

18 – 19 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตร โดย 
ดร.อรรจน์ สีหะอ าไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

- กลยุทธการสร้างความแตกต่างและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร นานาชาติ 

22 สิงหาคม 2562 อภิปรายร่างหลักสูตร ครั้งที่ 1 โดยรอง
อธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 

- โครงสร้างหลักสูตร นานาชาติและ
แผนการเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา
ต่างชาติ 

- การเรียนแบบ WiL และ Project 
Based Learning 

31 สิงหาคม 2561 การอธิปรายหลักสูตร ครั้งที่ 2 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.ทักษิณา  คุณา
รักษ์ ดร.อรรจน์ สีหะอ าไพ และ นายทชช 

- โครงสร้างหลักสูตร ปรับหน่วยกิตให้
น้อยลงกว่าหลักสูตรไทย จากเดิม 134 
หน่วยกิต เหลือ 126 หน่วยกิต 

20 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมประชุมกับผู้แทน Chongqing 
Technology and Business 

- แนวทางความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

3 มกราคม 2562  น าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรต่อ
กรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา 

- ปรับแก้จุดเด่นของหลักสูตร 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 
25 กุมภาพันธ์ 2562 น าเสนอผลงานวิจัยเพื่อหาความต้องการ

ของนักศึกษาชาวต่างชาติ หัวข้อ แนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการ
จัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ในที่ประชุมระดับชาติด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
มทร.แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ณ จังหวัด
ขอนแก่น 

- นักศึกษาต่างชาติสนใจการเรียนการ
สอนในรูปแบบ WiL 

- นักศึกษาชาวต่างชาติสนใจหลักสูตรที่มี
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มี
การสอนที่ทันสมัย เรียนร่วมชั้นกัย
นักศึกษาชาวไทย และอาจารย์ชาวไทย 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมไทย 

- นักศึกษาชาวต่างชาติมีความต้องการ
ศึกษาในหลักสูตรเดียวและหลักสูตร 2 
ปริญญาในระดับเท่ากัน 

7 มีนาคม 2562 ผ่านการประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา 
ครั้งที่ 136/2562 

 

18 เมษายน 2562 ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ
วิชาการและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย การประชุมครั้งที่ 4 (3/2562) 

 

30 พฤษภาคม 2562 มติที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้าน
นา ครั้งที่ 15 (6/2562) ผ่านความ
เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต 

ข้อมูลประกอบการพิจาณา 
- หลัการและเหตุผล 
- โครงสร้างหลักสูตร 
- ศักยภาพอาจารย์ 
- การขอเปิดสอน 
- มาตรฐานหลักสูตร 

21 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมกับผู้แทนจาก Guangxi 
Normal 

- พัฒนาหลักสูตร 3+1 

30 กันยายน 2562 เข้าร่วมประชุมกบัผู้แทนจาก Tu 
Dresden เยอรมัน เพ่ือหารือความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

- มีความต้องการพัฒนาหลักสูตร
ควบ 2 ปริญญา ร่วมกับ มทร.
ล้านนา 

- การแลกเปลี่ยนบุคลากร และ
นักศึกษา 

22 ตุลาคม 2562 เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการ
ท่องเที่ยว (นานาชาติ) 

- รศ.ดร.รชพร  จันทร์สว่าง 
- ดร.อรรจน์  สีหะอ าไพ 
- น.ส.ปุณรดา  ศิริภัคมงคล 
- นายพัลลภ  แซ่จิว 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบัน พัฒนา มคอ.2 หลักสูตรการจัดการการ

ท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
- เพ่ิมภาษาเยอรมัน 
- การวางแผนการเรียนเพ่ือรองรับ

การแลกเปลี่ยน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ 

 วาระท่ี 6.3 เรื่องราชมงคลสรรเสริญ 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้ด าเนินโครงการ “ราชมงคลสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 

2562” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่

เสียสละ สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้คณะฯ ด าเนินการคัดเลือกบุคคล 

ดังนี้ 

1. ประเภทอาจารย์ ให้แต่ละคณะ เป็นผู้พิจารณารางวัลราชมงคลสรรเสริญ จ านวน คณะละ ไม่น้อย

กว่า 1 ราย โดยทุกคณะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาคัเดลือกอาจารย์ 

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในด้านต่อไปนี้ 

- ด้านวิจัย 

- ด้านวิชาการ 

- ด้านการบริการวิชาการและสังคม 

- ด้านท านุบ ารงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ประเภทนักศึกษา ให้แต่ละคณะเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ

คณะละ 3 ราย จากทุกจังหวัดส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในด้านใดด้าน

หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 

- ด้านทักษะผู้น า 

- ด้านสร้างชื่อเสียง (บุคคล/ทีม) 

- ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ มอบหมายให้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา และ นายเอกธนัช  ศรีบุญมา เมื่อได้รับเกณฑ์การประเมินจาก

มหาวิทยาลัยฯ แล้ว ให้ด าเนินการแจ้งให้แต่ละพ้ืนที่ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรให้คณะฯ ทราบ 
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ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 

 

 

(นายกิตติพงษ์     วงค์กองแก้ว) 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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