
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 91 (3/2560) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 28 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
7. อาจารย์สุรีย์พร   ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
9. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
10. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ธัญวด ี    สุจริตธรรม  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
2. อาจารย์ยุรธร   จีนา   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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วาระการประชุม  

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2560 
1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั้งที่ 1/2560  
1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการ 

1.3.1 รายงานผลการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ        
9 มทร. ครั้งที่ 5 

1.3.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ MICE Academic Exchange Program 
1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

1.4.1 สรุปผลโครงการจัดท าแผนรายวิชาเรียนร่วมส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมกับ Chongqing Technology and Business 
University (CTBU)  

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 90 (2/2560) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 

1/2560 สายวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)  
2. การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส 
3. การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายประทีป  พืชทองหลาง 
4. การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย น.ส.อัจฉราพร  แปลงมาลย์ 
5. การพิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
6. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
7. การพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2559 และ         

การพิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

8. รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร                    

ช่วงที่ 1 (ส.ค. 59 – ม.ค. 60) 
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วาระการประชุม 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
1. ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

เรื่องท่ี 1 การน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2560 
ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ และได้รับการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้น าเสนอต่อสกอ.ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาได้
ให้ประเด็นหารือที่น่าสนใจของมทร.อ่ืนถึงการส่งหลักสูตรไปสกอ.เพ่ือพิจารณาและถูกตีกลับ โดยได้มีข้อสรุป
ปัญหาจากสกอ. ดังนี้  

2. คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในหลักสูตรไม่ตรง (ตรี โท เอก) 

3. ไม่มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 

4. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในสังกัดคณะบริหารฯ ต้องก าหนดให้มีวิชา

ทางสายบริหารไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

5. สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีด้านวิชาการฯ ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ

และประสบการณ์ของอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เพ่ือให้มีความถูกต้อง         

มากที่สุด  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
1. ควรท าการประชุมเพ่ือหารือในระดับหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ 

วิเคราะหข์้อมลูและแก้ไขให้มีความถูกต้องและชัดเจน 

2. สลับบุคลากรจากพ้ืนทีอ่ื่น โดยให้มาช่วยราชการไปพลางก่อน 

3. วางแผนให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาการขอท าผลงานทางวิชาการ การท าวิจัย 

4. งานวิจัยที่ท าต้องมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและวิชาที่สอน เพ่ือสามารถน ามาบูรณาการ

การเรียนการสอนในอนาคต 

5. เสนอให้บุคลากรได้เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และควรมีการท าวิจัยร่วมด้วย 

หากฝึกฯ เสร็จให้ท าเป็นรายงานน าเสนอ 

ที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ฝ่ายวิชาการฯ ของคณะด าเนินการสอบถามไปยังทุกพ้ืนที่โดยให้เสนอปัญหาและ
อุปสรรคเพ่ือน ามารวบรวมและวิเคราะห์ ซึ่งจะได้น าผลการวิเคราะห์มาสรุปและแก้ไขให้ถูกต้องและชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เน้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ในเรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ต้องตรงและมีผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 
 



5 

 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั้งท่ี 1/2560 
ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อ          ภาค

การศึกษา 2/2559 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 90 (2/2560) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และ
ได้ให้ความเห็นชอบสนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. นายนพณัฐ   วรรณภีร์  พ้ืนที่เชียงใหม ่
2. นายอนาวิน   สุวรรณะ  พ้ืนที่เชียงใหม ่
3. นายชวรินทร์   ค ามาเขียว  พ้ืนที่เชียงใหม ่
4. นายสุทธิพงษ์   พิสิฐเสนากุล  พ้ืนที่พิษณุโลก 
ในการนี้  งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ได้ส่งร ายงานการประชุม

คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และวิธีด าเนินงาน  
มายังคณะฯ เพ่ือทราบและแจ้งบุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบและด าเนินการ 

ทั้งนี้  คณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งบุคลากรที่ได้รับความเห็นขอบเพ่ือเสนออธิกา รบดีและอนุมัติ
ทุนการศึกษา ให้มาด าเนินการจัดท าสัญญาอนุญาตฯ และสัญญารับทุนฯ ณ กองบริหารบริหารบุคคล มทร.ล้านนา 
หรือ ณ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา (เขตพ้ืนที่) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายอนาวิน   สุวรรณะ  พ้ืนที่เชียงใหม ่
2. นายชวรินทร์   ค ามาเขียว  พ้ืนที่เชียงใหม ่
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

เรื่องที่ 1 รายงานผลการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. 

ครั้งที่ 5 

 ตามที่ ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วม
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 
กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน  ที่ผ่านมานั้น 

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางงานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 
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 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ MICE Academic Exchange Program 
 ตามที่ ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วม
โครงการ MICE Academic Exchange Program  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560            ณ 
ประเทศออสเตรเลีย  ที่ผ่านมานั้น 

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางงานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ MICE Academic Exchange Program โดยมีรายละเอียดรายงานการเข้า
ร่วมโครงการฯ ดังนี้  
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รายงานการเข้าร่วมโครงการ MICE Academic Exchange Program 
ระหว่างวันที่  18 -24 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ  ประเทศออสเตรเลีย 
 
ชื่อโครงการ     MICE Academic Exchange Program 
วัตถุประสงค์ 
           ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention and 
Exhibition Bureau)  ได้ท าความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ MICE ในระดับมาตรฐานสากล สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
หลักสูตร MICE และแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
ระยะเวลาที่เข้าร่วม  18-24  กุมภาพันธ์  2560 
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

1. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 

Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) 

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา     โชติเสถียรกุล             คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์    เศวตนันทน์           รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา   
                                                                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
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กิจกรรมในโครงการ 
1. การเข้าร่วมสังเกตการณ์ และรับฟังการบรรยาย การจัดงาน Mice ในระดับมาตรฐานสากล ในงาน The 

AIME 2017 ที่จัดขึ้น ณ เมือง Milbourne ประเทศออสเตรเลีย โดยศึกษารูปแบบการจัดงาน  วิธีการ

ลงทะเบียน  การอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน  การดูแลความปลอดภัย  การจัดบูธและการ

สาธิตสินค้า  รวมถึงการจัดการประชุม  โดยในงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมลักษณะการ

จัดบูธ และวิธีการการน าเสนอใน Thailand Pavillion 
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2. การท าความร่วมมือระหว่าง TCEB และ International College of Management Sydney (ICMS) 

ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย  

International College of Management Sydney (ICMS) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่ 151  
Darley Road, Manly, NSW 2095, Australia จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร  ปริญญา
ตรี   และปริญญาโท ที่ ได้ก่อตั้ งมาเป็นเวลา 16  ปี และเปิดสอนในสาขาวิชา  Hospitality, 
International Tourism, Event Management, Property Management, Retail and Sports 
management  วิธีการสอนเน้นการเรียนการสอนแบบ  work-integrated learning ให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัตินอกห้องเรียน  เพ่ือสร้างนักศึกษาให้ท างานแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และมีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,200  คน จาก 40 ประเทศ 

International College of Management Sydney (ICMS) และมหาวิทยาลัยที่ เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด รวมทั้ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น าเสนอ
ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ
การให้บริการการศึกษา 

TCEB และ International College of Management Sydney (ICMS)  ได้ลงนามความร่วมมือทาง
การศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร  โดยรายละเอียดของความ
ร่วมมือขึ้นอยู่ปัจจัย และความเหมาะสมของแต่ละมหาวิทยาลัย 
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    3.  การศึกษา และเรียนรู้ระบบการบริหารและการจัดการ Opera House  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้สร้างเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร MICE 

2. ได้เรียนรู้การจัดการ MICE ในระดับสากล ที่สามารถน ามาถ่ายทอดและสอดแทรกในบทเรียนให้

นักศึกษา 

3. ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร MICE ที่จะน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา

ของหลักสูตรต่อไป 

4. ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจ MICE  

5. ได้เครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้อาจารย์และนักศึกษา 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) 
เรื่องที่ 1 สรุปผลโครงการจัดท าแผนรายวิชาเรียนร่วมส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU)  

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อนุมัติให้บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เดินทางไปราชการ ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือจัดท าแผนรายวิชาเรียนร่วม ส าหรับ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กับ CTBU เมื่อวันที่ 8-12 มีนาคม 2560 
เพ่ือความชัดเจนในการจัดท าแผนการเรียน ที่เอ้ือต่อการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษา และเพ่ือการ
พัฒนาต่อเนื่องในอนาคต ได้ผลการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมร่วมกับ OIR และ Faculty Staff ของ CTBU 
1.1 การประชุมร่วมกับ OIR  
- ด้วยนโยบาย One Belt, One Road ของประเทศจีน กระตุ้นให้นักธุรกิจของจีนมาลงทุนในประเทศ

ไทยมากยิ่งขึ้น และต้องการความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการด าเนินธุรกิจของไทยมากยิ่งขึ้น CTBU จึงก าลัง
จัดท าหลักสูตรใหม่ คือ Business Chinese ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาควิชา Business English และ
ภาควิชา Business Administration ซึ่งน่าจะพัฒนาเป็นหลักสูตรแบบ 3+1 หรือ 2+2 ที่เป็น Dual degree กับ
มทร.ล้านนาได้ โดยในสองปีแรกอาจจัดการเรียนการสอนบางส่วนทางออนไลน์ ผ่านระบบจัดการชั้นเรียนของ 
CTBU (ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของ CTBU ด้วย) หรือจัดส่งสื่อการสอน (วีดีทัศน์) จาก CTBU มา
ให้นักศึกษาเรียนในประเทศไทย หรือส่งอาจารย์จาก CTBU มาสอนเป็นระยะสั้น ๆ เพ่ือให้นัก ศึกษามี
ความสามารถทางภาษาจีนมากขึ้น และสองปีหลังนักศึกษาเดินทางไปเรียนที่ CTBU โดยถ้าเป็นแบบ 2+2 
นักศึกษาสามารถรับปริญญาจากสองมหาวิทยาลัยได้ 

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการด าเนินการอยู่บางส่วน ทาง CTBU อยากจะให้มีจ านวนมาก
ขึ้น และก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน โดยนักศึกษาของมทร.ล้านนาที่ส่งไป CTBU หากมีจ านวนน้อยก็จะเข้า
เรียนในชั้นร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอ่ืน ๆ แต่หากมีจ านวนมากพอ (15-20 คน) ก็สามารถจัดชั้นเรียนให้ต่างหากได้ 
และในการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมด้วย จึงน่าจะสามารถเพ่ิมเติมนักศึกษาจาก
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ด้วย เนื่องจากที่ CTBU ก็มีหลักสูตรนี้เช่นกัน 

- การเสนอขอตั้งสถาบันขงจื่อ (Confucius Institute) ที่มทร.ล้านนาเสนอผ่านมหาวิทยาลัย CTBU นั้น
ทาง CTBU แจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบัน รัฐบาลของจีนลดจ านวนการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ โดยพิจารณาจากจ านวนที่มี
การเปิดอยู่แล้วในประเทศนั้น ๆ ดังนั้น ค าร้องขอของมทร.ล้านนา จึงไม่ผ่านการอนุมัติ เพราะจ านวนของ CI ใน
ประเทศไทยมีจ านวนมากแล้ว แต่ CTBU เสนอว่าหากมทร.ล้านนาต้องการครูสอนภาษาจีนที่เป็น Native 
speaker ทาง CTBU สามารถคัดนักศึกษาที่จบทางด้านการสอนส่งมาสอนที่มทร.ล้านนาได้ โดยจะคัดตาม
คุณสมบัติที่มทร.ล้านนาต้องการ 

1.2 การประชุมร่วมกับ Dean of Foreign language School และ Dean of Tourism School 
- ทางหลักสูตร IBM, EIC, BE การท่องเที่ยว ได้จัดท าแผนการเรียนและค าอธิบายรายวิชา ไปหารือ

ร่วมกับ Dean ของ Foreign language School และ Tourism School เพ่ือร่วมกันระบุรายวิชาที่สามารถจัดให้
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นักศึกษามาเรียน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ ซึ่ง Dean ของทั้งสอง school ได้ศึกษาและจัดท าแผนการเรียน
ร่วมกับทั้ง 4 หลักสูตรแล้ว 

- ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร 2+2 หรือ 3+1 ในอนาคตน่าจะมุ่งเน้นไปที่หลักสูตร Business English 
และ Business Chinese โดยนักศึกษาอาจเรียนสองปีแรกก่อน แล้วค่อยเลือกว่าจะศึกษาต่อในหลักสูตรใด 
(Business English หรือ Business Chinese) ส าหรับหลักสูตร Business Chinese ถ้าต้องการให้ได้ 2 ปริญญา 
จะต้องเรียนที่ CTBU อย่างน้อย 2 ปี ดังนั้นอาจจะใช้เวลามากกว่า 4 ปีก็ได้ หากนักศึกษายังมีความสามารถทาง
ภาษาจีนไม่มากพอ 

- ส าหรับหลักสูตรการท่องเที่ยวก็สามารถพัฒนาเป็น 3+1 หรือ 2+2 ได้เช่นกัน แต่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม
คือ นักศึกษาที่จะมาเรียนหลักสูตรการท่องเที่ยว จะต้องมีความสามารถทางภาษาจีนในระดับ HSK 5 ในกรณีนี้ 
นักศึกษาจะต้องศึกษาภาษาจีนมาก่อน และอาจต้องมาเรียนภาษาจีนที่ CTBU เพ่ิมเติมอีกอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
(อาจเป็น summer) เพ่ือสอบให้ได้ระดับที่ก าหนด แล้วจึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการท่องเที่ยว ส าหรับข้อก าหนด
หลักสูตรการท่องเที่ยวของมทร.ล้านนา อาจต้องศึกษาที่ไทยก่อนอย่างน้อย 3 ปีเพ่ือให้ได้บัตรไกด์ แล้วจึงจะไป
ศึกษาต่อที่ CTBU ดังนั้น ส าหรับหลักสูตรร่วมของการท่องเที่ยว อาจต้องมีแผนทางเลือกหลาย ๆ แผนให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรจะท ารายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 

1.3 การหารือเรื่องอ่ืน ๆ 
 - ก าหนดเวลาของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เนื่องจากมทร.ล้านนา ได้เปลี่ยนแปลงก าหนดเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 จึงต้องหารือเรื่องก าหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และได้ข้อสรุปว่า นักศึกษาจาก 
CTBU สามารถมาศึกษาที่มทร.ล้านนาได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งตรงกับภาคการศึกษาที่ 1 ของมทร.
ล้านนา ส่วนนักศึกษาของมทร.ล้านนา สามารถไปศึกษาที่ CTBU ได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน (อาจ
ต้องลงทะเบียนช้า 2 สัปดาห์) โดยนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนกันน่าจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
 - การแลกเปลี่ยนอาจารย์ คณาจารย์และบุคลากรของ CTBU มีความสนใจที่จะเดินทางมาสอนที่มทร.
ล้านนา ในหลากหลายสาขาวิชา และเชิญให้คณาจารย์ของมทร.ล้านนาไปสอนที่ CTBU ได้เช่นกัน 
 - ควรมีการประชุมพบปะระหว่าง Faculty staff ให้มากครั้งยิ่งข้ึน 
 กิจกรรมที่ 2 การสังเกตการณ์ชั้นเรียน เชี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษาและห้องสมุด 

2.1 การสังเกตการณ์ชั้นเรียน 
 - ชั้นเรียนที่เข้าสังเกตการณ์มี 2 ชั้นเรียน ชั้นเรียนปกติสอน 2 คาบติดต่อกัน ใช้เวลาคาบละ 40 นาที
และพักระหว่างคาบ 10 นาที คณะอาจารย์ได้เข้าสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนของ International 
School ซึ่งสอนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน และชั้นเรียน Business English โดยได้ร่วมท ากิจกรรมกลุ่มกับ
นักศึกษา โดยใช้เวลาเต็มคาบแรกของแต่ละชั้นเรียน และพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนในระหว่างพัก 

2.2 การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 
- คณะอาจารย์ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมถึงระบบการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ทางมหาวิทยาลัยเพิ่งติดตั้งใหม ่
2.3 การเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาต่างชาติ 
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- ทาง CTBU ได้จัดให้คณะอาจารย์ได้เข้าชมห้องพักภายในหอพักนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งได้จัดแยกไว้
ต่างหากจากนักศึกษาจีน ซึ่งพบว่ามีความเป็นส่วนตัวและมีสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
เป็นอย่างด ี

2.4 การเยี่ยมชมห้องสมุด 
 - คณะอาจารย์ได้เยี่ยมชมห้องสมุดของ CTBU ซึ่งตั้งอยู่อีกแคมปัสหนึ่ง เป็นห้องสมุดของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 โดยเฉพาะ มีการจัดทรัพยากรส าหรับการศึกษาไว้ครบถ้วน ทั้งหนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
น่าสนใจคือ 1) Book Café ภายในหอสมุด โดยจัดส่วนหนึ่งเป็นร้านกาแฟ ให้มีบรรยากาศที่สวยงามและผ่อนคลาย 
นักศึกษาสามารถมานั่งอ่านหนังสือ พูดคุย ประชุมย่อยได้ตามสะดวก 2) กิจกรรมการเชิญนักเขียนที่มีชื่อเสียงมา
พบปะพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับหนังสือที่ตนเขียน หรือฉายภาพยนตร์พร้อมทั้งมีการอภิปรายท าความเข้าใจ
เนื้อหา และ 3) มีตู้บริการ E-Book ที่นักศึกษาสามารถมาเลือกดูหนังสือ สแกน QR Code แล้วดาวน์โหลดหนังสือ
ไปอ่านได ้
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 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  (ไม่มี) 
 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปร ะจ าคณะครั้งที่               

90 (2/2560)  ตามหนังสือที่ ศธ 0583.02/ว 152 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่องส่งส าเนารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 90 (2/2560) ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านได้พิจารณารับรอง และ
หากมีการแก้ไขข้อมูลให้ส่งกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 หรือถ้าหากไม่มีการแก้ไขข้อมูลถือว่า
รับรองรายงานการประชุม 

ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข  จึงถือว่ารับรองรายงาน  
การประชุม 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1 การพิจารณารายช่ือผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าภาคเรียน

ที่ 1/2560 สายวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)  
อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ (รองคณบดีด้านบริหารฯ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ  ด้วย งานพัฒนาบุคคล   

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ส ารวจผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อและขอ
สนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 สายวิชาการ (ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้
ส ารวจผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 สายวิชาการ 
(ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)  ไปยังคณะฯ แต่ละพ้ืนที่และได้ท าการสรุปรายชื่อของผู้ประสงค์ฯ 
จากทุกพ้ืนที่ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งนี้ แบ่งเป็น ในประเทศ 1 ราย และ 
ต่างประเทศ 2 ราย ดังนี้ 

1. ราย นางชนนพร  ยะใจม่ัน  ตามหนังสือที่ ศธ 0583.10/296 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่องแจ้ง
มติคณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา เชียงราย กรณีลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 1/2560   

2. ราย นางปณิสา  กุระคาน ตามหนังสือที่ ภส.034/2560 ลงวันที่  15 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอแก้ไข
ข้อมูลโครงการศึกษาต่อของนางปณิสา กุระคาน   

3. ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน ตามหนังสือที่ ศธ 0583.13/155 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560           
เรื่อง ขอส่งข้อมูลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอรับการจัดสรร
ทุนการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 1/2560  
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บุคลากรที่มีความประสงค์ขอลาศึกษาต่อและขอสนับสนนุทุนการศึกษา ภายในประเทศ ประจ าปีภาคการศึกษา 1/2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิเดิม/สาขา 
อายุ 

(ปี) 

อายุ หลักสูตร/สาขา 

ระดับ 

มหาวิทยาลัย ล าดับของ ม. หัวข้องาน ผลภาษา 

งบประมาณ ราชการ

(ปี) 
ที่จะศึกษา ที่จะศึกษา (Ranking) วิจัย  

อังกฤษ 

(ถ้ามี) 

1. 

 

นางชนนพร  ยะใจมั่น  

(หลักสูตรการบัญชี เชียงราย) 

พนง.ใน

สถาบันฯ 

บัญชีมหาบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

39 3 ปี  

6 เดือน 

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญช ี

ป.เอก ม.มหาสารคาม t14 การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ระหว่างภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีและ

ก าไรสุทธิของบริษัท

จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ์

- 

  1,300,000  

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ป.เอก ม.นเรศวร  -     942,200  

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ป.เอก มทร.พระนคร t24   1,018,200  
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บุคลากรที่มีความประสงค์ขอลาศึกษาต่อและขอสนับสนนุทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจ าปีภาคการศึกษา 1/2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิเดิม/

สาขา 

อายุ 

(ปี) 

อายุ หลักสูตร/สาขา 

ระดับ 

มหาวิทยาลัย ล าดับของ ม. หัวข้องาน ผลภาษา 

งบประมาณ ราชการ

(ปี) 
ที่จะศึกษา ที่จะศึกษา (Ranking) วิจัย  อังกฤษ(ถ้ามี) 

กลุ่มที่ 1  รายชื่อผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อภาคปกต ิ(ในเวลาราชการ) 

1. 

 

นางปณิสา  กุระคาน  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การ

สื่อสารสากล เชียงใหม่) 

พนง.ใน

สถาบันฯ 

ศษ.ม.การ

สอน

ภาษาอังกฤษ 

32 2 ปี  

6 เดือน 

Doctor of 

Philosophy - 

Education 

(TESOL)  

หลักสูตร 4 ปี 

ป.เอก The University of 

Melbourne, Australia 

1 Research for 

Australia (ERA)  

How teacher 

Cognition Supported 

Student's Work 

Integrated Learning in 

the 21st Century 

- 5,706,064 

2. น.ส.อุ่นอารี  ตลาดเงิน 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การ

สื่อสารสากล พิษณุโลก) 

พนง.ใน

สถาบันฯ 

กศ.ม.

ภาษาศาสตร์

การศึกษา 

33 2 ปี  

5 เดือน 

Ph.D. in Modern 

Languages 

Research 

Programmes 

(Including 

Applied 

Linguistics for 

Language 

Teaching/ELT) 

ป.เอก 1. University of 

Southampton, 

Southampton, United 

Kingdom 

121 1 ภาษาศาสตร์ประยุกตแ์ละ

ภาษาศาสตร์กับการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 

IELTS 7.5   5,440,880  

2. Massey University, 

Manawatu Campus, 

Palmerston North, 

New Zealand 

401   3,559,920  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาตามรายละเอียดของผู้ประสงค์ขอลาศึกษา
ต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 3 ราย (ในประเทศ 1 ราย และ ต่างประเทศ 
2 ราย) โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อฯ ได้น าไปปรับปรุงและส่งข้อมูลที่
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และน าส่งกลับมายังคณะฯ โดยด่วน  เพ่ือคณะฯ จะได้สรุปข้อมูลและ
น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. นางชนนพร  ยะใจมั่น (หลักสูตรการบัญชี เชียงราย) 
- สนับสนุนการขอลาศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ตรงกับคุณวุฒิสัมพันธ์กับ
หลักสูตรของตนที่สังกัด สามารถรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรในอนาคต ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  สามารถน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย  กรณีลาศึกษาต่อ                    
ปีการศึกษา 1/2560 ด้วยแล้ว  

2. นางปณิสา  กุระคาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เชียงใหม่) 
- เสนอให้เปลี่ยนหลักสูตร/สาขาท่ีจะศึกษา ให้เป็นทางด้าน Teaching of English  
- เสนอให้ปรับเปลี่ยนหัวข้องานวิจัยที่เป็นการมุ่งเน้นด้านพัฒนานักศึกษาที่บ่งบอก

และเน้นถึงความเชี่ยวชาญ โดยให้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้าน Business Student  
- เสนอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรที่จะศึกษา เพ่ือพิจารณา

ว่าเห็นควรสนับสนุนหรือไม่ 
3. น.ส.อุ่นอารี  ตลาดเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พิษณุโลก) 

- สนับสนุนการขอลาศึกษาต่อ หลักสูตร Ph.D. in Modern Languages Research 
Programmes (Including Applied Linguistics for Language Teaching/ELT) 
ณ University of Southampton, Southampton, United Kingdom  เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรที่ตรงกับคุณวุฒิ สัมพันธ์กับหลักสูตรของตนที่สังกัด สามารถรองรับ
การบริหารจัดการหลักสูตรในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  สามารถน าความรู้มา
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ด้วยแล้ว 
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- เสนอให้ตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยเป็นภาคภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนหัวข้องานวิจัยที่
เป็นการมุ่งเน้นด้านพัฒนานักศึกษา ที่บ่งบอกและเน้นถึงความเชี่ยวชาญโดยให้
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้าน Business Student  

- เสนอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรที่จะศึกษาจะศึกษา               
เพ่ือพิจารณาว่าเห็นควรสนับสนุนหรือไม่  

เรื่องท่ี 2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส 
อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ (รองคณบดีด้านบริหารฯ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ราย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามหนังสือที่ 
บธ.ศศ.กท.พ 01.01/59 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นั้น  และได้เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 90 (2/2560) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และที่ประชุมได้มีมติ ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ไปปรับปรุง/แก้ไข  

ในการนี้  นายภาคภูมิ  ภัควิภาส ได้เสนอเรื่องกลับมายังคณะฯ ตามข้อเสนอแนะของมติของ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. นายภาคภูมิ  ภัควิภาส  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการจัดการ ตามหนังสือที่              
IBM 040/2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการการขอจัดท าผลงานทางวิชาการ         
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. พิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร         
รายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา อาจารย์สังกัดคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร  

      เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนวัช จิตต์ปรารพ  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     มทร.ล้านนา  

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ               

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องและตรงกับวุฒิการศึกษาของผู้ขอ  
2. เห็นควรเปลี่ยนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในล าดับที่ 2 ใหม่ ให้เป็น

อาจารย์ซึ่งสังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ  

เรื่องท่ี 3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายประทีบ  พืชทองหลาง 
อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์  (รองคณบดีด้านบริหารฯ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นายประทีป                 

พืชทองหลาง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตามหนังสือที่ สศ.003/2560 ลงวันที่  27 มกราคม 2560 
เรื่อง ขอส่งหลักฐานและผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ )  และพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้ งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

      คณะครุศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
      วิทยาเขตเชียงใหม่  
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     มทร.ล้านนา  

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หากเป็นไปได้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เห็นควรน่าจะระบุแขนงของ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (เพ่ือให้สอดคล้องงานวิจัยฯ) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิจะได้เข้าใจผลงานของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ฯ แต่หาก มทร.ล้านนา ไม่ได้แยกแขนงก็ให้เป็นไปตามมทร.ล้านนา (ทางคณะฯ ได้
สอบถามไปยังกองบริหารงานบุคคลแล้ว ปรากฏว่า มทร.ล้านนา ไม่ได้ระบุแขนง) 

2. หากคณะฯ สามารถหาคณะอนุกรรมการล าดับที่ 2 ที่เป็นสายสังคมศาสตร์ (กลาง ๆ) 
ได้ ก็เห็นควรเปลี่ยนคณะอนุกรรมการล าดับที่ 2 แต่หากจะยืนยันเป็นรายเดิมก็ข้ึนอยู่
กับทางคณะฯ จะด าเนินการ 

เรื่องที่ 4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ 
อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ (รองคณบดีด้านบริหารฯ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางสาวอัจฉราพร   

แปลงมาลย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและ     
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการตลาด ตามหนังสือที่ ศธ 0583.14/239 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2560 เรื่อง ส่งเอกสารประเมินการสอน 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ )  และพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้ งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรชร  มณีสงฆ ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาการตลาด  

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายกร  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือประเมินเอกสารประกอบการสอน         

ซึ่งสามารถด าเนินการได้ กรณีที่ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้คงผลการ
ประเมินผลการสอนไว้ได้ 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการลงนามในแบบรายงาน
สรุปผลการประเมินผลการสอน (ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557) 

2. เสนอให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการรวบรวมและส่งเอกสารเพ่ือ       
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ให้ครบถ้วน และให้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  ได้แก่  

 1. แบบ กพอ. 03, 04       อย่างละ 7 ชุด 
2. ผลงานทางวิชาการ   
 2.1 เอกสารประกอบการสอน     5 เล่ม 

  2.2 งานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม     5 ชุด 
หรือ ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ  
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ 

3. ตารางสอน 3 ปี ย้อนหลัง (รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น)  1 ชุด 
4. เอกสารแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  5 ชุด 

เรื่องท่ี 5 การพิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ (รองคณบดีด้านบริหารฯ) ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ขอถอนเรื่องการพิจารณา

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไปก่อน เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงข้อมูลด้าน
บุคลากร (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) ให้ถูกต้อง แล้วจึงจะน าเสนอต่อที่ประชุมฯ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 6 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ (รองคณบดีด้านวิชาการฯ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ด าเนินไปตามแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558              
ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร   

 



35 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก าหนดให้
การบริหารหลักสูตรเป็นการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวางแผนการใช้
หลักสูตร การจัดเตรียมอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การบริการด้านวัสดุต ารา และสื่อการเรียนการสอน การ
ประสานงานและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมก ากับดูแล การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

 เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น   

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาโท คุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจ านวน 2 ราย เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
ล าดับ (เดิม) ชื่อ-สกุล (เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1 นายรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต นายรัฐนันท์  พงศว์ิริทธิ์ธร  
ลาออกจากราชการ 

2 นางณภัทร ทิพย์ศรี น.ส.ธัญวดี สุจริตธรรม นางณภัทร  ทิพย์ศรี  
ได้ รับมอบหมายให้ ไปปฏิบัติหน้ าที่
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ เขตพ้ืนที่เชียงราย 

 
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ื อโปรดพิจารณา โดยมี

รายละเอียด ได้แก่ 
1. แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปี               

พ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สมอ.08) 
2. แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.1 นางไพรพันธ์   ธนเลิศโศภิต 
2.2 นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ให้ด าเนินการศึกษาและปฏิบัติตามรายละเอียดของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
2. ให้ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้อง (ภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามชื่อวุฒิปริญญาที่ได้รับ) 
3. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามรูปแบบ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดทุกข้อ โดยเฉพาะข้อ 6 ผลงานทางวิชาการ  
และเมื่อด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป 
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เรื่องท่ี 7 การพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 และการ
พิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

อาจารย์ยุรธร  จีนา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตระหนักเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาข้อเสนอ 
ดังนี้ 

1. (ร่าง) ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
2. (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
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1. (ร่าง) ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
(ร่าง) ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 

(วงรอบปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 – 28 พฤษภาคม 2560) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล าดับ การด าเนินงาน วันที ่ หมายเหตุ 
1 คณะส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ และก าหนดวันประเมินไปยงั

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 
28 เม.ย. 60  

2 ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษาตรวจสอบคุณสมบตัิและจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

10 พ.ค. 60  

3 จัดท า มคอ.7 (6 พ้ืนท่ี) 25 – 26 เม.ย. 60  
4 วิพากษ์หลักสูตร (เตรียมความพร้อมซ้อมตรวจหลักสูตร) 18 – 19 พ.ค. 60  
5 รับการตรวจประเมิน ระดับหลักสตูร ท่ีไมไ่ด้ Site Visit  

(การจัดการ, การตลาด, ระบบสารสนเทศฯ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การ
จัดการธุรกจิระหว่างประเทศ, การท่องเที่ยวฯ, ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) 

 20 -21 มิ.ย. 60  

6 รับการตรวจประเมิน ระดับหลักสตูร ท่ี Site Visit (บัญชี) 22 มิ.ย. 60  
7 หลักสตูรรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

ผ่านระบบ CHE QA Online 
1 – 30 มิ.ย. 60  

8 ทุกหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (จาก
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559) และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ภายใน ก.ค. 60  

9 ให้หลักสตูรและคณะส่งแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ท่ี
ผ่านการรับทราบ มายังส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ภายใน ก.ค. 60 พื้นที่ด าเนินการ 

10 รับการตรวจประเมิน ระดับคณะ (Site Visit) 27 – 28 ก.ค. 60  
11 รับการตรวจประเมิน ระดับสถาบนั 12 – 13 ก.ย. 60    

หมายเหตุ : 1. (ร่าง) ก าหนดการคณะคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตรส์อดคล้องกับก าหนดการของส านักประกันคณุภาพการศึกษา 
               2. การ Site Visit ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดหาผู้ประเมินคณุภาพ จาก สกอ. 
    3. สอบปลายภาค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 8 – 14 พ.ค. 60 

อาจารย์ยุรธร  จีนา หัวหน้างานประกันฯ ได้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการล าดับที่ 5 จากวันที่ 20 -21          
มิ.ย. 60  เป็นวันที่ 21-22 มิ.ย. 60  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เห็นชอบก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
2. ให้สรุปประเด็นจากหลักสูตรทุกพ้ืนที่ และน ามาร่วมกันประชุมหารือเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนและถูกต้อง 

3. ให้ด าเนินการกรอกข้อมูลในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 ให้ครบถ้วนโดยมีข้อมูลของทุกพ้ืนที่ และให้มีการปฏิบัติจริงตาม
แผนฯ 

เรื่องที่  8 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร                    
ช่วงท่ี 1 (ส.ค. 59 – ม.ค. 60) 

อาจารย์ยุรธร  จีนา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ช่วงที่ 1 
(ส.ค. 59 – ม.ค. 60) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ช่วงที่ 1 (ส.ค. 59 – ม.ค. 60) 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร 

บัญช ี จัดการ ตลาด สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูต  ร 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ  

         

ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร         - 
ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร         - 
ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

        - 

ปริญญาโท เกณฑ์ 11 ข้อ           
ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - - - - - - - -  
ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร - - - - - - - -  
ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- - - - - - - -  

ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน - - - - - - - -  
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร 

บัญช ี จัดการ ตลาด สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- - - - - - - -  

  
ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

- - - - - - - -  

  
ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ ์

- - - - - - - -  

  
ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- - - - - - - -  

  
ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

- - - - - - - -  

  
ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- - - - - - - -  

  
ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- - - - - - - -  

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี) 

กพน กพน กพน กพน กพน กพน กพน กพน - 
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร 

บัญช ี จัดการ ตลาด สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
2.2 การได้งานท า
หรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1. ผลบัณฑิตปริญญาตรีทไีด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

กพน กพน กพน กพน กพน กพน กพน กพน - 

 
2. ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

         

3. นักศึกษา 3.1 การรับ
นักศึกษา 

1. การรับนักศึกษา          

2. การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา          

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี

         

2.การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- - - - - - - -  

3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

         

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศกึษา 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา          
2. อัตราการส าเรจ็การศึกษา          
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร 

บัญช ี จัดการ ตลาด สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร          

 2. การบริหารอาจารย ์          

 3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์          

 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 
 
 

1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก           

 2. ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ          

 3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์          

  4. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอา้งอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่ออาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- - - - - - - - - 

4.3 ผลทีเกิดกับ
อาจารย์ 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์          
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์          
5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร ข้อมูลที่
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถปุระสงค์
ของหลักสูตร 

         

2. การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยัตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา 

         

3. การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา 

- - - - - - - -  
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร 

บัญช ี จัดการ ตลาด สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

1. การพิจารณาก าหนดผู้สอน          
2. การก ากับติดตาม และการตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

         

3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

- - - - - - - -  

4. การก ากับกระบวนการเรยีนการสอน          
5. การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบตัิ
ในระดับปรญิญาตร ี

         

  6. การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรยีน
การสอนในระดับปรญิญาตร ี

         

  7. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบณัฑติศึกษา 

         

 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

         

  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้
ของนักศึกษา 

         

  3. การก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7) 
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร 

บัญช ี จัดการ ตลาด สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ

สื่อสารสากล 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

  4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

         

 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

         

6. สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1. ระบบการด าเนินงานของสาขา/คณะ/
สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร เพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

         

  2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

         

  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ ารับทราบ และร่วมกันพิจารณา ผลด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ช่วงที่ 1 (ส.ค. 59 – ม.ค. 60) ประจ าปีการศึกษา 2559  และได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1. ควรมีการก าชับและก าหนดระยะเวลาการกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานให้ครบถ้วน  

2. ควรมีการติดตามการจัดส่ง มคอ.3, มคอ.5 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
เรื่องท่ี 1 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) 
อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล ตัวแทนคณาจารย์ประจ า ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ปัญหาบุคลากรที่ศูนย์

การจัดการศึกษาพิเศษจอมทอง (เดิม) ซึ่งในปัจจุบันนี้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์รับผิดชอบการเรียนการ
สอนที่จอมทองในหลักสูตร 4 หลักสูตรตามที่ทราบแล้วนั้น มีการสร้างอาคารเรียนเพ่ิมขึ้น มีการสร้างระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ิมเติม  แต่ในปีการศึกษาหน้า (2560) บางหลักสูตรมีการชะลอการรับนักศึกษาและจ านวน
นักศึกษาโดยรวมมีแนวโน้มลดลงมาก ส่งผลให้ชั่วโมงฐานการสอนของอาจารย์ผู้สอนไม่พอตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยต้องจัดให้สอนเพ่ิมในส่วนกลางและดอยสะเก็ด ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืนที่
สนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักศึกษา หน้าที่ อ่ืน  ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะและ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้อยลง  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสถานที่ การเดินทางและปัญหาข้างต้น รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อขวัญก าลังใจบุคลากรในด้านการพัฒนา การบ ารุงรักษาบุคลากร  เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข จึงขอเสนอแนะ
แนวทางเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ทางคณะควรมีการแต่งตั้งให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างเดิมและที่คณะ

ส่วนกลางในต าแหน่งงานต่าง ๆ เช่น งานกิจกรรม งานอาจารย์ดูแลหอพัก งานอาคารสถานที่        

งานรักษาความปลอดภัยฯลฯ เป็นต้น เพ่ือให้มีผลต่อชั่วโมงปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการช่วยกัน

ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมให้ผู้ช่วยคณบดีได้มีทีมงานที่เพ่ิมมาก

ขึ้น  

 ควรหาแนวทางลดเกณฑ์ภาระการสอนขั้นต่ าของจอมทองโดยแก้ไขให้อาจารย์ปัจจุบันไปช่วยสอนที่

ส่วนกลางและที่ดอยสะเก็ดเพ่ือให้มีชั่วโมงปฏิบัติงานครบ โดยขออนุมัติจากกรรมการวิชาการ หรือ

ฝ่ายบริหารของมทร.ที่รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 ควรน าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยกันดาร ที่เคยมีการใช้เมื่ออดีตมาปรับใช้เพ่ือเป็นการ

เยียวยาและบ ารุงขวัญให้บุคลากรของจอมทอง  ซึ่งอาจจะผ่านทางคณะหรือคณะกรรมการว่าด้วย

เรื่องการเงินของมทร.ในการหาแนวทางปฏิบัติเรื่องนี้ 
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 ในอดีตมหาวิทยาลัยเคยมีแนวทางการพัฒนาศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษจอมทอง  โดยบรรจุอยู่ใน

แผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัยแล้ว ตามที่ท าร่วมกับพ้ืนที่ต่างๆ แต่ขาดน าสู่การปฏิบัติที่

ต่อเนื่องและชัดเจน ควรจะมีการเสนอเรื่องเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนการบริหารจัดการ

จอมทองระยะยาวทั้งระบบใหม่  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยก าลังท าการศึกษาเรื่อง Re-perform 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของจอมทองในภาพรวมที่มีแนวโน้มลาออกเพ่ิม

มากขึ้น รวมทั้งปัญหาด้านจ านวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง โครงสร้างการบริหารจัดการที่ไม่ชัดเจนกรอบ

อัตราก าลังและงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ก่อนที่

จะเกิดผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้น    

ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ  ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยท่านอธิการบดีฯ         
ได้มอบหมายให้คณบดีฯ ช่วยก ากับดูแลศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) ซึ่งอยู่ระหว่างการแบ่งภาระงาน
ด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม รวมถึงการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและนักศึกษาและการบริหาร
หลักสูตร รวมถึงให้ก ากับดูแลรายรับที่มาจากหอพักนักศึกษา เพ่ือน ารายได้มาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การ       
จัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) ในทุก ๆ ด้านต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ ารับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  14.25 น. 
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