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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 87 (6/2559) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหาร 
5. อาจารย์สุรีย์พร   ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
6. ดร.ณภัทร    ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
7. ดร.กัญฐณา    ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
8. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
9. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม   
1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  

(ลาพักผ่อน) 
3. อาจารย์สุทัศน์   กุณา   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ  

        (จอมทอง)  (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.รัฐนันท์    พงศ์วิริทธิ์ธร  ผู้ช่วยคณบดีด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2. อาจารย์ยุรธร   จีนา   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เริ่มด าเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การแต่งตั้งหัวหน้าสาขา 
1.1.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
1.1.3 การท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหาร  
 - ไม่มี- 
1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการ 

 - ไม่มี- 
1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

1.4.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 86 (5/2559) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 ประเภทวิชาการ(ข้าราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัย) 

5.2 พิจารณาการติดตามผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558  (รอบ 10 เดือน)           
ผ่านระบบ Google Drive 

วารที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

เรื่องท่ี 1 การแต่งตั้งหัวหน้าสาขา  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ ได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ ส าหรับในบางพ้ืนที่รวมถึงพ้ืนที่เชียงใหม่จะต้องมีการด าเนินการ
สรรหาใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ที่ทางมทร.ล้านนา ได้ก าหนดขึ้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
เรื่องท่ี 2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) มีผลคะแนนประเมินคุณภาพผ่านและไม่ผ่าน เนื่องจากบางหลักสูตรยังไม่ได้
ด าเนินการกรอกข้อมูลท าให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน และผู้ประเมินไม่ได้เข้าไปด าเนินการตรวจ จึงขอให้มีการก าชับและ
ก าหนดระยะเวลาการกรอกข้อมูลให้ชัดเจนหรือมีการติดตามการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google Drive ให้ครบถ้วน  
เพ่ือให้ผลคะแนนประเมินเป็นไปตามความเป็นจริง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
เรื่องท่ี 3 การท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกคือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะได้ท าความร่วมมือท าการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคารและร้านอาหาร ในสาขาธุรกิจ
โรงแรม เพ่ือให้คณะฯ เป็นศูนย์สอบด้านการท่องเที่ยวโรงแรม ทั้งนี้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 จะมีการหารือร่วมกัน
เพ่ือด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
-ไม่มี-   

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข) 
-ไม่มี-   

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) 
เรื่องท่ี 1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานจัดรูปแบบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ร่วมกันจัดท ารายวิชาศึกษาทั่ วไป      

โดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมทร.ล้านนาเป็นหลัก และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ คณะกรรมการ

บริหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนั้น จากการรายงานต่อสภาวิชาการครั้ง

ล่าสุด (โดยมี ศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น) ได้จัดแบ่งวิชาออกเป็น 2 ส่วน 
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คือ วิชาบังคับ จ านวน 8 รายวิชา รวม 24 หน่วยกิต และวิชาเลือกจ านวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต รวมเป็นทั้งหมด 

30 หน่วยกิตดังนี ้

กลุ่มวิชา 
ประเภทวิชา 

วิชาบังคับ 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต วิชาเลือก 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต 
สังคมศาสตร์ (เลือก 1 รายวิชา) 1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปัญญาไทย 
3 (2-2-5) 

  2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 (2-2-5) 
  3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 
3 (2-2-5) 

  4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3 (2-2-5) 
วิทยาศาสตร์ (เลือก 1 รายวิชา) 1 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน

ชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) 

  2 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 (3-0-6) 

  3 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร์ 

3 (3-0-6) 

  4 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือท างานวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม 

3 (3-0-6) 

  5 GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสุขภาพ 3 (3-0-6) 
  6 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชา 
ประเภทวิชา 

วิชาบังคับ 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต วิชาเลือก 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต 
ภาษาและ 1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะ

ชีวิต 
3 (2-2-5)  

 2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

3 (2-2-5)  

 3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

3 (2-2-5)  

 4 GEBLC104 พลวัตทางภาษาไทย 3 (2-2-5)  
สุขภาพ 1 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3 (3-0-6)  
บูรณาการ 1 GEBIN101 กระบวนการคิดและการ

แก้ปัญหา 
3 (3-0-6)  

 2 GEBIN102 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

3 (3-0-6)  

 3 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3 (3-0-6)  

โดยทุกรายวิชาจะจัดการเรียนการสอนแบบ Action-Learning และใช้ CDIO-based Model เป็นรูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ โดยทางสวท. จะจัดโครงการชี้แจงร่างหลักสูตรและจัดท า
มคอ.3 ของรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 
 เรื่องที่ 1 การจัดโครงการ International Conference and Mobility Program ระหว่าง Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA) จากประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตามที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดโลกทัศน์
ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนและสภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ ณ ประเทศมาเลเซีย ช่วงระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2559 จากโครงการนี้ นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนการน าเสนอรายงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA)  และนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เพ่ือเป็นการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 
และคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ จึงร่วมจัดโครงการ International Conference and Mobility Program โดยมีการ
จัดการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน คือ 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Malaysia มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎยะลาและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นโอกาสให้คณาจารย์และผู้สนใจได้น าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ 
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นอกจากนี้ นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ร่วมรับฟังบรรยายจากอาจารย์จาก Universiti Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA)  ในหัวข้อ Business and Economy in Malaysia และจากอาจารย์จากราชมงคลล้านนา  ในหัวข้อ 
Doing Business in Thailand จากนั้น จะมีการแลกเปลี่ยนการน าเสนอโดยนักศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรอบรู้ สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการที่
บัณฑิตจะเป็นนักบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ เข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละประเทศ ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมกับ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนและต้องเตรียมความพร้อมในสภาวการณ์ต่าง ๆ หลักสูตรฯ จึงได้ร่วมมือจาก Universiti Sultan 
Zainal Abidin (UniSZA)  จะจัดโครงการ International Conference and Mobility Program ระหว่าง Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA) จากประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้นักศึกษามีการเรียนรู้นอกห้องเรียน  (Hands-On) เพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาแข่งขัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  พัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพสู่ความ
เป็นสากลในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมให้งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นเครื่องมือและ
กระบวนการในการพัฒนา รวมทั้งการเตรียมรับและปรับตัวของชุมชน  สังคม และเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ University Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ซึ่งมี
ก าหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  28-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องท่ี 2 การรายงานผลการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)  
เพ่ือให้การฝึกประสบการณ์ของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้มีการรายงานผลการเข้าฝึก

ประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) โดยเสนอให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
เรื่องที่ 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558    

ขอเสนอแนะให้คณะฯ ได้มีการพิจารณาตามประกาศดังกล่าว โดยให้เน้นคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีบทความ
วิชาการย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือเป็นการรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น ของสาขาวิชาการ
และวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว (ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี) 
เรื่องที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ได้ด าเนินการปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่          

ปีการศึกษา 2559 ใช้ระยะเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย 7 ฐาน ได้แก่ ฐานบัญชี การตลาด        
การจัดการ สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย แต่ละฐานมีการจัดกิจกรรมที่มีทั้งกา รให้ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะถูกคละและแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐานทั้ง 7 ฐาน  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี (ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ) 

เรื่องท่ี 1 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการแบ่งเป็น 10 ฐาน ๆ 
ละ 20 คน โดยเป็นการท ากิจกรรมรวม และท าการสอบ Pre-test และ Pos-test ตามท่ีคณะฯ ได้ก าหนด   
 ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือโดยเสนอให้มีการทดสอบและประมวลผลการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ         
ของทุกพ้ืนที่ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยทางคณะจะได้ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบก่อนและหลัง รวมถึงรูปแบบ
การประเมินผล ส่งไปยังทุกพ้ืนที่และจะได้น าผลมาสรุปเสนอต่อที่ประชุมและน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม (ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์) 
เรื่องท่ี 1 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ขอให้คณะฯ ด าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ ระเบียบ 

รวมถึงการรายงานผล ของการฝึกประสบการณ์ และขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการนิเทศผู้เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์  

รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งว่า มทร.ล้านนา ได้มีหนังสือเชิญประชุมเพ่ือร่วม
หารือเก่ียวกับแนวทางการจัดท าร่างการฝึกประสบการณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  หากผลการประชุมเป็นประการ
ใด จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ผู้เข้าฝึกประสบการณ์ฯ ได้จัดท ารายงานและเสนอต่อคณะ เพ่ือจะได้น าไปใช้ในการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล (ตัวแทนคณาจารย์ประจ า) 
 เรื่องท่ี 1 ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการครัว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

1. ตัวอาคารของห้องปฏิบัติการครัว คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ส าหรับ

การเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนได้เลย มีการรับประกันผลงานระยะเวลา 2 ปีถึงเดือนกรกฎาคม 2563 

2. ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการครัวมีการส่งมอบให้กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  รวมระบบเครื่องปรับอากาศ 

ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าและระบบก๊าซเชื้อเพลิงด้วย  ยังคงค้างเพียง 3 รายการที่ยังไม่ตรงตามลักษณะที่ระบุในการจัดซื้อ

จัดจ้าง ได้แก่ เครื่องล้างจาน ตู้โชว์อาหารแบบปรับอุณหภูมิ และเครื่องวัดคุณภาพน้ ามันทอดอาหาร และอยู่ระหว่างการ

แก้ไขคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม  ทั้งนี้ได้ขออนุญาตกรรมการตรวจรับและบริษัทผู้ส่งมอบใช้ในการเรียนการสอน

เทอม 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ ทั้งนี้มีการรับประกันผลงานระยะเวลา 1 ปีถึงเดือนกรกฎาคม 2560 
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3. ขอเสนอให้คณะฯ ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทางศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม และควรให้นโยบาย

ด้านการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการครัวต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการให้ชัดเจน ทั้งการส่งบุคลากรที่มีความ

สนใจและมีพ้ืนความรู้ด้านนี้ไปฝังตัวกับสถานประกอบการ รับโอนย้าย มาช่วยราชการ หรือมาช่วยสอน ควรมีนักศึกษา

แลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบหลักสูตรระยะสั้น  อบรมให้แก่บุคลากรภายใน ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป  โดยควรตั้ง

คณะกรรมการจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด าเนินงานด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องสูงสุด เนื่องจาก

ครุภัณฑ์ชุดดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการครัว 

รายการครุภัณฑ์ประกอบด้วย เตาครัวจีนแบบมีลมเป่า 8 เตา, เตา 4 หัว เตาพร้อมตู้อบ 8 เตา, ไมโครเวฟ      

8 เครื่อง  เตาทอด 8 เตา, เครื่องย่างไฟฟ้า 8 เครื่อง, เครื่องดูดควันแบบแขวน 16 เครื่อง, เตาอบไฟฟ้า 2 เตา, ตู้อบ 2 ตู้, 

ตู้อบ 3 ชั้น 1 ตู้, ตู้หมักแป้ง 1 ตู้, ตู้แช่เย็น 1 ตู้, ตู้แช่แข็ง 1 ตู้, ตู้เย็น 8 ตู้, เครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง, ระบบไฟฟ้า 

ระบบน้ า ระบบระบายอากาศ และระบบเชื้อเพลิง (แก๊ส) ตู้โชว์อาหาร 1 ตู้, เครื่องนวดแป้งเล็ก 8 เครื่อง ใหญ่ 1 เครื่อง 

ที่นวดแป้ง 8 ชุด, เครื่องชั่งดิจิตอล 8 เครื่อง, เครื่องวัดค่า PH 3 เครื่อง,ที่วัดอุณหภูมิ 10 อัน, เครื่องล้างแก้ว 1 เครื่อง,  

เครื่องล้างจาน 1 เครื่อง, โต๊ะวางของสแตนเลส พร้อมตู้เก็บ 8 ตัว, โต๊ะกลาง 12 ตัว, ชั้นวางถาด 3 อัน, ซิงค์ล้างจาน

หลุมคู่ พร้อมที่วางของ 8 ชุด และชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น 8 อัน, เครื่องวัดคุณภาพน้ ามันอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน

ให้ตรง TOR 
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 ชุดครุภณัฑ์ ส่งเสริมการเรียนรู้และทดสอบสมรรถภาพวิชาชีพดา้นเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดา้นอาหาร  

ครุภัณฑ์ห้องปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร 

(ห้องปฏิบตัิการครัว  คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 
CULINARY LAB  FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND LIBERAL ARTS   

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA 

อันดับ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหต ุ

1 PH Meter 3 เครื่อง   

2 เครื่องชั่งดิจิตอล 10 เครื่อง   

3 เครื่องนวดแป้งขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง ไฟฟ้า 220V 

4 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 38000 BTU 
พร้อมระบบ 

6 เครื่อง ไฟฟ้า 220V 

5 เครื่องผสมอาหารแบบเปลี่ยนหวัได้ 8 เครื่อง ไฟฟ้า 220V 

6 เครื่องรีดแป้งขนาด 0.5 มิล 8 เครื่อง   

7 เครื่องล้างแก้ว 1 เครื่อง ไฟฟ้า 230V 

8 เครื่องล้างจาน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 230V 

9 เครื่องวัดค่าความหวาน 3 ชุด   

10 เครื่องวัดอุณหภูมิน้ ามัน - - ผู้ประมูลคืนเงิน  บริษัทเลิกผลิต 

11 ชั้นวางของสแตนเลสสตีล 8 ตัว   

12 ชั้นวางของสแตนเลสสตีล 4 ตัว   

13 ชั้นใส่ถาด 3 ตัว   

14 ชุดอ่างซิงค์สแตนเลสแบบ 2 หลุมพร้อมระบบน้ าทิ้ง 8 ชุด   

15 ตู้แช่ 1 ตู ้ ไฟฟ้า 220V 

16 ตู้แช่อาหารและเครื่องดื่มพร้อมโชว ์2 ประตู 1 ตู ้ ไฟฟ้า 220V 

17 ตู้โชว์อาหารแบบมีระบบท าความเย็น 1 ตู ้ ไฟฟ้า 220V 

18 ตู้ดดูควันชนิดแขวนติดฝาผนังพร้อมระบบ 8 ชุด ไฟฟ้า 220V 

19 ตู้เย็น 2 ชั้น 4 ประตู 1 ตู ้ ไฟฟ้า 230V 

20 ตู้เย็น 7 คิว 8 ตู ้ ไฟฟ้า 220V 

21 ตู้หมักแป้ง จ านวน 10 ชั้น 1 ตู ้ ใช้ไฟฟ้า 220V/2.7KW 

22 เตาทอดอาหารไฟฟ้าแบบมีตระกร้าหมอ้น้ ามันทอด 8 เตา ไฟฟ้า 220V 

23 เตาแบบ 1 หัวเตาและหม้ออุ่นน้ าระบบพัดลงเป่า 8 เตา ใช้แก็ส 

24 เตาแบบ 4 หัวเตา มีเตาอบด้านลา่ง 8 เตา ใช้แก็ส 

25 เตาไมโครเวฟ 8 เตา ไฟฟ้า 220V 

26 เตาย่าง 4 เตา ใช้แก็ส 

27 เตาอบไฟฟ้า 2 เตา ไฟฟ้า 220V 

28 เตาอบไฟฟ้าแบบอีเลคทรอนิคพร้อมระบบไฟฟ้า
ควบคุมเครื่องแบบ 3 ชั้น 

1 เตา ใช้ไฟฟ้า 380V 

29 เตาอบลมร้อนขนาด 8 ถาด 1 เตา ใช้แก็ส, ไฟฟ้า 220V 
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อันดับ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหต ุ

30 โต๊ะท างานสแตนเลสพร้อมตู้เก็บของ 8 ตัว   

31 โต๊ะปฏิบัตกิารกลางเพื่อเตรียมของ 12 ตัว   

32 โต๊ะปฏิบัติงานแบบมีบาร์เป็นสแตนเลสสตีลพร้อม
ตู้เก็บของ 

8 ตัว   

33 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลส าหรับวัดอณุหภูมิ -10 
องศาเซลเซียส  - 200 องศาเซลเซียส 

10  
เครื่อง 

  

34 ระบบแก็สภายนอกและภายในอาคาร 1 ระบบ พร้อมแบบแปลน รวมถังแก๊ซ35 KG. 5 
ถัง และอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ซรั่ว 

35 ระบบน้ าทิ้ง 1 ระบบ พร้อมแบบแปลน รวมถังแซก 4,000 ลิตร 
และเครื่องเติมอากาศ 

36 ระบบน้ าประปา 1 ระบบ พร้อมแบบแปลน 

37 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 1 ระบบ พร้อมแบบแปลน  

38 ระบบระบายอากาศ 1 ระบบ พร้อมแบบแปลน 

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นอร์ทเทอร์เคมิเคิล แอนด์ 
กลาลแวร ์

รับประกันครุภัณฑ์  
1 ปี กรกฎาคม 2559-2560 

    

  สิ่งปลูกสร้าง ห้องปฏิบัติการครัว ยกเว้นระบบ 
รายการที ่34-38 

รับประกัน 2 ปี  
กรกฎาคม 2559-2561 

    

  พร้อมแบบแปลน ปรับปรุงแล้วเสร็จ       

 

 

  17-ส.ค.-59 
 

 

  นายดิลก  ประสานวรกิจกุล 
 

 
หน.งานอาคารสถานที่ศิลปศาสตร์ ผู้สรปุข้อมูล 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และคณบดีฯ ได้แจ้งให้ทุกพ้ืนที่สามารถมาใช้งานห้อง
ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุงสุด 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร (ผู้ช่วยคณบดีด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
 เรื่องท่ี 1 รายงานการรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Master of Business 
Administration Program in Business Administration 
 ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program 
in Business Administration ได้ท าการเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2559 และมีจ านวนผู้สมัคร 44 คน เปิดรับแผน ก 
จ านวน 10 คน แผน ข. จ านวน 30 คน มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจ านวน 39 คน  โดยได้ด าเนินการสอบในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 
ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้จะได้รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 86 (5/2559) และมีมติรับรองรายงาน     

การประชุม 
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วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 1 การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 ประเภทวิชาการ(ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย) 

อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ (รองคณบดีด้านบริหาร) ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยงานพัฒนา
บุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ส ารวจรายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2559 ประเภทวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้ส ารวจรายชื่อผู้
ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 ประเภทวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) ไปยังคณะฯ แต่
ละพ้ืนที่ และได้ท าการสรุปรายชื่อของผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแต่ละ
พ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้ (พ้ืนที่เชียงใหม่ 3 ราย และ พ้ืนที่พิษณุโลก 1 ราย) 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอลาศึกษาต่อประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 ประเภทวิชาการ (ข้าราชการและพนักงาน                 
ในสถาบันอุดมศึกษา) จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

รายชื่อบุคลากรที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละพืน้ที่ 

 

การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจ าปีภาคการศึกษา 2/2559 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
หลักสูตร/สาขา 

ที่จะศึกษา 
ระดับ 

มหาวิทยาลัย 
ที่จะศึกษา 

ล าดับของ ม. 
(Ranking) 

หัวข้องาน 
วิจัย 

ผลภาษา 
อังกฤษ
(ถ้ามี) 

งบประมาณ ราชการ
(ปี) 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการลาศึกษาต่อภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
    

     

1 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
(พื้นที่เชียงใหม่) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

วท.ม.วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

30 2 ปี PhD. Engineering 
and Technology  
Major Management 
Technology 
(แผน ก) 

ป.เอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
ม.ธรรมศาสตร์  

ล าดับที่ 4 จากการจัด
อันดับของ QS World 
University Rankings 

2015/2016 และอันดับที่ 
149 ของเอเชีย 

Electronic 
Business Process 
of Big Data 
Analysis 

  

906,000 

2 นายอนาวิน สวุรรณะ 
(พื้นที่เชียงใหม่) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

วท.ม.การวางแผน
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

31 1 ปี  
11 

เดือน 

PhD. Tourism and 
Hospitality 
Innovation 
Management 
(แผน ก) 

ป.เอก ม.ขอนแก่น 701+ Qs Ranking 
2015/2016 

Sustainable 
Hospitality and 
Tourism 
Development in 
Asia   

632,400 

3 นายชวรินทร์ ค ามาเขียว 
(พื้นที่เชียงใหม่) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

ศษ.ม (ภาษาไทย) 39 7 ปี ศศ.ด.ภาษาไทย 
(แผน ก) 

ป.เอก 1. ม.พะเยา ล าดับที่ 72 จากการ
จัดล าดับของ Top 
Universities in 

Thailand by 2016 
University Wed 

Ranking 

การวิเคราะห์ชาดก
นอกนิบาตในกลุ่ม
ประเทศ AEC (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) 
เพื่อสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบคิด
แบบจิตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา   

518,400 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ

(ปี) 

หลักสูตร/สาขา 
ที่จะศึกษา 

ระดับ 
มหาวิทยาลัย 
ที่จะศึกษา 

ล าดับของ ม. 
(Ranking) 

หัวข้องาน 
วิจัย 

ผลภาษา 
อังกฤษ
(ถ้ามี) 

งบประมาณ 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการลาศึกษาต่อภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
    

     
 3 นายชวรินทร์ ค ามาเขียว 

(พื้นที่เชียงใหม่) 
อาจารย ์

พนง.มทร. 
ศษ.ม (ภาษาไทย) 39 7 ปี ศศ.ด.ภาษาไทย 

(แผน ก) 
ป.เอก 2. ม.นเรศวร ล าดับที่ 9 จากการ

จัดล าดับของ Top 
Universities in 

Thailand by 2016 
University Wed 

Ranking 

การวิเคราะห์ชาดก
นอกนิบาตในกลุ่ม
ประเทศ AEC (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) 
เพื่อสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบคิด
แบบจิตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

518,400 

            ปร.ด ภาษาไทย 
(แผน ก) 

ป.เอก 3. ม.สารคาม ล าดับที่ 23 จากการ
จัดล าดับของ Top 
Universities in 

Thailand by 2016 
University Wed 

Ranking 

การวิเคราะห์ชาดก
นอกนิบาตในกลุ่ม
ประเทศ AEC (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) 
เพื่อสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบคิด
แบบจิตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

518,400 
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รายชื่อบุคลากรที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละพืน้ที่ 
 

การลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีภาคการศึกษา 2/2559 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
 

ล าดับ 
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

วุฒิเดิม/สาขา 
 

อายุ 
(ปี) 

 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

หลักสูตร/สาขา 
ที่จะศึกษา 

ระดับ 
 

มหาวิทยาลัย 
ที่จะศึกษา 

ล าดับของ ม. 
(Ranking) 

หัวข้องาน 
Thesis 

ผลภาษา 
อังกฤษ       
(ถ้ามี) 

งบประมาณ 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการลาศึกษาต่อภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
    

     

1 นายอนาวิน สวุรรณะ 
(พื้นที่เชียงใหม่) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

วท.ม.การวางแผน
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

31 1ปี  
11 เดือน 

Ph.D.Hotel and Tourism 
Manangement 

ป.เอก Hong Kong 
Polytechnic 
University 

212 Qs Ranking 
2015/2016 

 Sustainable 
Hospitality and 
Tourism 
Development in 
Asia 

  1,721,400 

            Ph.D.Hospitality ป.เอก University Putra 
Malaysia 

331 Qs Ranking 
2015/2016 

Sustainable 
Hospitality and 
Tourism 
Development in 
Asia 

   

2 นายสุทธพิงษ์ พิสิฐเสนากุล 
(พื้นที่พิษณุโลก) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 35  1ปี  
7 เดือน 

1. (PhD) in Language 
Studies 
(แผน ก) 

ป.เอก 1 .National 
University of 
Singapore, sg 

อันดับ 22 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
และการสอน
ภาษาอังกฤษ 

*ก าลัง
ด าเนินการ 

2,465,580 

            2 .PhD (College of 
Humanities and Social 
Sciences 
(แผน ก) 

ป.เอก 2. Massey 
University, NZ** 

อันดับ 337     2,769,750 

            3. (PhD) in Applied 
Linguistics and TESOL 
(แผน ก) 

ป.เอก 3. Griffith University, 
Australia 

อันดับ 329     3,460,080 

                  *Qs World Ranking      
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อภาคการศึกษา 
2/2559 จ านวน 4 ราย และได้ให้ความเห็นชอบสนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ ดังนี้ 

1. รายท่ี 1 นายนพณัฐ  วรรณภีร์ พื้นที่เชียงใหม่ 
เห็นชอบการขอลาศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นสาขาที่ตรงกับคุณวุฒิ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 แล้ว  

2. รายท่ี 2 นายอนาวิน  สุวรรณะ พื้นที่เชียงใหม่ 
สนับสนุนให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ส าหรับต่างประเทศ นายอนาวิน สุวรรณะ มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามเงื่อนไขของทั้งสองมหาวิทยาลัยก าหนด (ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี)  ทั้งนี้ การสนับสนุนให้
ศึกษาต่อภายในประเทศ หากได้รับการพิจารณาให้ไปศึกษาต่อจะต้องเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรมาทดแทน เพ่ือจะไม่กระทบต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2559      
จะมีบุคลากรเกษียณอายุราชการจ านวน 1 ราย และเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน   

3. รายท่ี 3 นายชวรินทร์  ค ามาเขียว พื้นที่เชียงใหม่ 
เห็นชอบการขอลาศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นสาขาที่ตรงกับคุณวุฒิและเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยผ่าน      
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 84 (3/2559) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2559 แต่ด้วยระยะเวลาการสมัครและสอบไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาพิจารณาอนุญาต จึงยังไม่ได้ด าเนินการศึกษาต่อในครั้งนั้น 

4. รายท่ี 5 นายสุทธิพงษ ์ พิสิฐเสนากุล พื้นที่พิษณุโลก 
เห็นชอบการขอลาศึกษาต่อ โดยขอให้พ้ืนที่มีการจัดสรรบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
แทนรายที่ขอไปศึกษาต่อด้วย  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

รายชื่อบุคลากรที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 87 (6/2559) 
 

การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจ าปีภาคการศึกษา 2/2559 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
หลักสูตร/สาขา 

ที่จะศึกษา 
ระดับ 

มหาวิทยาลัย 
ที่จะศึกษา 

ล าดับของ ม. 
(Ranking) 

หัวข้องาน 
วิจัย 

ผลภาษา 
อังกฤษ
(ถ้ามี) 

งบประมาณ ราชการ
(ปี) 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการลาศึกษาต่อภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
    

     

1 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
(พื้นที่เชียงใหม่) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

วท.ม.วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

30 2 ปี PhD. Engineering 
and Technology  
Major Management 
Technology 
(แผน ก) 

ป.เอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
ม.ธรรมศาสตร์  

ล าดับที่ 4 จากการจัด
อันดับของ QS World 
University Rankings 

2015/2016 และอันดับที่ 
149 ของเอเชีย 

Electronic 
Business Process 
of Big Data 
Analysis 

  

906,000 

2 นายอนาวิน สวุรรณะ 
(พื้นที่เชียงใหม่) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

วท.ม.การวางแผน
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

31 1 ปี  
11 

เดือน 

PhD. Tourism and 
Hospitality 
Innovation 
Management 
(แผน ก) 

ป.เอก ม.ขอนแก่น 701+ Qs Ranking 
2015/2016 

Sustainable 
Hospitality and 
Tourism 
Development in 
Asia   

632,400 

3 นายชวรินทร์ ค ามาเขียว 
(พื้นที่เชียงใหม่) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

ศษ.ม (ภาษาไทย) 39 7 ปี ศศ.ด.ภาษาไทย 
(แผน ก) 

ป.เอก 1. ม.พะเยา ล าดับที่ 72 จากการ
จัดล าดับของ Top 
Universities in 

Thailand by 2016 
University Wed 

Ranking 

การวิเคราะห์ชาดก
นอกนิบาตในกลุ่ม
ประเทศ AEC (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) 
เพื่อสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบคิด
แบบจิตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา   

518,400 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ

(ปี) 

หลักสูตร/สาขา 
ที่จะศึกษา 

ระดับ 
มหาวิทยาลัย 
ที่จะศึกษา 

ล าดับของ ม. 
(Ranking) 

หัวข้องาน 
วิจัย 

ผลภาษา 
อังกฤษ
(ถ้ามี) 

งบประมาณ 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการลาศึกษาต่อภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
    

     
 3 นายชวรินทร์ ค ามาเขียว 

(พื้นที่เชียงใหม่) 
อาจารย ์

พนง.มทร. 
ศษ.ม (ภาษาไทย) 39 7 ปี ปร.ด ภาษาไทย 

(แผน ก) 
ป.เอก 2. ม.สารคาม ล าดับที่ 23 จากการ

จัดล าดับของ Top 
Universities in 

Thailand by 2016 
University Wed 

Ranking 

การวิเคราะห์ชาดก
นอกนิบาตในกลุ่ม
ประเทศ AEC (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) 
เพื่อสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบคิด
แบบจิตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

518,400 

      ศศ.ด.ภาษาไทย 
(แผน ก) 

ป.เอก 3. ม.นเรศวร ล าดับที่ 9 จากการ
จัดล าดับของ Top 
Universities in 

Thailand by 2016 
University Wed 

Ranking 

การวิเคราะห์ชาดก
นอกนิบาตในกลุ่ม
ประเทศ AEC (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) 
เพื่อสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบคิด
แบบจิตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

518,400 
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รายชื่อบุคลากรที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 87 (6/2559) 
 

การลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีภาคการศึกษา 2/2559 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
 

ล าดับ 
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

วุฒิเดิม/สาขา 
 

อายุ 
(ปี) 

 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

หลักสูตร/สาขา 
ที่จะศึกษา 

ระดับ 
 

มหาวิทยาลัย 
ที่จะศึกษา 

ล าดับของ ม. 
(Ranking) 

หัวข้องาน 
Thesis 

ผลภาษา 
อังกฤษ       
(ถ้ามี) 

งบประมาณ 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการลาศึกษาต่อภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
    

     

1 นายสุทธพิงษ์ พิสิฐเสนากุล 
(พื้นที่พิษณุโลก) 

อาจารย ์
พนง.มทร. 

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 35  1ปี  
7 เดือน 

1. (PhD) in Language 
Studies 
(แผน ก) 

ป.เอก 1 .National 
University of 
Singapore, sg 

อันดับ 22 
Qs World Ranking 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์
และการสอน
ภาษาอังกฤษ 

*ก าลัง
ด าเนินการ 

2,465,580 

            2 .PhD (College of 
Humanities and Social 
Sciences 
(แผน ก) 

ป.เอก 2. Massey 
University, NZ** 

อันดับ 337 
Qs World Ranking 

    2,769,750 

            3. (PhD) in Applied 
Linguistics and TESOL 
(แผน ก) 

ป.เอก 3. Griffith University, 
Australia 

อันดับ 329 
Qs World Ranking 

    3,460,080 
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เรื่องท่ี 2 พิจารณาการติดตามผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบ 10 เดือน) 
ผ่านระบบ Google Drive  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์ยุรธร  จีนา) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ไดต้ิดตามผลการด าเนินงานคุณภาพภายในของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  
(รอบ 10 เดือน) ผ่านระบบ Google Drive นั้น 

งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้รายงานไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
จึงขอรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ผลการติดตามการด าเนินงาน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบ 10 เดือน) ดังนี้ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติรับทราบและเห็นชอบผลคะแนนประเมินคุณภาพ  ระดับหลักสูตร (รอบ 10 เดือน) และผลคะแนนประเมิน

คุณภาพ ระดับคณะ (รอบ 10 เดือน) โดยได้ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการโดยให้มีการติดตามการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google Drive ให้ครบถ้วน และด าเนินการตามข้อเสนอแนะ        
ของผู้ตรวจ  
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
เ รื่ อ ง ที่  1  ก า ร พิ จ า ร ณ า สนั บ สนุ น งบป ร ะมา ณ เ พื่ อ ย ก เ ลิ ก ภ า ร ะผู ก พั น ก า ร ปฏิ บั ติ ร า ชก า ร                                

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราย นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม ได้รับอนุมัติอัตราบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึ กษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของคณะ อีกทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนด้าน
งานวิจัยระดับนานาชาติ 

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายภาระงานที่นอกเหนือจากภาระงานสอน ให้กับนางสาวธัญ
วดี  สุจริตธรรม  ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดท าหลักสูตรใหม่ 
(หลักสูตรธุรกิจการบิน) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์และได้อยู่
ระหว่างการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเก่ียวกับการบินหลายแห่งเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็น
แนวทางการปรับใช้การเปิดหลักสูตรใหม่ในอนาคต  อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Applied 
Economics ซึ่งคณะยังขาดแคลนบุคลากรคุณวุฒินี้อยู่ 

เนื่องจาก นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม ได้รับอนุญาตจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาชดใช้ทุน           
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแทน และทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติการย้ายสถานที่
ชดใช้ทุน แต่ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอให้  นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม ชดใช้ทุน
เป็นเงิน 1,196,646.16 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ ) หรือกลับไปชดใช้ทุนที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,084 วันดังเดิม  ทางคณะฯ เห็นว่า นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อคณะฯ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวคณะต้องการให้นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม หมดภาระการชดใช้ทุนให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือจะได้
ทุ่มเทก าลังแรงกายและแรงใจมุ่งปฏิบัติงานที่ มทร.ล้านนาอย่างเต็มที่ เปรียบเทียบกับการที่มทร.ล้านนา ให้ทุนบุคคลภายนอก
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ ยังต้องรอเวลาให้ผู้รับทุนกลับมาซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี แต่คณะฯ ได้บุคลากร
คุณวุฒิปริญญาเอกและคุณสมบัติตามความต้องการเพื่อร่วมกันพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ พ้ืนที่โดยไม่ต้องรอเวลา 

ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ความเห็นการขอสนับสนุน
งบประมาณเงินรายได้ หมวดงบด าเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือยกเลิกภาระ
ผูกพันการปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงินจ านวน 1,196,624.16 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหก
ร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์)  โดยนางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม ยินยอมท าสัญญาภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตามแต่ท่ีมหาวิทยาลัยฯ จะเห็นสมควร 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณเงิน
รายได้ หมวดงบด าเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือชดใช้ทุนแทนนางสาวธัญวดี  
สุจริตธรรม เป็นเงินจ านวน 1,196,624.16 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ ) โดย
นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม ยินยอมท าสัญญาภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามแต่ที่มหาวิทยาลัยฯ 
จะเห็นสมควร  และมอบให้คณบดีฯ ประสานงานกับกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนิติ
กรเพ่ือจัดท าสัญญาการชดใช้ทุน 
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ปิดประชุมเวลา  14.25 น. 

 
 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                เลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


