
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
_____________________________________________________________________________ 

 
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 2/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้ไม่มาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.นิติศักดิ์   เจริญรูป   อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เชียงราย) 
2. อาจารย์บุญรัตน์  อ่ าสุรา   อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เชียงราย) 
3. อาจารย์ธิติวัฒน์  ตาค า   อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ล าปาง) 
4. อาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ล าปาง) 
5. อาจารย์นมิดา   ซื่อสัตย์สกุลชัย  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
6. อาจารารย์กฤตาพร   พัชระสุภา  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
7. อาจารย์อภิชัย   ซื่อสัตย์สกุลชัย  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
8. อาจารย์ณัฐวุฒิ   ปั้นรูป   อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
9. อาจารย์ธีระ   พร้อมเพรียง  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.05 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 

1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562              
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 

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

2.2.1 แนวทางการจัดท าหลักสูตร ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
การจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.2.1.1 การพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(นวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ) บธ.บ. (นวัตกรรมเทคโนโลยี
ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 

2.2.1.2 การพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ล าปาง 

2.2.2  โครงสร้างการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ ภาคการ
ผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
2.3.1 ผลการพิจารณาวาระทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่  1/2563 เรื่อง            

การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 
12032312 ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง             
มทร.ล้านนา น่าน 
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รายงานการประชุม 
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ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พ.ศ. 2561 – 2565  

(ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 

  2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
  2.4.1 รายงานการพิจารณานักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2563  

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  1/2563 เ ม่ือวันที่              
31 มกราคม 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา เชียงใหม่ และ น่าน 
5.2 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
มทร.ล้านนา ตาก 

5.3 การพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

5.4 การพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

5.5 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.6 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวรสริน จอห์นสัน มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.7 การพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา  ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต                              
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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รายงานการประชุม 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (กลาง) และระดับคณะ 

(ส่วนกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562   
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องท่ี 1.1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แจ้งให้คณะเตรียมการเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ซึ่ งจะเน้นตามการผลลัพธ์ที่คาดหวังตามการด าเนินงานที่ทางกระทรวงได้มอบหมายให้  นั่นหมายถึง                     
การตรวจสอบผลลัพธ์การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และคณะได้ด าเนินการจัดท าแผน
และการก าหนดยุทธซศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา  โดยได้จัดเตรียมเพ่ือรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านผลลัทธ์ผู้เรียน วิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ซึ่งรายละเอียด/แนวทางการด าเนินการทางผู้ช่วยคณบดีด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 31 

มกราคม 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่           
31 มกราคม 2563 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 
6802) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบเอกสารและผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัย 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล 
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 

2 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 
12032312 ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย               
นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา น่าน 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ให้ด าเนินการดังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ได้แก่ 
1. เสนอให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้แสดงข้อมูลการเทียบเคียง/ความ

แตกต่างของวิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 12032312 ระหว่างหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของ
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในอนาคต   

 
 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
พิจารณาทาง
ไปรษณีย์เป็น
กรณีเร่งด่วน 

และ 
มีมติเห็นชอบ 
ฝ่ายบริหารฯ 
จะได้น าเสนอ

กองบริหารงาน
บุคคลพิจารณา

ด าเนินการ
ต่อไป 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2. เสนอให้คณะเปลี่ ยนคณะกรรมการประเมินการสอน ในล าดับที่  2 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ) โดยให้ความเชี่ยวชาญที่มีสอดคล้องกับหลักสูตร/
สาขาวิชาของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้เพ่ิมหัวข้อการระบุความ
เชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในแบบประวัติ  

3. หากด าเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1-2 แล้ว เสนอให้คณะด าเนินการน า
ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทางไปรษณีย์เป็นกรณี
เร่งด่วน   

 
 

3 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ราย              
นางชนนพร  ยะใจมั่น มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ (ฝังตัว) 
ในฝ่ายงานด้านการตรวจสอบบัญชี ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ณ ส านักงาน             
อาร์ เค เอ็น สอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 
พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 9 วัน) ราย นางชนนพร ยะใจมั่น มทร.ล้านนา 
เชียงราย  ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ที่สามารถน า
ความรู้จากการฝึกประสบการณ์มาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิชาภาษีอากร วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี วิชา         
สอบบัญชี  รองรับการปรับปรุงหลักสูตรแบบวิชาชีพ เน้นการปฏิบัติในอนาคต 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการ
น าเสนอ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 

4 การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2561–2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พ.ศ. 2561–2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 
2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยให้ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการ
น าเสนอต่อ 

คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 -ไม่มี-  

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) 
 เรื่องที่ 2.2.1 แนวทางการจัดท าหลักสูตร ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/            
การจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดท า
หลักสูตร ทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการ
ประชุมระบบทางไกล (Video Conference)  เพ่ือหาข้อสรุปถึงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตามค าแนะน าของ
กรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดทราบแนวทางการจัดท าหลักสูตรทางด้านระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ จะขอให้อาจารย์ตัวแทนของ
จังหวัดเชียงรายและล าปางได้น าเสนอต่อที่ประชุมได้ทราบแนวทางการน าเสนอการเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ) บธ.บ. (นวัตกรรมเทคโนโลยี
ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ล าปาง 
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แนวทางการจัดท าหลักสูตร ทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล  

คณะบริหารธุรกิจและะศิลปศาสตร์ 

จังหวัด คุณวุฒิ หลักสูตรที่เสนอ สถานะ 
การด าเนินงาน 

จุดเน้น/จุดเด่น/อัตลักษณ์ ปรัชญาหลักสูตร อัตลักษณ์ แต่ละ
พื้นที่  

ประเภทงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ข้อพิจารณา/
ข้อเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ  

**อยู่ระหว่างการ
เสนอแนวคิด 

ในการจัดท าหลกัสูตร 

“บัณฑิตนักปฏิบัติผู้รอบรู้ทางด้านการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ” 

“มุ่งผลิตบัณฑิตด้าน การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจที่มีความรู้ 
ทักษะ ทางด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และมีความพร้อมเข้าสู่
การประกอบอาชพีตามความ
ต้องการตลาดแรงงาน ดังปรัชญา
ของมหาวิทยาลยัที่กล่าววา่ 
“บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ 

 นวัตกรรมเพื่อชุมชน 1. นักพัฒนาซอฟตแ์วร ์
2. นักออกแบบ/พัฒนาเว็บ 
3. นักออกแบบสว่นติดต่อกับ

ผู้ใช้งาน 
4. นักพัฒนาซอฟตแ์วร์บน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

การน าเสนอควรใช ้
Template ตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ก าหนด 

ล าปาง, ตาก วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

และวิทยาการข้อมูล 

**อยู่ระหว่างการ
เสนอแนวคิด 

ในการจัดท าหลกัสูตร 

1. บัณฑิตสามารถพัฒนาต่อยอด 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
วิทยาการข้อมูล ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ องค์กร 
และอุตสาหกรรมในบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ” 

2. มีการจัดการดรียนรู้โดยเน้นทักษะ
และประสบการณ์ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและ
ปราชญ์ชาวบ้าน ในแขนงความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนแบบบูรณาการณ์ศาสตร์ 

3. เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตท่ี
สอดคล้องกับความต้องการกลุ่ม
อาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S - 
Curve และ New S - Curve 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ ทกัษะชวีิต และมี
คุณธรรม สามารถบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล และใชว้ิทยาการ
ข้อมูลอยา่งสร้างสรรค์  สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน ทอ้งถิ่น และ
ประเทศชาติ” 

อุตสาหกรรมเกษตร 
ล าปาง 

 เทคโนโลยีและการ
จัดการเพื่อชุมชน 

ตาก 

1. นักจัดการธุรกิจดจิิทัล 
2. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและ

เครือข่าย 
3. นักวิเคราะหข์้อมูลทาง

ธุรกิจ 
4. นักวิทยาการข้อมูล 
5. นักสารสนเทศ 
6. นักวิชาการคอมพวิเตอร ์
7. นักบริหารจัดการเกษตร

อัจฉริยะ 
8. นักพัฒนาและบริหาร

จัดการเว็บไซต์ 
9. นักวิเคราะหแ์ละออกแบบ

ระบบสารสนเทศ 
10. นักพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล

และมัลติมีเดีย 

1. สร้างจุดเด่นของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และ
คุณสมบัติของบัณฑิต 

2. ส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ที่มี
ความต้องการผู้ส าเร็จ
การศึกษาทางด้าน
คุณวุฒิวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

3. การท ากรอบแนวคิดที่
ชัดเจน 

4. การใช้โปรแกรม ERP 
ส าหรับนักศึกษาใน
หลักสูตร อาจเป็นอุป
สรรค์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
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จังหวัด คุณวุฒิ หลักสูตรที่เสนอ สถานะ 
การด าเนินงาน 

จุดเน้น/จุดเด่น/อัตลักษณ์ ปรัชญาหลักสูตร อัตลักษณ์ แต่ละ
พื้นที่  

ประเภทงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ข้อพิจารณา/
ข้อเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

น่าน บริหารธุรกิจ
บัณฑิต  

**สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

** ผา่น สภาวิชาการ/ 
**ผ่าน อนุกรรมการ

วิชาการ/ 
รอเข้าประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

1. รายวิชาในหลักสูตรออกแบบเพือ่
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนในด้าน
การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่ง
ประกอบดว้ย การพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น(Web 
application) 

2. การพัฒนาด้วยเทคโนโลยโีมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile 
application) และการพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีคลาวน์ (Cloud 
computing) มีการบูรณาการเรียน
การสอนร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ 
ของท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้แก่ 
ธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม 
รวมถึงธุรกิจขายสินค้าและบริการ 
ในรูปแบบฐานปัญหา 
(ProblemBased Learning)  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีแนวคิดเชิงธุรกิจ 
เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ต่อยอด
ธุรกิจในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลย ี

“มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ก้าวทัน
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อต่อ
ยอดธุรกจิ SME ให้กลายเป็น 
Smart Enterprise ที่มีศักยภาพ
สูงขึ้น เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืนของธุรกจิ” 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1. Graphic designer 
2. Web app dev 
3. Mobile app dev 
4. Cloud admin 
5. นักการตลาดดจิิทัล 
6. นักวิเคราะหแ์ละวางแผน

ธุรกิจ 
7. ผู้ประกอบการธุรกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกบัวิชาการ การ
ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย มทร.ล้านนา 
 
1. ควรมีการบูรณาการ

ระหว่างคณะ
บริหารธุรกิจฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะวิทยศาสตร์ฯ  

2. ส ารวจความต้องการ
ของผู้ประกอบการ 
และผู้ใข้บัณฑิต ให้มาก
ขึ้น 

3. การจัดท า MOU 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
หลักสูตรอยู่ในระหว่าง
การแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
น าเข้าเสนอต่อที่
ประชุม
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกบัวิชาการ การ
ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย มทร.ล้านนา
ในครั้งต่อไป 
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จังหวัด คุณวุฒิ หลักสูตรที่เสนอ สถานะ 
การด าเนินงาน 

จุดเน้น/จุดเด่น/อัตลักษณ์ ปรัชญาหลักสูตร อัตลักษณ์ แต่ละ
พื้นที่  

ประเภทงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ข้อพิจารณา/
ข้อเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

**สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

** อยู่ระหว่างการ
น าเสนอแนวคิด 

ในการจัดท าหลกัสูตร 

"สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมัยใหม ่ในการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
คิด วิเคราะห์ และประยกุต์ในการแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจอย่างเช่ียวชาญและมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการด าเนินการธุรกจิใน
อนาคต" 

"มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ด้านธุรกิจการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ" 

เกษตรปลอดภัย 1. ผู้ประกอบธุรกิจ 
2. นักวางแผน 
3. นักพัฒนาสารสนเทศ 
4. นักวิเคราะห ์
5. นักวิจยั 

1. การพิจารณา
ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 

2. พิจารณาจุดเด่นของ
หลักสูตร และ
สมรรถนะของบัณฑิต 

3. ควรมีรายวิชาที่ชัดเจน
และมีความแตกต่างใน
สายวิชาชีพ 

4. การพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้เป็นไปตาม มคอ.1 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2552 

เชียงราย บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

สาขาวิชาไอโอทีส าหรับ
ธุรกิจอจัฉริยะ 

**ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ า

คณะฯ 
**เสนอ ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

/น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า

คณะ ครั้ง ต่อไป 

“พัฒนาบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถ 
ในการประยกุต์ใช้ ไอโอท ีกับกา
รวิคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อ
องค์กร หรือธุรกจิ ที่มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณ  วิชาชีพ” 

“หลักสูตร ไอโอทีส าหรับธุรกจิ
อัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะด้าน
การประยกุต์ใช้ ไอโอทกีับการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผน
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี
วินัย ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความพรอ้มในการ
ท างาน เพื่อรองรับความตอ้งการ
ตลาดแรงงาน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย”ี 

 การค้า และบริการ 
บนพื้นฐานการจัดการ

เทคโนโลยี 

  คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมคอ.1 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์  
พ.ศ. 2552 และร่าง 
มคอ.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัใหม่)  
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คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. สร้างแนวคิดที่มีความแตกต่างตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด และให้ความส าคัญคัดเลือกการบรรจุ  

วิชาเอกบังคับทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 7 รายวิชา และบรรจุรายวิชาชีพพ้ืนฐาน/วิชาชีพเลือกทางด้าน
บริหารธุรกิจหรือวิทยาศาสตร์ให้มีความสอดคล้องหรือให้เห็นความแตกต่างที่เป็นจุดเด่น นักศึกษาจะได้รับความรู้
และมีความเชี่ยวชาญหลักทั้งด้านคอมพิวเตอร์ผสมผสานด้านบริหารธุรกิจ/วิทยาศาสตร์  รวมถึงมีรายวิชา           
สหกิจศึกษาและอาจท าทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้ท างานจริงในฐานะ
พนักงาน ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินการท างานและสามารถรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. การตั้งชื่อหลักสูตรยังไม่ค่อยมีความน่าสนใจที่จะดึงดูให้นักศึกษามาเรียน  เสนอให้ทบทวนปรับการตั้งชื่อ
หลักสูตรให้มีความน่าสนใจดึงดูดใหม้าศึกษา เช่น Business data engineering and management เป็นต้น  

3. ศึกษาโอกาสและสถานการณ์ทางการตลาด เพ่ือสร้างหลักสูตรใหม่ที่มีความแตกต่างตามอัตลักษณ์ของ          
แต่ละจังหวัด วิเคราะห์ความคุ้มค่า/คุ้มทุนของการเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรย่อย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ            
และผลกระทบทุกด้านว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด  ศึกษกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดของตนเพ่ือสร้างความต่าง           
ที่น่าสนใจให้ได้เลือกเรียนที่มีความหลากหลายและไม่ให้เกิดการแย่งกลุ่มเป้าหมาย   

4. ตามทีก่ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้อ านาจปรับระบบบริหารจัดการ
ปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรให้มีเอกภาพ และคล่องตัว จึงขอให้ทุกหลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปอย่าง
รอบคอบ ควรมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้และการก าหนด Segment ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยเพ่ือคาดหวังว่านักศึกษาจะมีความสามารถ/ทักษะที่ท าได้ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร        
และสามารถตอบความต้องการของ Stakeholders ได้ด้วย  ต้องสร้างความเด่น/ความต่างให้ชัดเจนระหว่าง
หลักสูตร/สถาบันการศึกษา  ซึ่งแนวโน้มในอนาคตการปรับปรุงหลักสูตรเป็นแบบ Non-degree จึงควรออกแบบ
หลักสูตรให้สามารถผสมผสานควบคู่ไปกับหลักสูตร Degree  และให้มีการจัดเรียนการสอนแบบโมดูล โดยผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนในโมดูลที่ตนเองสนใจได้ 

 จากแนวทางการด าเนินการที่ผ่านมามีการปรับปรุงหลักสูตรค่อนข้างช้า การรับนโยบายขณะนี้จึงอยากให้        
ทุกจังหวัดมีหลักสูตรเป็นของตนเอง เพ่ือสามารถปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดจ านวนบุคลากร พัฒนาบุคลากร         
ให้เป็นไปตามบริบทและจุดเด่น โดยให้ศึกษกลุ่มเป้าหมายรอบ ๆ บริเวณจังหวัดของตนเพ่ือสร้างให้มีความต่าง         
ที่น่าสนใจให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และต้องไม่ให้เกิดการแย่งกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งเดิมการ                
ปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรจะยึดอาจารย์เป็นที่ตั้ง แต่ปัจจุบันให้ความส าคัญและเน้นที่ Stakeholder         
เป็นที่ตั้ง  รวมถึงควรศึกษาเรื่องสมรรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย  เพ่ือให้การด าเนินการของหลักสูตร
ทุกจังหวัดมีความเช้มแข็งสามารถบริหารจัดการไดอ้ย่างอิสระ มีความคล่องตัวมากที่สุด  
 ทั้งนี้ ได้สรุปข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ได้แก่ การทบทวนการตั้งชื่อหลักสูตร           
การก าหนดวิชาเอกบังคับ วิชาชีพเลือก การก าหนด segment ผลลัพธ์การเรียนรู้ และสร้างจุดเด่นให้กับจังหวัดของ
ตนเองเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป และเมื่อได้ด าเนินการตามข้อเสนแนะของคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว 
จะได้น าเสนอขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรและความแตกต่างของแต่ละจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและหากได้รับความเห็นชอบแล้วจะได้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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เรื่องที่ 2.2.2 โครงสร้างการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ส่งโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และก าลังคน
ที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยแบ่งประเภทหลักสูตรเป็น             
2 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree 
ล าดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายชื่อหลักสูตร 

1 อุตสาหกรรมดิจิทัล ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป 
ดร.พันทิพา  ปัญสุวรรณ 
ผศ.ราเชนทร์  ชูศรี 
ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป 
ดร.กรวิกา  ไชยวงศ์ 

การเพ่ิมสมรรถนะธุรกิจค้าปลีกด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล (ประกาศนียบัตร) 

2 อุตสาหกรรมผู้สูงอายุ รศ.ดร.สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ 
อ.ธนีนุช  เร็วการ 
อ.กนกอร  จิตจ านง 
ดร.ณัฐรกานต์  ค าใจวุฒิ 
อ.ศิรินาฎ  จันทนะเปลิน 

สูงวัย พันธุ์ใหม่ อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า 

3 อุตสาหกรรมผู้สูงอายุ อ.สุภัทราจิตต์  มะโนสด นวัตกรรมการบริการส าหรับผู้สูงวัย 
(Service Innovation for Seniors) 

4 อุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส์ 

ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย 
ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี 
ดร.แววดาว  พรมเสน 
อ.ปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ 
อ.พิทธินันท์  สมชัยวงค์ 

การจัดการและบริการภาคพ้ืนแก่ธุรกิจ
การบิน 

5 Soft Skill อ.ชนนพร  ยะใจมั่น 
อ.สุวิสา  ทะยะธง 
อ.จรัสศรี  โนมี 

วุฒิบัตรการวางแผนภาษีมืออาชีพ 
(Professional Tax Planner Certificate) 

 
2. ประเภทหลักสูตรปริญญา Degree 

ล าดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายชื่อหลักสูตร 
1 อุตสาหกรรมการบินและ 

โลจิสติกส์ 
คณาจารย์หลักสูตร 
การจัดการโลจิสติกส์ 

การจัดการโลจิสติกส์ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดทราบโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และก าลังคน ที่
มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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2.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 
เรื่องที่ 2.3.1 ผลการพิจารณาวาระทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การพิจารณา

การส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 12032312 ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (รหัสสาขาวิชา 6802)  อนุสาขาวิชา           
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา 
น่าน 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณาทางไปรษณีย์เป็นกรณีเร่งด่วน เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 
12032312 ส าหรบัการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาบริหารธุรกิจ  (รหสั
สาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย นางพัชราภรณ์ 
หงษส์ิบสอง มทร.ล้านนา น่าน  และขอให้ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563           

ทั้งนี้ ผลการพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบและรับรอง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์จะได้น าเรื่องเสนอ
กองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 2.3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พ.ศ. 2561 – 2565 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2  กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ตามท่ี ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2561 – 2565  (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการประจ าคณะได้
ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนฯ ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น  

ในการนี้ ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานเบื้องต้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะทั้งในการก าหนดสัดส่วนของงบประมาณให้สอดคล้องต่อพันธกิจของหน่วยงาน การก ากับติดตามตัวชี้วัด
และการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ รวมถึงการเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ใน
แต่ละขั้นตอนน ามาวิเคราะห์และด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี   ทั้งนี้             
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาตร์ จะน าเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ ไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้บรร ลุตาม
วัตถุประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 
 เรื่องท่ี 2.4.1 รายงานการพิจารณานักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2563  

ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนประกาศเกียรติคุณทั้งนักวิจัยและพ่ีเลี้ยงนักวิจัย/นักบริการวิชาการ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรของคณะนั้น  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการขอรายงานการพิจารณานักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2563 
จ านวน 16 ราย ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยและพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่นประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  และคณะจะได้จัดท าเป็นประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์
เผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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วาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 
2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ  และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 1/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา เชียงใหม่ และ น่าน 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา เชียงใหม่ และ น่าน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จ านวน 1 ราย 
1.1 นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย์ ต าแหน่ง อาจารย์ เนื่องจากลาออกจากราชการ โดยให้ นายสุรัตน์  

ยาสิทธิ์ ต าแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
1.2 นายวรวิทย์  เลาหะเมทนี เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ จากต าแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนแปลง 

เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ านวน 1 ราย 

2.1 นางสาววันวิภา  ค ามงคล เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
2.1.1 เปลี่ยนแปลงค าน าหน้า และนามสกุล จาก นางสาววันวิภา  ค ามงคล เปลี่ยนแปลงเป็น         

นางวันวิภา  ปานศุภวัชร 
 2.1.2 เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ จากต าแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนแปลงเป็นต าแหน่ง        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ดังนี้  
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1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1 นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย์ อาจารย์ เปลี่ยนเป็น นายสุรัตน์   ยาสิทธิ์ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : ลาออกจากราชการ 

2 นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี อาจารย์ เปลี่ยนแปลง นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ 
3 นายทศพร  ไชยประคอง อาจารย์ คงเดิม นายทศพร  ไชยประคอง อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางสาวรังศิมา  กันธิวาส อาจารย์ คงเดิม นางสาวรังศิมา  กันธิวาส อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

5 นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ อาจารย์ คงเดิม นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1 นางอัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คงเดิม นางอัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 
2 นายสมบูรณ์  กุมาร 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
คงเดิม นายสมบูรณ์  กุมาร 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

3 นางธิตินันท์  กุมาร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คงเดิม นางธิตินันท์  กุมาร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 
4 นายอธิปัตย์  สายสูง อาจารย์ คงเดิม นายอธิปัตย์  สายสูง อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

5 นางสาววันวิภา  ค ามงคล อาจารย์ เปลี่ยนแปลง นางวันวิภา  ปานศุภวัชร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : มีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้า นามสกุล และต าแหน่งทางวิชาการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  มทร. ล้านนา เชียงใหม่ 
และ น่าน โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.
ล้านนา เพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   
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เรื่องที่  5.2 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์          
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
มทร.ล้านนา ตาก 

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี  พ.ศ. 2560) เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558                  
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 2 ราย 
  1.1 นางสาวสิริสาสน์  พันธ์มณี  ต าแหน่ง อาจารย์  เนื่องจากลาออกจากราชการ  
  โดยให้ นางสาวดุษฎี มุกดาอ่อน ต าแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  1.2 นางสาวสุภัทรจิตต์  มะโนสด ต าแหน่ง อาจารย์  เนื่องจากเตรียมความพร้อมในการจัดท า

หลักสูตรใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย  
    โดยให้ นายศิริศักดิ์  ศักดิ์ศิริคุณ ต าแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1 นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด อาจารย์ คงเดิม นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

2 นางสาวกนกพร บัวทรัพย์ อาจารย์ คงเดิม นางสาวกนกพร บัวทรัพย์ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

3 นางสาวเจนจิรา ฝั้นเต็ม อาจารย์ คงเดิม นางสาวเจนจิรา ฝั้นเต็ม อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางสาวสิริสาสน พันธมณี อาจารย์ เปลี่ยนเป็น นางสาวดุษฎี มุกดาอ่อน อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : ลาออกจากราชการ 

5 นางสาวสุภัทรจิตต มะโนสด อาจารย์ เปลี่ยนเป็น นายศิริศักดิ์  ศักดิ์ศิริคุณ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : เตรียมความพร้อมในการจัดท าหลักสูตรใหม่ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   
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เรื่องที่ 5.3 การพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร              
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ด้วยหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงขอเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 

1. รศ.นฤนาท  ศราภัยวานิช  ด้านวิชาการ 
2. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู  ด้านวิชาการ 
3. นางสาวรักชนก ส าเนียงล า  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
4. นายพรหมินทร์ รธนิธย์   ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
5. นายธีรชัย  อรุณเรืองสิริเลิศ  ด้านวิชาชีพ 
6. นายศิริเดช  ค าสุพรหม  ด้านวิชาชีพ  
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์

หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  โดยมอบฝ่ายวิชาการ และ
กิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับ
ต่อไป   

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตรให้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และบริบทของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

1. จังหวัดเชียงใหม่ : นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
2. จังหวัดเชียงราย : การค้า และบริการ บนพื้นฐานการจัดการเทคโนโลยี 
3. จังหวัดล าปาง : อุตสาหกรรมเกษตร 
4. จังหวัดตาก : เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน 
5. จังหวัดน่าน : ความหลากหลายทางชีวภาพ 
6. จังหวัดพิษณุโลก : เกษตรปลอดภัย 
ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ จากสถานการณ์

ภายนอกในปัจจุบันรวมถึงการแข่งขันทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและอัตลักษณ์ของจังหวัด สามารถตอบสนองความต่อความต้องการของ
ชุมชน และผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด ประกอบกับสถานศึกษาที่มีบุคลากรมีความพร้อมที่จะก าหนดรายละเอียดสาระ
ของหลักสูตรให้การจัดท าหลักสูตรความเป็นเอกลักษณ์ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แต่ละจังหวัดได้ 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. แต่ละจังหวัดควรวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์และบริบทที่ตั้งไว้ เพ่ือสร้างจุดเด่นและสามารถก าหนดวิชาเอก

ที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนและผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตจะมีเล่มหลักสูตรจ านวน 6 เล่ม และแยกหมายเลขหลักสูตรเป็น 6 หมายเลข และทุกจังหวัดมี
วุฒิที่ส าเร็จการศึกษาเช่นเดียวกันคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และควรมีแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีทิศทางและความชัดเจนของแต่ละจังหวัด
มากยิ่งขึ้น   

2. การพัฒนาหลักสูตรที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และบริบทของแต่ละจังหวัดมีความเด่นและมีแนวทางการ
พัฒนาที่เป็นไปได้ดี แต่ในบางจังหวัด เช่น จังหวัดน่าน : ความหลากหลายทางชีวภาพ ยังมีความเป็นไปได้ยาก จึงขอ
เสนอให้มีการบริหารจัดการ เช่น การออกแบบ/ประยุกต์รายวิชา ที่จะออกแบบรายวิชาอย่างไรให้มีความน่าสนใจ
ต่อผู้ที่จะมาศึกษาและสามารถตอบโจทย์ทางชีวภาพ ชุมชน สังคม และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมี
ความรู้และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงควรมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ทราบผล
การด าเนินงานและน าไปเป็นแนวทางปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์
และบริบทของแต่ละจังหวัด ตอบสนองความต่อความต้องการของชุมชน และผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับทราบการายงานแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งคณะจะได้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปร่วมกันหารือและด าเนินการ โดยจะน ามารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะในคราวต่อไป 

เรื่องที่ 5.5 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี            
มีความประสงค์ขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)                   
ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฝ่ายงานจัดท างบการเงิน
และฝ่ายสอบบัญชี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 9 วัน) ซึ่งไม่ขอเบิก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ และหลักสูตรการบัญชีมีนโยบายพัฒนา
หลักสูตรโดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้ฝึกประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการเพื่อจะพัฒนาหลักสูตร Non-Degree ในอนาคต  

2. เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิต
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  

3. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาชีพ (ฝังตัว) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฝ่ายงาน
จัดท างบการเงินและฝ่ายสอบบัญชี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 9 วัน)          
ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย  
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คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. เมื่อสิ้นสุดการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  (ฝังตัว) ให้ผู้ขอ         

ทุกรายจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ ความ
เชี่ยวชาญ ที่ได้รับจากการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฝ่ายงานจัดท างบการเงินและฝ่ายสอบบัญชี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 –          
31 พฤษภาคม 2563 (2 เดอืน 9 วัน) โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย  ราย นางสาวสุวิสา ทะยะธง 
มทร.ล้านนา เชียงราย  ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรที่ก าหนดไว้  ซึ่งสามารถน าความรู้จากการไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร Non-Degree ในอนาคต 

เรื่องที่ 5.6 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวรสริน จอห์นสัน มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางสาวรสริน  จอห์นสัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มีความประสงค์ขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ (ฝังตัว) ณ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายงาน Sale Consultant, for Jessica 
MacDonald Real Estate Group ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 –  31 พฤษภาคม 2563  (2 เดือน 16 วัน) 
ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ด้วยการฝึกประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการ  

2. เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิต
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  

3. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาชีพ (ฝังตัว) ณ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายงาน Sale Consultant, for Jessica MacDonald Real 
Estate Group ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 16 วัน) ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย
ใด ๆ จากมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ให้ศึกษา การใช้เอกสารรับรองประกอบหนังสือเดินทางที่ประเทศนั้นออกให้ผู้เดินทางเพ่ือใช้เข้าพ านัก

ภายในเขตแดนของประเทศในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้  (Visa) และหนังสือเดินทางราชการ (Passport)            
เพ่ือเลือกใช้ให้มีความถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องกับประเภทการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ (ฝังตัว) หรือการท างาน โดยให้มีความสอดคล้องกับระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัย  

2. ให้ ผู้ ขอ ไป เ พ่ิม พูนความรู้ ท า งวิ ช าชีพ  ฝึ กประสบการณ์ ในสถานประกอบการ  ( ฝั งตั ว )            
ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือออกหนังสือตอบรับการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ในรูปแบบ
มาตรฐานทางการ  เพ่ือให้คณะได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจัดส่งไปยังกองบริหารงานบุคคล เพ่ือพิจารณา
ด าเนินตามล าดับต่อไป 

3. เมื่อสิ้นสุดการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  (ฝังตัว)  ให้ผู้ขอ           
ทุกรายจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ ความ
เชี่ยวชาญ ที่ได้รับจากการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ณ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายงาน Sale 
Consultant, for Jessica MacDonald Real Estate Group ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  16 มี น า ค ม  2563 –                            
31 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 16 วัน) โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ราย นางสาวรสริน  จอห์น
สัน มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน าความรู้จากการไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพมาบูรณาการกับการเรียนการสอนปัจจุบันและอนาคต  และหากผู้ขอได้ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะแล้วจะได้น าเรื่องเสนอกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา พิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

เรื่องที่ 5.7 การพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต                              
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักด์  อาษากิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด  ได้รับการอนุญาตให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ด้วยทุนส่วนตัว หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ดัชนีวัดการพัฒนาศักยภาพ
การตลาดชายแดนภาคเหนือ” โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 81 (12/2558) เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2558  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์ อาษากิจ  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ด้วยการ        
เทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงไปยังมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  เนื่องด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา          
ดุษฎีนิพนธ์ย้ายไปยังมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงต้องเปลี่ยนสถานศึกษาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือให้การท า
ดุษฎีนิพนธ์มีความต่อเนื่อง  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
พ.ศ. 2549 หมวด 6 ข้อผูกพัน ข้อ 22 ผู้ได้รับทุนต้องศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ในสาขาวิชาและสถานศึกษาตาม
ระยะที่ได้รับอนุมัติ  การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือสถานศึกษาหรือแนวทางการศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน
หรือระยะเวลาจะกระท ามิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    

และเพ่ือให้เป็นการด าเนินการตามข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน          
มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. ผู้ขอได้มีการรายงานผลการศึกษาให้กับทางคณะทราบหรือไม่  โดยให้มีหลักฐานการให้โอน             
หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. การขอย้ายสถานศึกษา ควรมีมติกรรมการประจ าคณะ พร้อมกับหลักฐานการขอโอนและรับโอน 
หน่วยกิตท้ังสองสถาบัน 

3. ควรจะมีหนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการย้ายต้นสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
4. การขอย้ายควรจะต้องมีหลักฐานการโอนย้ายอยู่แล้วซึ่งผู้ขอจะต้องมีส าเนาเอกสารไว้   
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ โปรดพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลง

สถานศึกษา ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงไปยังมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   
คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของเอกสารที่ปรากฏ โดยมีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. เอกสารรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  วันที่เข้าศึกษาคือวันที่ 9 มกราคม 
2561 ซ่ึงด าเนนิการยา้ยก่อนการขอโอนย้ายสถาบันการศึกษา (วันท่ี 30 ตุลาคม 2561) 
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2. บันทึกข้อความที่ พิเศษ/2561 เรื่องการขอโอนย้ายสถาบันการศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2561 ควรเป็นฉบับส าเนาที่มีหลักฐานปรากฏการด าเนินการผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

3. ผู้ลาศึกษาต่อ ไม่มีการรายงานผลการศึกษาให้กับทางคณะและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
4. หากมีการพิจารณาเรื่องการขอลาศึกษาต่อ ขอให้แนบระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณาได้อย่างถูกต้อง  
5. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม และดู

งาน พ.ศ. 2549 และเป็นไปตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ พ.ศ. 2551  ขอให้ผู้ลาศึกษาต่อรายดังกล่าวส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาปรับคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้ 

5.1 เอกสารที่ปรากฎรายละเอียดเป็นหลักฐานว่าได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เช่น                  
ใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานการให้โอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5.2 ขอทราบเหตุผลการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมแนบส าเนาหลักฐาน/ร่องรอยการจัดท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ดัชนีวัดการพัฒนาศักยภาพการตลาดชายแดนภาคเหนือ” เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการประกอบการพิจารณา  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและมีมติรับทราบ หากคณะได้รับเอกสาร
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จะน าเสนอกองบริหารงานบุคคลพิจารณาด าเนินการต่อไป  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องที่ 6.1 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (กลาง) และระดับคณะ 
(ส่วนกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562   

ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้มีก าหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (กลาง) และระดับคณะ (ส่วนกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนาแต่ละจังหวัด                 
โดยหลักสูตรทุกจังหวัดจะรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของตนผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ และงานประกัน
คุณภาพการศึกษาจะได้น าผลการตรวจประเมินมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้ทราบต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  15.00 น.  
 
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

 
 


