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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
10. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
11.  ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
12.  นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
14.  ดร.กิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
17.  ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
18.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
19.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม     
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
       (ลาประชุม) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นายยุรธร    จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. นายสุทัศน์    กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง)  
4. ดร.ริญญาภัทร์   เขจรนันทน์ อาจารย์ (วิชาเอกการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ เชียงใหม)่ 

5. ดร.พีรยา    สมศักดิ์  อาจารย์ (วิชาเอกการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ เชียงใหม)่ 
6. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ ประธานหลักสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

7. นางสุจิตตา    หงส์ทอง  อาจารย์ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เชียงราย) 
 
ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.09 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 ความก้าวหน้าการจัดตั้ งศูนย์ พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

1.1.2 ตวัแทนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา  

1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564  

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

1.3.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 

1.3.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.3.2.1 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ 

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

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

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

4.2 พิจารณาการขอเพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

4.3 การพิจารณากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (เพ่ิมเติม) 

4.4 การพิจารณากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

4.5 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

4.6 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

4.7 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

4.8 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
ทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

4.9 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

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

4.11 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางนชนนพร  ยะใจมั่น  มทร.ล้านนา เชียงราย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.12 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ      
ระดับผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ส าขาวิ ช าภาษา อังกฤษ  ( รหั สสาขาวิ ช า  7104)                       
ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

4.13 พิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

4.14 การส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว และการขอเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวัติ จ านวน 3 ราย  
- ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย   
  1) นางสาวรจนา  บุญลพ  มทร.ล้านนา เชียงราย 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
- ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  
  1) นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

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

ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ท าการคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าสาขา 3 สาขา เพ่ือเป็น
คณะกรรมการประจ าคณะแทนคณะกรรมการที่หมดวาระลงนั้น ขอแนะน าให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบ ดังนี้ 

1. ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี อาจารย์ผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2. ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี มทร.ล้านนา เชียงราย 
3. ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ดร.กิจจาณัฏฐ์  ตั้งจิตนุสรณ์ มทร.ล้านนา น่าน 

เรื่องที่ 1.1.1 ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าสู่วาระพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  และคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ฯ  โดยขอให้คณะปรับการ
ใช้ค าว่า ศูนย์ เป็น หน่วย  และขอให้มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการบริหารจัดการเพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ในอนาคต ซึ่งอยู่ใน
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยคือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ  โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า BALA Business 
and Entrepreneur Potential Development Unit (BEU)  คณะได้มอบหมายให้ ผศ.กนกวรรณ เวชกามา             
มทร.ล้านนา ล าปาง เป็นประธานคณะกรรมการ 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิคณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ                

มทร.ล้านนา จ านวน 2 สาขา ๆ ละ 1 ท่าน  ดังนี้ 
1. ด้านสาขาศิลปศาสตร์ ดร.จิราพร วิทยศักดิ์พันธุ์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2. ด้านสาขาบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ทั้งนี้ ทั้ง 2 ท่านไดต้อบรับให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา เรียบร้อยแล้ว  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่         

29 มกราคม 2564 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่            
29 มกราคม 2564 ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558)  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการ
สภาวิชาการ มทร.ล้านนา  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา 

2 การชะลอการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            
การท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     
1. เห็นชอบและอนุมัติการชะลอการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)  
2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการ

สภาวิชาการ มทร.ล้านนา  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา 

3 การขอเลื่อนระยะเวลาการเดินทางกลับจากการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก 
ราย นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการขอเลื่อนระยะเวลาการเดินทางกลับ 
จากการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ราย นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา 
ตาก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 
2564 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อน าเข้าสู่
การพิจารณา
คณะกรรมการ
ทุนการศึกษาฯ 
มทร.ล้านนา  

4 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564  
และจะน าเสนอเรื่องเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
เข้าสู่การพิจารณา

คณะ
กรรมการบริหาร 

มทร.ล้านนา  
5 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ      เห็นชอบและรับทราบแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และจะได้น า
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือให้งานประกันคุณภาพการศึกษาน าไป
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพน า

ข้อเสนอแนะไป
เป็นแนวทางการ

พัฒนาและ
ด าเนินการ 

6 พิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ      เห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้         
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

แจ้งให้คณะแตล่ะ
จังหวัดทราบและ

ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

7 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และการายงานผลการด าเนินงานระยะ       
4 เดือน 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ      เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพ       
ด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
และรับทราบผลการด าเนินงานระยะ 4 เดือน  โดยจะเสนอเรื่องเพ่ือน าเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
เรื่องท่ี 1.3.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 

เรื่องท่ี 1.3.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.3.2.1 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนานักวิจัยมือ
อาชีพสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ                
ศิลปศาสตร์สู่การท าวิจัยที่มีคุณภาพ โดยได้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   
โดยจัดอบรม ณ คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ จังหวัดล าปาง หน่วยงานเจ้าภาพ และผ่านระบบออนไลน์ 
ZOOM ทุกพ้ืนที่ นั้น  ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบในการประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไข จึงถือว่ารับรองรายงาน       
การประชุม ครั้งที่ 1/2564         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 1/2564 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 4.1 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร             

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง และน่าน เพ่ือให้การ
ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  มีความประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จ านวน 1 ราย 

 1. นายสิงหา  ค ามูลตา  ต าแหน่งอาจารย์ เนื่องจาก มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะได้รับการจ้าง         
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า โดยให้ นางสายนที  ทรัพย์มี  ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (ใหม่) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์ อาจารย์ คงเดิม นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

2 นางกรรณิการ์  จันทร์อินทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คงเดิม นางกรรณิการ์  จันทร์อินทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 
3 นายสิงหา  ค ามูลตา อาจารย ์ เปลี่ยนแปลง นางสายนที  ทรัพย์มี อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

4 นางพวงทอง  วังราษฎร์  อาจารย์ คงเดิม นางพวงทอง  วังราษฎร์ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

5 นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คงเดิม นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน        
1 ราย 
   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
จ านวน 1 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

เรื่องที่  4.2  พิจารณาการขอเพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการ        
มทร.ล้านนา ครั้งที่ 155 (ต.ค.63) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ                  
สภาวิชาการ เห็นควรให้เพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจ านวน 2 ราย เพ่ือให้การบริหารจัดการและ         
การด าเนินงานภายในหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด นั้น 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จึงได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร         
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพ่ิมเติม จ านวน 2 ท่าน โดยมีข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารคณะ เห็นควรให้ทบทวนรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราย รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ  
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ในการนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ได้ท าการทบทวนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  และขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ิมเติม จ านวน 2 ราย (ล าดับที่ 2 และ 4) 
ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร  เรือนไกล ด้านวิชาการ  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม  ด้านวิชาการ เพิ่มเติม 
3 นายวิทูล      ทิพยเนตร ด้านผู้ใช้บัณฑิต  
4 นางสาวศรสวรรค์    อุปธรรม                      ด้านผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มเติม 
5 นายมนัส      ประสงค์งาน ด้านวิชาชีพ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอเพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน          
2 รายข้างต้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัติการขอเพ่ิมเติม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน  2 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

เรื่องที่ 4.3 พิจารณาการขอเพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
การท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (เพิ่มเติม) 
ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการ
มทร.ล้านนา ครั้งที่ 155 (ต.ค.63) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563   คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต  เห็นควร
ให้เพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 2 ราย เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานภายใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ จึงได้เสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) (เพ่ิมเติม) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 
ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร  จันทร์สว่าง       ด้านวิชาการ  
2 นางละเอียด    บุ้งศรีทอง         ด้านผู้ใช้บัณฑิต  
3 นายสุรพันธ์    หอมขจร ด้านผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มเติม 
4 นางจุลจิรา    ค าปวง               ด้านวิชาชีพ  
5 นางสาวกฤษณี    ศรีษะทิน ด้านวิชาชีพ เพิ่มเติม 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร                
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (เพ่ิมเติม) จ านวน 2 
ราย ข้างต้น 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัติการขอเพ่ิมเติม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) (เพ่ิมเติม) จ านวน 2 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

เรื่องที่ 4.4 การพิจารณากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา          

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จึงได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

 
ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ ด้านวิชาการ  
2 ดร.สายัณห์   อุ่นนันกาศ ด้านวิชาการ 
3 นายธนกฤษ   ทาโน ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
4 นายทัศนพล   พรหมขัติแก้ว ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
5 ดร.เอกสิทธิ์   พัชรวงศ์ศักดา ด้านวิชาชีพ 
6 นายทัศไนย   เหมือนเสน ด้านวิชาชีพ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน 6 ราย ข้างต้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัติรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

เรื่องที่ 4.5 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบูรณาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ประกอบด้วย ๖ วิชาเอก คือ ๑) วิชาเอกการจัดการธุรกิจ  
๒) วิชาเอกการจัดการส านักงาน ๓) วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ๔) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ๕) 
วิชาเอกการตลาด และ ๖) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ใน ๖ พ้ืนที่ของ มทร.ล้านนา   

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต้องการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ต้องไม่เกิน ๕ ปีตามรอบ
ระยะเวลา ของหลักสูตร ซึ่งรอบระยะเวลาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ คือ การปรับปรุงหลักสูตรฯ  แบบแยกเล่ม  
โดยท าการแยกเล่มหลักสูตรฯ ออกเป็น ๔ เล่มหลักสูตร คือ 
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ล าดั
บ 

หลักสูตร สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 

๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบูรณาการ เชียงใหม่ 
๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ เชียงราย, ล าปาง, พิษณุโลก และน่าน 
๓. บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมทางธุรกิจ ตาก 
๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ เชียงราย 

 
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอเรื่องในการประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนาครั้งที่ 

๑๕๗ (ธ.ค.๒๕๖๓) เพ่ือขอหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมติสภาวิชาการ              
มทร.ล้านนา มอบหมายให้คณะน ากลับไปทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ               
สภาวิชาการ  ซึ่งคณะฯ ได้ให้ทั้ง 4 หลักสูตรด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว   

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบูรณาการ  

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรตรวจสอบการสะกดค า การพิมพ์ และวิธีการเขียนให้ถูกต้อง 
2.  สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้เห็นถึงจุดเด่นในด้านใดเพ่ือสามารถน าไปก าหนดเป้าหมายให้มี  

ความชัดเจน  
3.  ควรตรวจสอบและปรับข้อความปรัชญาหลักสูตรให้มีความกระชับขึ้นเพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรท าให้หลักสูตรมีความโดดเด่นที่ชัดเจนขึ้น  
4.  เสนอปรับชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิตัล หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสมัยใหม่ และ        

น าค าว่าบูรณาการไปเป็นตัวเด่นในอัตลักษณ์ และในทุก PLO ควรระบุค าว่าดิจิตัล  
5.  หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการกับศาสตร์ไหนอย่างไร เพ่ือให้เห็น

จุดเด่นที่ชัดเจนและให้การบริหารจัดการครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  
6.  ตรวจสอบรายวิชาที่ก าหนดนั้นมีมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจตามรายวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต  
7.  การก าหนดรายวิชา ควรมีแนวทางในการจัดท า Curriculum Mapping ให้มีความสอดคล้องกับ 

PLO ที่ก าหนดไว้ ว่ารายวิชาที่ก าหนด มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ตาม PLO ที่ก าหนดหรือไม่  ดังนั้น การก าหนด PLO 
ใหญ่และ PLO ย่อยจะท าให้สามารถก าหนดรายวิชาที่ตอบโจทย์ Stakeholder Requirements ในปัจจุบันและใน
อนาคต  

8.  ควรค านึงความต้องการของนักศึกษาและตัวป้อน เช่น การตลาด และการจัดการ ที่ยังมีผู้สมัคร
จ านวนมากและเชิงด้านธุรกิจว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่หากผนวกรวมกันแล้วจะยังคงมีจ านวนนักศึกษา        
มากเหมือนเดิม จึงควรต้องมีจุดเด่นที่โดดเด่นอย่างชัดเจน  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอกรอบ
แนวคิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  
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เรื่องท่ี 4.6 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจัดท า

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในปัจจุบัน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป          
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับวิชาชีพบัญชี  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2564) 

 
คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรตรวจสอบการสะกดค า และการพิมพ์ ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกันทั้งเล่ม   
2. ควรเพิ่มส่วนรายวิชาอัตลักษณ์สถาบัน 12 หน่วยกิตไว้ใน มคอ. 2 โดยระบุให้ชัดเจนว่ามีวิชาใดบ้าง 

และแต่ละวิชาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ด้านใด  
3. วัตถุประสงค์หลักสูตร ควรเพิ่มค าส าคัญของทักษะที่จ าเป็นเพ่ือเสริมอัตลักษณ์หลักสูตรให้สอดคล้อง

กับ มคอ.1 IES และความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร เช่น การสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม ทักษะทางด้านภาษา 
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4. ควรระบุความเชื่อมโยงของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร กับ IES ไว้ใน มคอ. 2 หรือจัดท าเป็น
เอกสารแนบ และในรายวิชาชีพบังคับควรมีเนื้อหาตรงกับที่ระบุใน IES จึงขอให้ตรวจสอบเนื้อหารายวิชาว่ามี        
ค าส าคัญตาม IESเช่น ค าว่า ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น  

5. ค าอธิบายรายวิชาแต่ละวิชาควรมาจาก PLO สามารถใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านมาเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนด PLO ควรมี PLO ย่อยและแต่ละ PLO ย่อยจะต้องระบุทักษะความรู้ ซึ่งจะท าให้เห็นเนื้อหาและ
น าไปสู่การก าหนดรายวิชา และน ามาออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning ควรมีกระบวนการวัดและ
ประเมิน รวมถึงการตรวจเช็ค PLO เพ่ือให้ไดผ้ลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 

6. การลด/ยุบรวมรายวิชาชีพที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันให้เป็นรายวิชาเดียวกันเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อน และลดจ านวนหน่วยกิตให้ลดลงเหมาะสม  มีข้อแนะน าส าหรับรายวิชา ทักษะทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี  
ที่มีเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ว่าเพ่ือเป็นการลดหน่วยกิตเสนอให้ท าเป็นหลักสูตรการอบรม
โดยต้องระบุไว้ในเงื่อนไขการจบหลักสูตรว่าต้องผ่านการอบรมทักษะทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ         
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นแบบทั่วไปหรือระบุความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าบัณฑิตที่
จบไปมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชีตามที่ก าหนดไว้ 

7. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปโดยจ าแนกว่ามีกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้อย่างไร เพ่ือให้หลักสูตรที่ท าการพัฒนาปรับปรุงได้เข้าไปเลือกรายวิชาใดให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงกับ PLO  
ของแต่ละหลักสูตรและตอบโจทย์outcomeของมหาวิทยาลัย 

8. เสนอให้ตัดค าว่า ศึกษาและปฏิบัติในค าอธิบายรายวิชาออก แต่ให้ระบุเนื้อหาในรายวิชา และใช้ค า
ว่า และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อท้ายเนื้อหารายวิชาแทน เนื่องจากเป็นรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชา               
ในระดับอุดมศึกษาที่ใช้กันทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ 
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9. ควรวางแผนด้านคุณสมบัติอาจารย์เพ่ือรองรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการเน้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร กลุ่ม 1, 2 และเป็น
ผู้ที่มีชื่อในงานวิจัยเป็นชื่อแรก (First Author) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

10.  แนวโน้มในอนาคตสามารถน าหลักสูตรที่ปรับปรุงมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นแบบโมดูล  
ส าหรับการศึกษาแบบ Non-Degree เป็นอีกทางเลือกท่ีจะสร้างรายได้ให้กับหลักสูตร  

11.  ควรก าหนดPLO ให้มีความชัดเจน โดยปรับให้เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติจริง สิ่งส าคัญที่สุดในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ OBE(Outcome Base Education) คือจะต้องมีการน า PLO ทั้ง 5 ด้าน ไปก าหนด        
Sub PLO  และก าหนด CLO เพ่ือน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลในรายวิชา  และ
เพ่ือผลักดันและน าไปออกแบบเป็นมคอ.3 และควรมีการตรวจสอบควบคู่ไปกับมคอ.5 เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอเล่ม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงและพัฒนา เล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

เรื่องที่ 4.7 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ประกอบด้วย ๖ วิชาเอก คือ ๑) วิชาเอกการจัดการธุรกิจ  
๒) วิชาเอกการจัดการส านักงาน ๓) วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ๔) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ๕) 
วิชาเอกการตลาด และ ๖) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ใน ๖ พ้ืนที่ของ มทร.ล้านนา   

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต้องการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ต้องไม่เกิน ๕ ปีตามรอบ
ระยะเวลา ของหลักสูตร ซึ่งรอบระยะเวลาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ คือ การปรับปรุงหลักสูตรฯ  แบบแยกเล่ม  
โดยท าการแยกเล่มหลักสูตรฯ ออกเป็น ๔ เล่มหลักสูตร คือ 

ล าดั
บ 

หลักสูตร สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 

๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบูรณาการ เชียงใหม่ 
๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ เชียงราย, ล าปาง, พิษณุโลก และน่าน 
๓. บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมทางธุรกิจ ตาก 
๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ เชียงราย 

 
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอเรื่องในการประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนาครั้งที่ 

๑๕๗ (ธ.ค.๒๕๖๓) เพ่ือขอหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมติสภาวิชาการ              
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มทร.ล้านนา มอบหมายให้คณะน ากลับไปทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ               
สภาวิชาการ  ซึ่งคณะฯ ได้ให้ทั้ง 4 หลักสูตรด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว   

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  ควรตรวจสอบการสะกดค า การพิมพ์ และวิธีการเขียนให้ถูกต้อง 
2.  สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้เห็นถึงจุดเด่นในด้านใดเพ่ือสามารถน าไปก าหนดเป้าหมายให้มีความ

ชัดเจน  
3. ควรตรวจสอบและปรับข้อความปรัชญาหลักสูตรให้มีความกระชับขึ้นเพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรท าให้หลักสูตรมีความโดดเด่นที่ชัดเจนขึ้น  
4. ควรให้ความส าคัญและควบคุมก ากับมาตรฐานด้านความรู้ให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถ

พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจตามรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต  
5.  การก าหนดรายวิชา ควรมีแนวทางในการจัดท า Curriculum Mapping ให้มีความสอดคล้องกับ 

PLO ที่ก าหนดไว้ ว่ารายวิชาที่ก าหนด มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ตาม PLO ที่ก าหนดหรือไม่  ดังนั้น การก าหนด PLO 
ใหญ่และ PLO ย่อยจะท าให้สามารถก าหนดรายวิชาที่ตอบโจทย์ Stakeholder Requirements ในปัจจุบันและใน
อนาคต  

6.  ควรมีการสร้างเครือข่ายท าความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ และก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจ
ศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงได้รับความรู้และมีทักษะสามารถตอบสนองรองรับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอกรอบ
แนวคิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

เรื่องท่ี 4.8 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ประกอบด้วย ๖ วิชาเอก คือ ๑) วิชาเอกการจัดการธุรกิจ  
๒) วิชาเอกการจัดการส านักงาน ๓) วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ๔) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ๕) 
วิชาเอกการตลาด และ ๖) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ใน ๖ พ้ืนที่ของ มทร.ล้านนา   

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต้องการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ต้องไม่เกิน ๕ ปีตามรอบ
ระยะเวลา ของหลักสูตร ซึ่งรอบระยะเวลาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ คือ การปรับปรุงหลักสูตรฯ  แบบแยกเล่ม  
โดยท าการแยกเล่มหลักสูตรฯ ออกเป็น ๔ เล่มหลักสูตร คือ 

ล าดั
บ 

หลักสูตร สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 

๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบูรณาการ เชียงใหม่ 
๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ เชียงราย, ล าปาง, พิษณุโลก และน่าน 
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๓. บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมทางธุรกิจ ตาก 
๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ เชียงราย 

 
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอเรื่องในการประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนาครั้งที่ 

๑๕๗ (ธ.ค.๒๕๖๓) เพ่ือขอหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมติสภาวิชาการ              
มทร.ล้านนา มอบหมายให้คณะน ากลับไปทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ               
สภาวิชาการ  ซึ่งคณะฯ ได้ให้ทั้ง 4 หลักสูตรด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว   
 ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ  
 คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบการสะกดค า การพิมพ์ และวิธีการเขียนให้ถูกต้อง 
2.  สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้เห็นถึงจุดเด่นในด้านใดเพ่ือสามารถน าไปก าหนดเป้าหมายให้มีความ

ชัดเจน  
3.  ควรปรับการเขียนจุดประสงค์ที่แสดงให้เห็นความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นในด้านใดที่สอดคล้องกับ

ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรปรับข้อความปรัชญาหลักสูตรให้มีความกระชับขึ้นเพ่ือน าไปสู่
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรท าให้หลักสูตรมีความโดดเด่นที่ชัดเจนขึ้น เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 2 เพ่ือเพ่ิม
ทักษะความคิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจใหม่ เสนอ
ปรับข้อความเป็น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาทักษะความคิดการใช้เทคโนโลยี และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรข้อ 3 เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางธุรกิจโดยอาศัยแนวคิดในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่าน
กระบวนการการสร้างสรรค์นวัตกรรม เสนอปรับข้อความเป็น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางธุรกิจโดยอาศัยแนวคิด
ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.  ควรศึกษาทิศทางอนาคตเพ่ือสามารถก าหนดให้มีรายวิชาประยุกต์สื่อถึงนวัตกรรม นักศึกษา
สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้นวัตกรรมได้เก่งขึ้น ท าให้นักศึกษาได้แนวคิด/มีความคิด/มีความคิดเห็นในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

5.  ควรแสดงให้เห็นภาพนวัตกรรมที่ส าคัญให้เกิดความชัดเจนเด่นในด้านไหน ศึกษาแนวโน้มในอนาคต
ว่าจะสามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรอ่ืน ๆ หรือสถานประกอบการใดได้  และพัฒนาเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นและ
สามารถน ามาเป็นแบบอย่างขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

6.  เสนอให้มีรายวิชา หลักการและการวิเคราะห์การลงทุนนวัตกรรม  
7.  ควรให้ความส าคัญและควบคุมก ากับมาตรฐานด้านความรู้ให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถ

พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจตามรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต  
8.  การก าหนดรายวิชา ควรมีแนวทางในการจัดท า Curriculum Mapping ให้มีความสอดคล้องกับ 

PLO ที่ก าหนดไว้ ว่ารายวิชาที่ก าหนด มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ตาม PLO ที่ก าหนดหรือไม่  ดังนั้น การก าหนด PLO 
ใหญ่และ PLO ย่อยจะท าให้สามารถก าหนดรายวิชาที่ตอบโจทย์ Stakeholder Requirements ในปัจจุบันและใน
อนาคต  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอกรอบ
แนวคิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
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ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

 
 

เรื่องที่ 4.9 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ประกอบด้วย ๖ วิชาเอก คือ ๑) วิชาเอกการจัดการธุรกิจ  
๒) วิชาเอกการจัดการส านักงาน ๓) วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ๔) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ๕) 
วิชาเอกการตลาด และ ๖) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ใน ๖ พ้ืนที่ของ มทร.ล้านนา   

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต้องการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ต้องไม่เกิน ๕ ปีตามรอบ
ระยะเวลา ของหลักสูตร ซึ่งรอบระยะเวลาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ คือ การปรับปรุงหลักสูตรฯ  แบบแยกเล่ม  
โดยท าการแยกเล่มหลักสูตรฯ ออกเป็น ๔ เล่มหลักสูตร คือ 

ล าดั
บ 

หลักสูตร สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 

๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบูรณาการ เชียงใหม่ 
๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ เชียงราย, ล าปาง, พิษณุโลก และน่าน 
๓. บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมทางธุรกิจ ตาก 
๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ เชียงราย 

 
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอเรื่องในการประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนาครั้งที่ 

๑๕๗ (ธ.ค.๒๕๖๓) เพ่ือขอหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมติสภาวิชาการ              
มทร.ล้านนา มอบหมายให้คณะน ากลับไปทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ               
สภาวิชาการ  ซึ่งคณะฯ ได้ให้ทั้ง 4 หลักสูตรด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว   

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ควรตรวจสอบการสะกดค า การพิมพ์ และวิธีการเขียนให้ถูกต้อง 
2.  สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้เห็นถึงจุดเด่นในด้านใดเพ่ือสามารถน าไปก าหนดเป้าหมายให้มีความ

ชัดเจน  
3.  ควรตรวจสอบและปรับข้อความปรัชญาหลักสูตรให้มีความกระชับขึ้นเพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรท าให้หลักสูตรมีความโดดเด่นที่ชัดเจนขึ้น และเสนอให้ปรับปรัชญาหลักสูตรค าว่า ตลอดเวลา เป็น          
พร้อมเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

4.  เสนอปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท าให้หลักสูตร        
มี ความน่าสนใจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต 
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5.  ศึกษาโอกาสปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพ่ือเตรียมการเพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยรองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

6.  การบูรณาการรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนร่วมกันให้สามารถบริหารจัดการได้ในทุกหลักสูตร หรือการ
รวมรายวิชาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันให้เป็นรายวิชาเดียวกัน  

7.  ควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ/พม่า รายวิชาเกี่ยวกับกฎหมายโลจิสติส์ และเสนอให้
มีรายวิชาการประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ยกกรณีศึกษาของผู้ประกอบการให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพมากข้ึน 

8.  ควรให้ความส าคัญและควบคุมก ากับมาตรฐานด้านความรู้ให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถ
พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจตามรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต  

3.  การก าหนดรายวิชา ควรมีแนวทางในการจัดท า Curriculum Mapping ให้มีความสอดคล้องกับ 
PLO ที่ก าหนดไว้ ว่ารายวิชาที่ก าหนด มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ตาม PLO ที่ก าหนดหรือไม่  ดังนั้น การก าหนด PLO 
ใหญ่และ PLO ย่อยจะท าให้สามารถก าหนดรายวิชาที่ตอบโจทย์ Stakeholder Requirements ในปัจจุบันและใน
อนาคต  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอกรอบ
แนวคิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง
และพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

เรื่องที่ 4.10 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
(ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตร                
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย  มีความประสงค์ขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้  
ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)  (ด้านการสอบบัญชี) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ 
บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 
(2 เดือน)  ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ และหลักสูตรการบัญชีมีนโยบายพัฒนา
หลักสูตรโดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้ฝึกประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
บัณฑิตนักปฏิบัติตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  

3. เพ่ือให้จ านวนชั่วโมงการฝึกงานสอบบัญชีเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดไว้ และเป็นการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนทางด้านวิชาการและการท ากิจกรรมต่า ง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ      
ทั้งสองฝ่าย  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ          
(ฝังตัว) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ด้านการสอบ
บัญชี) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (2 เดือน) ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ                 
จากมหาวิทยาลัย           

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการไปเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ บียอนต์ 
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(ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านการสอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 
2564 (2 เดือน) โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุวิสา ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย   

 

 

 

เรื่องที่ 4.11 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
(ฝังตัว) ราย นางชนนพร  ยะใจมั่น  มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางชนนพร  ยะใจมั่น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตร        
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย  มีความประสงค์ขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) (ด้านการสอบบัญชี) ณ บริษัท ส านักงาน อาร์.เค.เอ็น.สอบ
บัญชีและกฎหมาย จ ากัด ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2564 –              
31 พฤษภาคม 2564 (2 เดือน) ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ และหลักสูตรการบัญชีมีนโยบาย
พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้ฝึกประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน   

2. เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
บัณฑิตนักปฏิบัติตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  

3. เพ่ือให้จ านวนชั่วโมงการฝึกงานสอบบัญชีเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดไว้ และเป็นการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนทางด้านวิชาการและการท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการในแต่ละด้าน รวมถึงการให้ความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานของสถาน
ประกอบการ เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายคืออาจารย์และนักศึกษา  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ  
(ฝังตัว) (ด้านการสอบบัญชี) ณ บริษัท ส านักงาน อาร์.เค.เอ็น.สอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด ต าบลสันโป่ง อ าเภอ  
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (2 เดือน) ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย            
ใด ๆ จากมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการไปเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ด้านการสอบบัญชี ณ บริษัท ส านักงาน           
อาร์.เค.เอ็น.สอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 
2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (2 เดือน) ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ราย นางชนนพร             
ยะใจมั่น มทร.ล้านนา เชียงราย   

เรื่องที่ 4.12 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสสาขาวิชา 7104) ราย นางสาวอุ่นอารี        
ตลาดเงิน  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
ด้วย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษา

และการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วย
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วิธีปกติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสสาขาวิชา 7104)  โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ อว 0654.02 
(04)/036  ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งเอกสารผลงานทางวิชาการส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ       

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ (บทความวิจัย 2 เรื่อง) 

5.1  บทคว ามวิ จั ย  เ รื่ อ ง  Pronunciation Learning Strategies Used among Thai EFL 
Tertiary Students with Different Self-Evaluated Pronunciation Abilities สั ดส่ วน
การมีส่วนร่วมร้อยละ 60 อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ ASEAN Citation Index   

5.2  บทความวิจัย  เรื่ อง  Students’ Perspectives toward the Learning of an English 
Phonetics and Phonology Course and Its Application in English for 
Communication Development สั ดส่ วนการมี ส่ ว น ร่ ว มร้ อยละ  50  อยู่ ใ น ฐ าน  
TCI กลุ่ม 1 

6. ตารางสอนย้อนหลัง 3 ปี  
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความ

วิจัย 2 บทความ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  
(รหัสสาขาวิชา 7104) ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย (บทความวิจัย) จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (รหัสสาขาวิชา 7104) ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

เรื่องท่ี 4.13 พิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ (องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2) ให้มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรและรายงานผลการติดตาม          
ต่อคณะกรรมการกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา นั้น 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาผลการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร 
ภาคการศึกษา 1/2563  

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ         

ปริญญาเอกและที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละหลักสูตร  และควรมีการผลักดันการพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  



21 
 

2. ควรมีการจัดโครงการปีละ 1 ครั้ง ให้ทุกจังหวัดเข้าร่วมเพ่ือร่วมกันวางแผน/ปรับปรุง ให้แต่ละ
หลักสูตรได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค์และวิธีการปรับปรุงซึ่งจะน าไปพัฒนาเพ่ิมคุณภาพ จัดให้มีการตรวจสอบแบบไขว้
ระหว่างหลักสูตรเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินจริง   

3. ด้วยหลักสูตรบัญชีเป็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอ
ให้หลักสูตรการบัญชีเป็นหลักสูตรต้นแบบในการแลกเปลี่ยนกระบวนการด าเนินการ เพ่ือให้ทุกหลักสูตรมีการ
ด าเนินการในทิศทางเดียวกันส่งผลให้มีผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้น 

 
 
 
 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบและรับทราบ                      
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และจะได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาน าไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

เรื่องที่ 4.14 การส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว และการขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาใน
ทะเบียนประวัติ จ านวน 3 ราย  
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย  
1. นางสาวรจนา  บุญลพ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์                  

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย                 
ได้ศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร .ด.) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันที่         
18 สิงหาคม 2557  และได้ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิชาเอกการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ด้วยทุนส่วนตัว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และได้
ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562   

ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  
1. นางสาวปฏิกมล โพธิคามบ ารุง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ศึกษาต่อ ภาคนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และได้ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2563 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ             
ด้วยทุนส่วนตัว และการขอเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและมีมติ รับทราบการส าเร็จ
การศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว และเห็นชอบการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนป ระวัติ           
ซึ่งคุณวุฒิที่ส าเร็จเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของหลักสูตร  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  รวมถึงการเพ่ิมระดับ
คะแนนในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  และจะได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  14.50 น.  
        
              
 
 
 
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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


