
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 93 (5/2560) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
6. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
7. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. อาจารย์สุรีย์พร   ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

และประกันคุณภาพการศึกษา (ติดราชการ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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วาระการประชุม  

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 แจ้งความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (การพิจารณาวาระ
การประชุมทางไปรษณีย์เป็นกรณีเร่งด่วน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
เรื่อง การพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2559       

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
1.2.1 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  (ไม่มี) 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา (ไม่มี) 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ (ไม่มี) 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 91 (3/2560) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายหริพล  ธรรมนารักษ์ 
5.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส 
5.3 การพิจารณาการขอเปลี่ยนสถานศึกษา เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 

ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
5.4 การพิจารณาการขอเปลี่ยนสถานศึกษา เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2560 

ราย นางปณิสา  กุระคาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
5.5 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสาขาศิลปศาสตร์ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
  6.1 แจ้งการเสนอบุคคลเพ่ือพิจารณาจ้าง อัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 ราย
  6.2 แจ้งให้ทราบจากการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

เรื่องที่ 1 แจ้งความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (การพิจารณาวาระการ
ประชุมทางไปรษณีย์เป็นกรณีเร่งด่วน) เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2559 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอวาระการประชุม เป็นกรณีเร่งด่วนทาง
ไปรษณีย์ เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559  
จ านวน 1 ราย เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 (3 ) “ให้แต่ละ
คณะกรรมการ ตามข้อ 8 (2) กลั่นกรองและผ่านความเห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 6 เสนอรายชื่อไม่เกินสามรายต่อคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์พิจารณา”  ซึ่งมีผู้เสนอรายชื่อ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอรายชื่อ จ านวน 1 ราย คือ  

ล าดับที่ 
รายช่ือผู้สมควรรับการพิจารณา   

ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
ชื่อปริญญา 

1 Dr.Sun Fangcheng บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
(การจัดการ) 

จากความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ราย และได้เสนอเรื่องไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
มทร.ล้านนา เป็นที่เป็นเรียบร้อยแล้ว คือ 

ล าดับที่ 
รายช่ือผู้สมควรรับการพิจารณา   

ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
ชื่อปริญญา 

1 Dr.Sun Fangcheng บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
(การจัดการ) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องท่ี 1 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่

ฝ่ายบริหารฯ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 (ครั้งที่  1) 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 และได้ด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560 รอบ 6 เดือน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ เหลืออยู่ของ
ปีงบประมาณ และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CEO) ในการประชุมครั้ง
ที่ 2 (2/2560) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

 ฝ่ายบริหารฯ จึงขอแจ้งต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ เกี่ยวกับข้อมูลการอนุมัติ ให้
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 เพ่ือทางผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
งบประมาณ 
ท ี่ขออน ุม ัต ิ 

เหต ุผลของการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ หมายเหต ุ 

1 โครงการประช ุมเชิงปฏบ ิ   ัต ิการการจด ั ท า 
หล ักเกณฑ ์การเท ียฐโอนผลการเร ียนของ 
น ักศ ึกษา หลักส ูตรปร ับปร ุงพ.ศ. 2560 คณะ
บริหารธร ุ กจ ิ และศ ิลปศาสตร ์ 

1. เพอ ื่ สร ้างความเข้าใจในเกณฑก์าร 
เทียบโอนรายวช ิ  าและข้ันตอนการ 
ปฏบ ิ   ัต ิการเทียบโอนรายวช ิ าใหเ ้ ป็นไป 
ในทิศทางเด ียวกน ั 
2. เพอ ื่ ด าเน ินการเท ียบโอนผลการ 
เร ียนของน ักศ ึกษาคณะบริหารธร ุ กจ ิ 
และศ ิลปศาสตร ์ 
3. เพอ ื่ ใหน ้   ักศ ึกษาสามารถน าผลการ 
เท ียบโอนน าไปใช ้ในการวางแผนการ 
เร ียนได ้อย ่างถูกต ้องตลอดระยะเวลาท ี่ 
ศ ึกษา 

50,000.00 โครงการการเท ียบโอนผลการเร ียน 
นักศ ึกษา ประจา  ปีการศ ึกษา 2560 
คณะบร ิหารธร ุ กิจและศ ิลปศาสตร ์ 

1. เพอ ื่  สร ้างความเข้าใจในเกณฑ์การเทียบโอน 
รายวช ิ าและข้ันตอนการปฏบ ิ   ัต ิการเทียบโอน 
รายวช ิ าใหเ ้ ป็นไปในทิศทางเด ียวกน ั 
2. เพอ ื่ ด าเน ินการเท ียบโอนผลการเร ียนของ 
น ักศ ึกษาคณะบริหารธร ุ กจ ิ และศ ิลปศาสตร ์ 
3. เพอ ่ื ใหน ้  ักศ ึกษาสามารถน าผลการเทียบโอน 
น าไปใช ้ในการวางแผนการเร ียนได ้อย ่างถูกต ้อง 
ตลอดระยะเวลาทศ ี่   ึกษา 

50,000.00 ช่ือโครงการกบัวต ั ถุประสงค ์โครงการไม่สอดคล ้องกัน ฝ ่ายวช ิ าการฯ *เปล ี่ยนช ื ่อ 
โครงการ 

2    โครงการอบรมภาษาองักฤษและ 
ภาษาจน ี สา  หร ับพนักงานขาย 

เพ่ือพัฒนาความรเ ู้ พ่ิมพูนประสบการณ ์ 
ทางด ้านภาษา 

58,800.00 ขออนุมตั ิบรรจโ ุ ครงการ เนื่องจากไม่มีในแผนฏ ิบัต ิ 
ราชการ ประจา  ปีงบประมาณ 2560 (โครงการไม่ได ้ 
เสนอขอตอนต้นป ี แต่มีงบประมาณของโครงการ ซ ี 
พี ออลล ์ ทีส่ามารถด าเนินโครงการได ้ จง ึ ขออนุมตั ิ 
โครงการในแผนเพ ื่อด าเนนิงาน) 

โครงการ ซ ีพ ีออลล ์ *เสนอ 
โครงการใหม ่

3    โครงการปฐมนเิทศและสานส ัมพันธพ ์  ่ี 
น้องของนกัศึกษาท ุน ซ ีพ ีออลล ์ 

เพ ื่อเตร ียมความพร ้อมให ้กับนกัศกึษาใน 
การเข ้าศกึษาในระดับอุดมศกึษา 

26,520.00 ขออนุมตั ิบรรจโ ุ ครงการ เนื่องจากไม่มีในแผนฏ ิบัต ิ 
ราชการ ประจา  ปีงบประมาณ 2560 (โครงการไม่ได ้ 
เสนอขอตอนต้นป ี แต่มีงบประมาณของโครงการ ซ ี 
พี ออลล ์ ทีส่ามารถด าเนินโครงการได ้ จง ึ ขออนุมตั ิ 
โครงการในแผนเพ ื่อด าเนนิงาน) 

โครงการ ซ ีพ ีออลล ์ *เสนอ 
โครงการใหม ่

4    โครงการแนะแนวและประชาส ัมพ ันธ ์ 
โครงการฯ 

เพ่ือประชาส ัมพันธแ ์ ละแนะแนว 
การศกึษาให ้กับผ ู ้ท ี่สนใจ 

40,000.00 ขออนุมตั ิบรรจโ ุ ครงการ เนื่องจากไม่มีในแผนฏ ิบัต ิ 
ราชการ ประจา  ปีงบประมาณ 2560 (โครงการไม่ได ้ 
เสนอขอตอนต้นป ี แต่มีงบประมาณของโครงการ ซ ี 
พี ออลล ์ ทีส่ามารถด าเนินโครงการได ้ จง ึ ขออนุมตั ิ 
โครงการในแผนเพ ื่อด าเนนิงาน) 

โครงการ ซ ีพ ีออลล ์ *เสนอ 
โครงการใหม ่

5 พฒ ั  นาบุคลากรทง ั้ สายวช ิ าการ และสาย 
สน ับสน ุน และนักศ ึกษา ผ ่านการเร ียนร ู้ นอก
สถานท ี่ ณ สถานประกอบการ คร ั้งท ี่ 5 

1. เพอ ื่ พฒ ั  นาบุคลากรสายวช ิ าการ และ
สานสนับสนุนใหม ้   ีความร ู้ ความ 
เช ี่ยวชาญมากย ิ่งข ึ้น 
2. เพอ ื่ เสรมิสร ้างประสบการณ ์ใหแ ้ ก ่
น ักศ ึกษาในการเร ียนร ู้นอกหอ ้  งเร ียน 
3. เพอ ื่ เสรมิสร ้างความร ู้ทางด ้าน 
ท ักษะทางการตลาดใหก ้ บ ั  น ักศ ึกษา 

50,840 โครงการพัฒนาบคุลากรสายวช ิ าการ 
สายสนบัสนนุและนักศกึษา ผ ่านการ 
ใหค้วามรแ ้ื ลกเปล ่ียนประสบการณ ์ 
จากวท ิ ยากรภายนอก 

1. เพอ ื่ พฒ ั  นาบุคลากรสายวช ิ าการ และสาน 
สนับสนุนใหม ้   ีความร ู้ ความเช่ียวชาญมากยิง่ข้ึน 
2. เพอ ื่ เสริมสร ้างประสบการณ ์ใหแ ้ กน ่   ักศ ึกษา 
ในการเร ียนร ู้นอกหอ ้ งเร ียน 
3. เพอ ื่  เสรมิสร ้างความร ู้ทางด ้านท ักษะทาง การ
ตลาดใหก ้ บ ั  น ักศ ึกษา 

50,840 อาจารย ์ไม่สามารถเข ้าร ่วมโครงการได ้ เน ื ่องจากม ี
การเล ื ่อนเป ิดภาคเร ียน ป ีการศึกษา 2560 และ 
สถานประกอบการท ี่ได้ท าการต ิดต่อเพ ื่อขอเข ้า 
ศึกษาด ูงาน ได ้ตอบปฏ ิเสธกล ับมาทางหล ักส ูตร 
หลายสถานประกอบการ เน ื ่องจากเหต ุผลต ่างๆ 
อาท ิปิดปร ับปร ุงโรงงาน นักศ ึกษามีจา  นวนมาก 
เกนิไปซ ึ่งสถานประกอบการไมส่ามารถร ับได ้ 

หล ักส ูตรการตลาด *เปล ี่ยนช ื ่อ 
โครงการ 

 



 
6 

 

แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
งบประมาณ 
ท ี่ขออน ุม ัต ิ 

เหต ุผลของการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ หมายเหต ุ 

6 โครงการกีฬาส ัมพันธบ ์ ร ิหารธร ุ กิจ 
มหาบ ัณฑ ิตภาคเหนอื 

1. เพ ื่อพ ัฒนาและสร ้างเคร ือข ่าย 
ระหวา ่ งสถาบันศ ึกษาระด ับ 
ปร ิญญาโท 
2. เพ ื่อให ้นักศึกษาได ้ร ่วมการ 
แข ่งข ัน และสร ้างความสามคัค ี 
ความเข ้มแข ็งของนกัศกึษาใน 
การจด ั กิจกรรม 
3. เพ ื่อให ้นักศึกษาและผ ู ้ท ี่สนใจ 
ตระหนักถงึความสา ค ัญของการ 
ออกก าล ังกาย มีน ้ าใจเป ็น
นักกฬีา 

30,000.00 โครงการปฐมนเิทศและสานส ัมพันธพ ์  ่ี 
น้อง MBA และการจด ั การถ่ายทอด 
ความรป ู้ ระสบการณ ์จากรน ุ่ พ่ีส ู่รน ุ่ น้อง 

1. เพ่ือให้นกัศ ึกษามีความรค ู้ วามเข้าใจ 
เก ี่ยวกบัการเร ียนการสอน แนวคิด 
ปร ัชญา ระเบ ียบ ข ้อบ ังคบัต ่างๆท ่ี 
นักศกึษาควรย ึดถ ือให ้ไปในท ิศทางเด ียวกนั 
2. เพ่ือสร ้างทัศนคต ิต ่อวช ิ าชีพด ้านการ 
จด ั การธร ุ กิจ การจด ั การตรวจสอบภายใน 
3. เพ ่ือเตร ียมความพร ้อมให ้นักศกึษาเข ้า 
ศึกษาต่อระดับปร ิญญาโท 
4. แนวทางพ ัฒนาตนเองแนวคดิ 
ประสบการณ ์การจด ั การความรต ู้  ่อ 
การศ ึกษาเพ่ือสา  เร ็จการศึกษา
ระดับ ปร ิญญาโท 

45,000.00 การจด ั กีฬาส ัมพันธไ ์ ม่เหมาะสมห้วงเวลาที่มกีารจด ั งาน
ถวายความเคารพพระบรมศพ ร.9 จง ึ ขอผสาน 
โครงการกฬีาส ัมพันธก ์  ับโครงการปฐมนเิทศ นักศ ึกษา
ใหม ่จง ึ น างบประมาณด ังกล ่าวมารวมจด ั ส ัมมนาใน
โครงการเด ียว 

หล ักส ูตรบร ิหารธร ุ กิจ 
มหาบ ัณฑ ิต 

*เปล ี่ยน 
โครงการ 

7 โครงการส ืบสานวฒ ั นธรรมภ ูมิปัญญา 
เพ่ือส ืบสานวฒ ั  นธรรม  “ตามฮต ี ส ืบ
ฮอย” ประเพณ ี 

1. เพ ื่อส ่งเสร ิมสนบัสนนุ + 
อนรุ ักษ์ประเพณ ีและวฒ ั  นธรรม 
ท ้องถ ิ ่น 
2. เพ ื่อสร ้างโอกาสให ้นักศึกษา 
เร ียนร ู้ ประวต ั  ิศาสตร ์และ 
ศ ิลปวฒ ั  นธรรมประเพณ ีท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้นักศ ึกษาได ้เร ียนรเ ู้ ข้าใจ 
วถ ิ  ีชีวต ิ  รถ ู้  ึงค ุณค ่าของ 
ประวต ั  ิศาสตร ์ในท้องถิ่น ความ 
เป็นมาและวฒ ั นธรรมของท้องถิ่น 
จะสร ้างความภาคภ ูมิใจและ 
จต ิ สา  นึกในการร ักษาวฒ ั  นธ
รรม ประเพณ ีของท ้องถ ิ่น
ส ืบไป 
4. เพ่ือน าไปใช้ในชีวต ิ จร ิงและใน 
สถานประกอบการ ระหวา ่ ง 
การศ ึกษาและหล ังสา  เร ็จ
การศกึษา 

30,000.00 โครงการปร ับ Mind set ด ้วยหล ักการ 
สร ้างสมาธต ิ ามแนวพระพุทธศาสนา เพ ่ือ
ถวายเป ็นพระราชกศุลแด ่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภ ูมิ 
พลอด ุลยเดช 

1. เพ ื่อให ้นักศึกษาตระหนกัถ ึงการ 
อนรุ ักษ์ประเพณ ี วฒ ั  นธรรมการด ารงค ์ 
พระพุทธศาสนา และสา  นึกในพระ
มหา กร ุณาธค ิ   ุณของในหลวงร ัชกาลท ี่ 9 
2. สร ้างความสามัคค ีในรน ุ่ พ่ีส ู่รน ุ่ น้อง 
MBA รวมถ ึงคณาจารย ์ผ ู้สอน 
3. เพ่ือให้นักศ ึกษาเร ียนรแ ู้ ละเข้าใจวถ ิ  ี 
ชีวต ิ ค ุณค ่าของความร ัก ความสามัคค ี 
ธา  รงค ์ไวซ ้  ่ึงความกต ัญญ ูต ่อ 
พระพ ุทธศาสนา 

30,000.00 ประเพณ ี ‘ตามฮต ี ส ืบฮอย”ได ้ผ ่านช่วงลอยกระทง 
มาแล ้ว ห ้วงเวลาท ี่เหมาะสมคอืการใช ้หล ักการสร ้าง 
สมาธ ิ และการสา  นึกในพระมหากร ุณาธค ิ  ุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภ ูมิพลอด ุลยเดช 

หล ักส ูตรบร ิหารธร ุ กิจ 
มหาบ ัณฑ ิต 

*เปล ี่ยน 
โครงการ 
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แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
งบประมาณ 
ท ี่ขออน ุม ัต ิ 

เหต ุผลของการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ หมายเหต ุ 

6 โครงการกีฬาส ัมพันธบ ์ ร ิหารธร ุ กิจ 
มหาบ ัณฑ ิตภาคเหนอื 

1. เพ ื่อพ ัฒนาและสร ้างเคร ือข ่าย 
ระหวา ่ งสถาบันศ ึกษาระด ับ 
ปร ิญญาโท 
2. เพ ื่อให ้นักศึกษาได ้ร ่วมการ 
แข ่งข ัน และสร ้างความสามคัค ี 
ความเข ้มแข ็งของนกัศกึษาใน 
การจด ั กิจกรรม 
3. เพ ื่อให ้นักศึกษาและผ ู ้ท ี่สนใจ 
ตระหนักถงึความสา ค ัญของการ 
ออกก าล ังกาย มีน ้ าใจเป ็น
นักกฬีา 

30,000.00 โครงการปฐมนเิทศและสานส ัมพันธพ ์  ่ี 
น้อง MBA และการจด ั การถ่ายทอด 
ความรป ู้ ระสบการณ ์จากรน ุ่ พ่ีส ู่รน ุ่ น้อง 

1. เพ่ือให้นกัศ ึกษามีความรค ู้ วามเข้าใจ 
เก ี่ยวกบัการเร ียนการสอน แนวคิด 
ปร ัชญา ระเบ ียบ ข ้อบ ังคบัต ่างๆท ่ี 
นักศกึษาควรย ึดถ ือให ้ไปในท ิศทางเด ียวกนั 
2. เพ่ือสร ้างทัศนคต ิต ่อวช ิ าชีพด ้านการ 
จด ั การธร ุ กิจ การจด ั การตรวจสอบภายใน 
3. เพ ่ือเตร ียมความพร ้อมให ้นักศกึษาเข ้า 
ศึกษาต่อระดับปร ิญญาโท 
4. แนวทางพ ัฒนาตนเองแนวคดิ 
ประสบการณ ์การจด ั การความรต ู้  ่อ 
การศ ึกษาเพ่ือสา  เร ็จการศึกษา
ระดับ ปร ิญญาโท 

45,000.00 การจด ั กีฬาส ัมพันธไ ์ ม่เหมาะสมห้วงเวลาที่มกีารจด ั งาน
ถวายความเคารพพระบรมศพ ร.9 จง ึ ขอผสาน 
โครงการกฬีาส ัมพันธก ์  ับโครงการปฐมนเิทศ นักศ ึกษา
ใหม ่จง ึ น างบประมาณด ังกล ่าวมารวมจด ั ส ัมมนาใน
โครงการเด ียว 

หล ักส ูตรบร ิหารธร ุ กิจ 
มหาบ ัณฑ ิต 

*เปล ี่ยน 
โครงการ 

7 โครงการส ืบสานวฒ ั นธรรมภ ูมิปัญญา 
เพ่ือส ืบสานวฒ ั  นธรรม  “ตามฮต ี ส ืบ
ฮอย” ประเพณ ี 

1. เพ ื่อส ่งเสร ิมสนบัสนนุ + 
อนรุ ักษ์ประเพณ ีและวฒ ั  นธรรม 
ท ้องถ ิ ่น 
2. เพ ื่อสร ้างโอกาสให ้นักศึกษา 
เร ียนร ู้ ประวต ั  ิศาสตร ์และ 
ศ ิลปวฒ ั  นธรรมประเพณ ีท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้นักศ ึกษาได ้เร ียนรเ ู้ ข้าใจ 
วถ ิ  ีชีวต ิ  รถ ู้  ึงค ุณค ่าของ 
ประวต ั  ิศาสตร ์ในท้องถิ่น ความ 
เป็นมาและวฒ ั นธรรมของท้องถิ่น 
จะสร ้างความภาคภ ูมิใจและ 
จต ิ สา  นึกในการร ักษาวฒ ั  นธ
รรม ประเพณ ีของท ้องถ ิ่น
ส ืบไป 
4. เพ่ือน าไปใช้ในชีวต ิ จร ิงและใน 
สถานประกอบการ ระหวา ่ ง 
การศ ึกษาและหล ังสา  เร ็จ
การศกึษา 

30,000.00 โครงการปร ับ Mind set ด ้วยหล ักการ 
สร ้างสมาธต ิ ามแนวพระพุทธศาสนา เพ ่ือ
ถวายเป ็นพระราชกศุลแด ่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภ ูมิ 
พลอด ุลยเดช 

1. เพ ื่อให ้นักศึกษาตระหนกัถ ึงการ 
อนรุ ักษ์ประเพณ ี วฒ ั  นธรรมการด ารงค ์ 
พระพุทธศาสนา และสา  นึกในพระ
มหา กร ุณาธค ิ   ุณของในหลวงร ัชกาลท ี่ 9 
2. สร ้างความสามัคค ีในรน ุ่ พ่ีส ู่รน ุ่ น้อง 
MBA รวมถ ึงคณาจารย ์ผ ู้สอน 
3. เพ่ือให้นักศ ึกษาเร ียนรแ ู้ ละเข้าใจวถ ิ  ี 
ชีวต ิ ค ุณค ่าของความร ัก ความสามัคค ี 
ธา  รงค ์ไวซ ้  ่ึงความกต ัญญ ูต ่อ 
พระพ ุทธศาสนา 

30,000.00 ประเพณ ี ‘ตามฮต ี ส ืบฮอย”ได ้ผ ่านช่วงลอยกระทง 
มาแล ้ว ห ้วงเวลาท ี่เหมาะสมคอืการใช ้หล ักการสร ้าง 
สมาธ ิ และการสา  นึกในพระมหากร ุณาธค ิ  ุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภ ูมิพลอด ุลยเดช 

หล ักส ูตรบร ิหารธร ุ กิจ 
มหาบ ัณฑ ิต 

*เปล ี่ยน 
โครงการ 
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แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
งบประมาณ 
ท ี่ขออน ุม ัต ิ 

เหต ุผลของการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ หมายเหต ุ 

20    ประกวดดาวเดือนนกัศึกษาสาขาการ 
บ ัญชี 

1. เพอ ื่ สร ้างปฎส ิ  ัมพน ั  ธร ์ ะหวา ่ งน ักศ ึกษา ใน 
สาขาการบ ัญชีใหร ้  ู้จก ั กน ั  ด ีมากยิง่ข้ึน 2.ฝึกท ักษะ
การบริหารการจด ั  การระหวา ่ ง นักศ ึกษาสาขา
การบัญชี และการวางแผนงาน เพอ ื่ พฒ ั  นา
น ักศ ึกษาใหเ ้ ร ียนร ู้จากการปฎบ ิ   ัต ิงาน จร ิง 
3. เพอ ื่ ส ่งเสร ิมการท างานเป็นทีม ค ิดอย่าง
เป็น ระบบ เพอ ื่ น าไปใช้ในการท างานในหอ ้ 
งเร ียน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

หล ักส ูตรการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

21    งานออ้มอกการบ ัญชี 1. ฝ ึกการแลกเปล ี่ยนความค ิดระหวา ่ งเพอ ื่ น 
น ักศ ึกษาในหอ ้ งเร ียน ใหท ้    างานอย่างเป็น
กล ุ่ม เร ียนร ู้กา ่ อยูร่ ่วมกน ั  ในส ังคมน ักศ ึกษา 
2. สร ้างวฒ ั  นธรรมองค ์กรทด ี่  ี เพอ ื่ ใหน ้  ักศ ึกษา 
ได ้ตระหนักถ ึงค ุณค่าของการร ู้รักสาม ัคค ี 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

หล ักส ูตรการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

22    กิจกรรมวน ั เด ็กแห่งชาต ิ 1.เพอ ื่ สร ้างน ักศ ึกษาท่ี เหน ็  ค ุณค ่าของส ังคม 
สละประโยชน์ส ่วนบคุคลเพอ ื่  บริการช ุมชน 
2. เพอ ื่ สร ้างทัศนะคต ิทด ี่  ี ควบคู่กบ ั  การ ประ
ชาส ัมพน ั  ธ์ สาขาการบ ัญชี และคณะ 
บริหารฯ ใหเ ้ ยาวชนได ้ร ู้จก ั และสนใจในการเข้า 
ศ ึกษา 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

สาขาการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

23    บ ัญช ีเท ียบโอนข ันโตกสานส ัมพ ันธ ์ 1.สร ้างความส ัมพน ั ธร ์ ะหวา ่ งน ักศ ึกษาและศ ิษย์ 
เกา ่ น ักศ ึกษาสาขาการบ ัญชี เพอ ื่ สร ้างเครือข่าย 
การท างานด ้านสายวช ิ าชีพ 
2.เพอ ื่ ประชาส ัมพน ั  ธง ์ านกจ ิ กรรมน ักศ ึกษาด ้าน 
การอนุร ักษป ์  ระเพณ ีศ ิลปวฒ ั  นธรรม ให้ น ักศ ึกษา
และศ ิษย์เกา ่ ได ้ตระหน ักถึง 
ความส าค ัญของภม ู   ิป ัญญาของบรรพบรุ ุษ 
ทส ี่   ั่ง สมมาหลายช ั่วอาย ุคน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

สาขาการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

24    Accountancy Team work camp 1.สร ้างความสามัคค ีระหวา ่ งน ักศ ึกษาสาขาการ 
บัญชี 
2.เพอ ื่ ฝ ึกกระบวณการค ิด ประมวลผล และ 
เร ียนร ู้การอยูร่ ่วมกน ั  ในส ังคมน ักบ ัญชี 
3.เพอ ื่ สร ้างวฒ ั  นธรรมองค ์กรกอ ่ นการเข้าส ู่ 
ผ ู้ส าเร ็จการศ ึกษา 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

สาขาการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

 
 



 
9 

 
 

แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
งบประมาณ 
ท ี่ขออน ุม ัต ิ 

เหต ุผลของการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ หมายเหต ุ 

14 โครงการ Wrap Up การจด ั การธร ุ กิจ 
ค ้าปล ีก (ขออนุมัต ิยกเล ิก) 

1. เพ่ือให้นักศ ึกษาสาขาวช ิ า 
การตลาด (การจด ั การธร ุ กิจค ้า 
ปล ีก) มคีวามร ู้ ความเข ้าใจใน 
รายวช ิ า จากผ ู้มีประสบการณ ์จร ิง 
2. เพ่ือให้นักศ ึกษาสาขาวช ิ า 
การตลาด (การจด ั การธร ุ กิจค ้า 
ปล ีก) สามารถน าความรไ ู้ ปใช้ได ้ 
จร ิงในสถานประกอบการ 

70,200.- โครงการส ่งเสร ิมนักศกึษาในการ 
น าเสนอผลงานวช ิ าการระด ับนานาชาต ิ 

1. เพ ่ือยกระดับค ุณภาพและมาตรฐาน 
งานวจ ิ ย ั ของนักศ ึกษาหล ักส ูตรการตลาด 
(การจด ั การธร ุ กิจค ้าปล ีก) 
2. เพ ื่อให ้นักศกึษาหล ักส ูตรการตลาด 
(การจด ั การธร ุ กิจค ้าปล ีก) มีโอกาสได ้ น 
าเสนอผลงานวจ ิ ย ั ในระดับนานาชาต ิ 

70,200.- 1. เพ่ือสร ้างเคร ือข่ายกับนักวจ ิ ย ั  นักวช ิ าการทัง้ใน 
และต ่างประเทศ 

2. เพ ิ่มแนวทางในการพ ัฒนาศกัยภาพของนกัศึกษา 

โครงการเซนทร ัล *เปล ี่ยน 
โครงการใหม ่

15 โครงการเร ียนรน ู้ อกสถานที่และ การบูร
ณาการองค ์ความรจ ู้ าก ห ้องเร ียนส ู่
สถานประกอบการใน ประเทศญป ี่  ุ่น 

1. เพ ื่อให ้นักศึกษาหล ักส ูตร 
การตลาด (การจด ั การธร ุ กิจค ้า 
ปล ีก) ได้ประสบการณ ์ใหม่ในการ 
เร ียนรน ู้ อกสถานที ่โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการในประเทศ 
ญป ี่  ุ่น 
2. เพ ื่อให ้นักศึกษาหล ักส ูตร 
การตลาด (การจด ั การธร ุ กิจค ้า 
ปล ีก) ได ้น าความรจ ู้ าก 
ประสบการณ ์นอกสถานท ี่มา 
ประย ุกต ์ในองค ์ความรใ ู้ หม ่

183,963.- โครงการศกึษาความเป ็นไปได ้ และ 
โอกาสร ่วมกบัการบ ูรณาการองค ์ 
ความรจ ู้ ากห้องเร ียนส ู่สถาน 
ประกอบการ ณ เมืองป ีนัง ประเทศ 
มาเลเซ ีย 

1. เพ ่ือให ้นักศกึษาหล ักส ูตรการตลาด 
(การจด ั การธร ุ กิจค ้าปล ีก) ได ้ 
ประสบการณ ์ใหมใ่นการเร ียนรน ู้ อก 
สถานท ี่ โดยเฉพาะสถานประกอบการ ณ 
เมืองป ีนัง ประเทศมาเลเซ ีย 
2. เพ ่ือให ้นักศกึษาหล ักส ูตรการตลาด 
(การจด ั การธร ุ กิจค ้าปล ีก) ได ้น าความร ู้ 
จากประสบการณ ์นอกสถานท ่ีมาประย ุกต ์ 
ในองค ์ความรใ ู้ หม ่

183,963.- 1. ข้อจา  กัดทางด ้านภาษา, เวลา และค ่าใช้จา ่ ย 
2. ความสะดวกในการเด ินทาง 

โครงการเซนทร ัล *เปล ี่ยนช ื ่อ 
โครงการ 

16 โครงการเสวนาศ ิลปวฒ ั  นธรรมส ืบสาน 
ประเพณ ีรดน้ าด าหว ั ปใ ี๋ หม่เม ือง 
(จอมทอง) 

1. เพอ ื่ ใหน ้   ักศ ึกษาได ้ซึมซ ับถึง 
วฒ ั  นธรรมทด ี่  ีงามของท ้องถ่ิน และ 
ประเพณ ีไทย                            2. 
เพอ ื่ ใหน ้   ักศ ึกษาได ้ศ ึกษาและอนุรักษ ์
หวงแหนประเพณ ีศ ิลปวฒ ั  นธรรมของ 
ท ้องถ่ิน               3. เพอ ื่ ใหน ้  ักศ ึกษา 
ได้แสดงถ ึงความกต ัญญ ู ความเคารพ 
นอบน้อมถ่อมตนต ่อครูอาจารย์ 

5,000 โครงการเสวนาส ืบสานประเพณ ีสรง 
น้ าพระบรมธาต ุเจา ้ ศร ีจอมทอง 

1. เพ ื่อเป ็นการส ักการะพระบรมธาต ุ ซ ึ ่ง 
เป ็นป ูชนียสถานอนัเกา่แกแ่ละนบัเป ็น 
โบราณสถานท ี่สา  ค ัญของอ าเภอจอม
ทอง 

2. เพ ่ือให ้นักศึกษา 
บ ุคลากรและช ุมชนร ่วมมือร ่วมใจในการ 
ส ักการะบ ูชาองคพ์ระธาต ุ    3. เพ ื่อให ้
นักศ ึกษาได ้ซ ึมซ ับถงึวฒ ั นธรรมทีด่ ีงาม 
ของท ้องถ ่ินและประเพณ ีไทย    4. 
เพ ื่อให ้นักศกึษาได ้ศึกษาและอนุร ักษ ์ หวง
แหนประเพณ ีศ ิลปวฒ ั  ธรรม 

5,000 กองคล ังไม่อนุมัต ิงบประมาณในการด าเนนิโครงการ ศ ูนย ์การจด ั การศ ึกษา 
จอมทอง 

*เปล ี่ยน 
โครงการ 
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แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
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17 โครงการส ืบสานวฒ ั นธรรมภายใต ้ 
การบ ูรณาการร ่วมกบัหนว่ยงานใน 
ท ้องถ ิ่นอ าเภอจมทอง มหกรรม
ผ ้า ฝ ้ายทอมือ 116 ป ี๋ของดี
จอมทอง 

ประจา  ป ี2560 

1. เพอ ื่ ใหเ ้ ผยแพร ่และประชาส ัมพน ั  ธ์ 
ศ ูนย ์การจด ั การศ ึกษาพเ ิ ศษ (จอมทอง) 
ใหเ ้ ป็นทร ี่  ู้จก ั มากยิง่ข้ึน                2. 
เพอ ื่ ใหน ้  ักศ ึกษาได ้ร ่วมกน ั ท านุบ าร ุง 
ส ืบทอดศ ิลปวฒ ั  นธรรมประเพณอีน ั  ด ี 
งามของท ้องถ่ินใหค ้  งอยูต่ลอดไป 

3. เพอ ื่ สร ้างความส ัมพน ั  ธ์ 
ทด ี่  ีกบ ั  ช ุมชน 
4. เพอ ื่ ใหน ้  ักศ ึกษา บุคลากร ได ้ 

แสดงออกถ ึงความกต ัญญ ูกตเวที น้อม 
ล ารึกในพระมหากร ุณาธค ิ  ุณ และ
แสดง จงรักภก ั ด ี ถวายเป ็นราชสักการ
แด ่ พระบามสมเด ็จพระเจา ้ อย ู่หว ั 

5. เพอ ื่ เผยแพร ่พระราช 
กรณ ียกจ ิ   ของพระบาทสมเด ็จพระ 
เจา ้  อย ู่หว ั   ได ้ส านึกและตระหนัก
ใน พระมหากร ุณาธค ิ  ุณทท ี่ รงมตี ่อ
ปวง พสกนิกชาวไทย 

15,000 โครงการส ืบสานวฒ ั นธรรมภายใต ้ 
การบ ูรณาการร ่วมกบัหนว่ยงานใน 
ท ้องถ ิ่นอ าเภอจมทอง (ปฏ ิบัต ิ
ธรรม เทิดพระเกียรต) ิ 

1. เพอ ื่ ใหน ักศ ึกษา บุคลากร   ได ร ับ
ความร ู ความเขาใจในหลักธรรมค าสอน
ของ 
พระพท ุ  ธศาสนาด ียิง่ข้ึน และสามารถน ามา 
ปร ับใชในการด าเนินชีวต ิ ประจา  วน ั  รวมถึงชีวต ิ 
การท               างานได ๒. เพอ ื่ 
ปฏบ ิ   ัต ิธรรมฝ กจต ิ ภาวนา ตามหลักพระพท ุ  
ธศาสนา 
๓. เพอ ่ื ใหเปนการผอนคลายกายและจต ิ ใจ 

จากความเคร ียด 4. เพอ ื่ กอใหเกด ิ ทัศนคต ิทด ี่  ีใน 
การอยใ ู นส ังคม ม ีจต ิ ใจเกอ ื้ กล ู  สงบรมเย็น 

15,000 เนื่องจากอ าเภอจอมทองยกเล ิกการจด ั  มหกรรม
ผ ้า ฝ ้ายทอมือ 116 ปี๋ของด ีจอมทองประจา  ป ี
2560 

ศ ูนย ์การจด ั การศ ึกษา 
จอมทอง 

*เปล ี่ยน 
โครงการ 

18 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจด ั  ท 
า ผลงานทางวช ิ าการ 

เพอ ื่ ใหค ้ ณาจารย์ได ้ร ับความร ู้เบอ ื้ งต ้น 
เกย ี่ วกบ ั  หลักเกณฑ ์และวธ ิ ก ี าร 
ประเมินผลการสอนและเอกสารทใ ี่ ช้ 
ประเมินผลการสอนเพอ ื่ ขอก าหนด 

ต าแหน ่ง ผศ. รศ. ศ. 

18,050 โครงการถ ่ายทอดประสบการณ ์การ 
จด ั ท าผลงานทางวช ิ าการ 

1. เพอ ื่ พฒ ั  นาอาจารย์ใหด ้  ารงต าแหน่
งทาง วช ิ าการใหม ้ ากข้ึน 
2. เพอ ื่ สนับสนุนและสร ้างแรงจง ู ใจใหก ้ บ ั อาจารย์
ในการท าผลงานทางวช ิ าการ 

3. เพอ ื่ ใหค ้ ณาจารย์ได ้ร ับความร ู้เบอ ื้ งต ้น 
เกย ี่ วกบ ั  หลักเกณฑ ์และวธ ิ ก ี ารประเมินผลการ 
สอนในการขอก าหนดต าแหน่งทางวช ิ าการ 

32,026 ขอเปล ี่ยนแปลงงบประมาณโดยใช ้งบประมาณ 
รายได้จากเดิม 18,050 บาท เป ็น 32,026 บาท 
เพ่ือให้มคีวามสดคล ้องกับจา นวนผ ู้เข ้าร ่วมโครงการ 

ฝ ่ายบร ิหารฯ *ปร ับ 
งบประมาณ 

19    โครงการศกึษาด ูงานด ้านกระบวนการ 
จด ั การเร ียนการสอน ทางด ้าน 
บร ิหารธร ุ กิจและศ ิลปศาสตร ์ 
(หล ักส ูตรนานาชาต) ิ 

1. เพอ ่ื ศ ึกษาด ูงานกระบวนการจด ั การเร ียนการ 
สอนด ้านการท ่องเทย ี่  วและการการบริการ 
2. เพอ ่ื ศ ึกษาด ูงานด ้านกระบวนการจด ั การ 
เร ียนการสอนหลกัส ูตรนานาชาต ิ 
3. เพอ ื่ ใหค ้ ณาจารย์น าองค ์ความร ู้ทไ ี่ ด ้จาก 
การศ ึกษาด ูงานมาประยุกต ์ใช ้ในการปร ับปร ุง 
หลักส ูตรใหม ้   ีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

220,000 ขอเพ่ิมเต ิมโครงการโดยงบประมาณรายได ้ ประจา  
ป ีงบประมาณ 2560 

ฝ ่ายบร ิหารฯ *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่
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แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
งบประมาณ 
ท ี่ขออน ุม ัต ิ 

เหต ุผลของการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ หมายเหต ุ 

20    ประกวดดาวเดือนนกัศึกษาสาขาการ 
บ ัญชี 

1. เพอ ื่ สร ้างปฎส ิ  ัมพน ั  ธร ์ ะหวา ่ งน ักศ ึกษา ใน 
สาขาการบ ัญชีใหร ้  ู้จก ั กน ั  ด ีมากยิง่ข้ึน 2.ฝึกท ักษะ
การบริหารการจด ั  การระหวา ่ ง นักศ ึกษาสาขา
การบัญชี และการวางแผนงาน เพอ ื่ พฒ ั  นา
น ักศ ึกษาใหเ ้ ร ียนร ู้จากการปฎบ ิ   ัต ิงาน จร ิง 
3. เพอ ื่ ส ่งเสร ิมการท างานเป็นทีม ค ิดอย่าง
เป็น ระบบ เพอ ื่ น าไปใช้ในการท างานในหอ ้ 
งเร ียน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

หล ักส ูตรการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

21    งานออ้มอกการบ ัญชี 1. ฝ ึกการแลกเปล ี่ยนความค ิดระหวา ่ งเพอ ื่ น 
น ักศ ึกษาในหอ ้ งเร ียน ใหท ้    างานอย่างเป็น
กล ุ่ม เร ียนร ู้กา ่ อยูร่ ่วมกน ั  ในส ังคมน ักศ ึกษา 
2. สร ้างวฒ ั  นธรรมองค ์กรทด ี่  ี เพอ ื่ ใหน ้  ักศ ึกษา 
ได ้ตระหนักถ ึงค ุณค่าของการร ู้รักสาม ัคค ี 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

หล ักส ูตรการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

22    กิจกรรมวน ั เด ็กแห่งชาต ิ 1.เพอ ื่ สร ้างน ักศ ึกษาท่ี เหน ็  ค ุณค ่าของส ังคม 
สละประโยชน์ส ่วนบคุคลเพอ ื่  บริการช ุมชน 
2. เพอ ื่ สร ้างทัศนะคต ิทด ี่  ี ควบคู่กบ ั  การ ประ
ชาส ัมพน ั  ธ์ สาขาการบ ัญชี และคณะ 
บริหารฯ ใหเ ้ ยาวชนได ้ร ู้จก ั และสนใจในการเข้า 
ศ ึกษา 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

สาขาการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

23    บ ัญช ีเท ียบโอนข ันโตกสานส ัมพ ันธ ์ 1.สร ้างความส ัมพน ั ธร ์ ะหวา ่ งน ักศ ึกษาและศ ิษย์ 
เกา ่ น ักศ ึกษาสาขาการบ ัญชี เพอ ื่ สร ้างเครือข่าย 
การท างานด ้านสายวช ิ าชีพ 
2.เพอ ื่ ประชาส ัมพน ั  ธง ์ านกจ ิ กรรมน ักศ ึกษาด ้าน 
การอนุร ักษป ์  ระเพณ ีศ ิลปวฒ ั  นธรรม ให้ น ักศ ึกษา
และศ ิษย์เกา ่ ได ้ตระหน ักถึง 
ความส าค ัญของภม ู   ิป ัญญาของบรรพบรุ ุษ 
ทส ี่   ั่ง สมมาหลายช ั่วอาย ุคน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

สาขาการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

24    Accountancy Team work camp 1.สร ้างความสามัคค ีระหวา ่ งน ักศ ึกษาสาขาการ 
บัญชี 
2.เพอ ื่ ฝ ึกกระบวณการค ิด ประมวลผล และ 
เร ียนร ู้การอยูร่ ่วมกน ั  ในส ังคมน ักบ ัญชี 
3.เพอ ื่ สร ้างวฒ ั  นธรรมองค ์กรกอ ่ นการเข้าส ู่ 
ผ ู้ส าเร ็จการศ ึกษา 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

สาขาการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่
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แบบเสนออนมุ ัต ิขอเปล ี ่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจ าป ี2560 

คณะบริหารธร ุ ก ิจและศ ิลปศาสตร ์

ท ี่ ช ื่อโครงการเด ิม ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการเด ิม 
งบประมาณท ี่ 
ได ้ร ับอนมุ ัต ิ 

ช ื่อโครงการใหม ่ ว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ 
งบประมาณ 
ท ี่ขออน ุม ัต ิ 

เหต ุผลของการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ หมายเหต ุ 

25    โครงการสรงน ้ าคร ูบา สาขาการบ ัญชี 1.เพอ ื่ สร ้างความร ู้จก ั ระหวา ่ งคณาจารย์ 
เจา ้ หน้าทแ ี่ ละน ักศ ึกษาสาขาการบ ัญชี 
2.เพอ ื่ สร ้างก าล ังใจในการเร ียน ผ ่านการ
แนะ แนวทางจากคณาจารย์ เจา ้ หน ้าท ี่ 
และ นักศ ึกษาสาขาการบัญชี 

3.สร ้างวฒ ั  นธรรมองค ์กร ผ ่านประเพณ ี 
ศ ิลปวฒ ั  นธรรมทส ี่  ืบทอด มาจากการปฎบ ิ   ัต ิจาก 
ร ุ ่นส ู่ร ุ ่น 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เนื่องจากกิจกรรมนกัศ ึกษาสาขา ไม่ได ้บรรจใ ุ น 
แผนงาน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

สาขาการบ ัญชี *เพ ิ่มโครงการ 
ใหม ่

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

เรื่องท่ี 1 การน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2560 

รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) ได้แจ้งต่อที่
ประชุมฯ ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ และได้รับการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอต่อสกอ.พิจารณาในล าดับต่อไป ซึ่งหาก
ผลการพิจารณาเป็นประการใดทางฝ่ายวิชาการฯ จะได้น าไปด าเนินการและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ให้ทราบในโอกาส
ต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์สุรีย์พร        
ใหญ่สง่า) 

 เนื่องจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า)        
ติดราชการ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) จึงได้แจ้งต่อ     
ที่ประชุม คณะฯ จะได้มีก าหนดการตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 
โดยมีก าหนดการและอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 
 วันที่ 20 มิ.ย. 60 รับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ที่ Site Visit หลักสูตรการบัญชี 

วันที่ 22 มิ.ย. 60 รับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ที่ไม่ได้ Site Visit ได้แก่ การจัดการ, การตลาด, 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

วันที่ 23 มิ.ย. 60 ระดับหลักสูตร ที่ไม่ได้ Site Visit ได้แก่ ระบบสารสนเทศฯ, การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ, การท่องเที่ยวฯ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  (ไม่มี) 
 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปร ะจ าคณะครั้งที่               

91 (3/2560)  ตามหนังสือที่ ศธ 0583.02/ว 318 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่องส่งส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 91 (3/2560) ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านได้พิจารณารับรอง และ
หากมีการแก้ไขข้อมูลให้ส่งกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 หรือถ้าหากไม่มีการแก้ไขข้อมูลถือ
ว่ารับรองรายงานการประชุม 

ในการนี้ คณะรับข้อมูลจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข  ซึ่งคณะฯ ได้ท าการแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 91 (3/2560) 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายหริพล  ธรรมนารักษ์ 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ          

ด้วย นายหริพล  ธรรมนารักษ์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามหนังสือที่         
ศธ 0583.10/339 ลงวันที่  28 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา  

        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      เป็น   อนุกรรมการ 

 หรือ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

        เป็น   อนุกรรมการ 
3. นางสาวอัศรา   โรจนพิบูลธรรม หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     มทร.ล้านนา เชียงราย 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ คือ     
เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาที่ขอ โดยให้มีความสอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนและผลงานแต่งหรือ
เรียบเรียง หรืออาจจะเน้นการขอชื่อสาขาวิชาที่ท าการสอนในความเชี่ยวชาญ เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ให้ได้สูงสุดต่อตัวผู้ขอเองในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นไป           
ในอนาคต หากเมื่อด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับและส่งมายัง
คณะฯ เพ่ือจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
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เรื่องท่ี 2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ         

ด้วย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาบริหารธุรกิจ ตามหนังสือที่                    
IBM 057/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอจัดท าผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง          อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อบุคคลตามข้อ 1-3      

เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส 

มติทีป่ระชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายภาคภูมิ  ภัควิภาส  ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง          อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องที่ 3 การพิจารณาการขอเปลี่ยนสถานศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 
1/2560 ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ        
ตามที่ น.ส.อุ่นอารี  ตลาดเงิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับความเห็นชอบและรับรองรายชื่อ การขอลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา 
จากการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

น.ส.อุ่นอารี  ตลาดเงิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก อายุ  33 
ปี อายุราชการ 2 ปี 5 เดือน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท สาขา 
กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Ph.D. in Modern Languages 
Research Programmer (Including Applied Linguistics for Language Teaching/ELT) ณ ประเทศอังกฤษ 
งบประมาณ 5,440,880 บาท หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง Pronunciation Teaching and Learning in the Thai 
Context of English as Lingua Franca : Teachers and Student’s Perspectives  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการทุนฯ เสนอให้คณะฯ พิจารณามหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด 
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มทร.ล้านนา ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณในเรื่องของ
ทุนการศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เสนอมานั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก 

ในการนี้ น.ส.อุ่นอารี  ตลาดเงิน จึงได้เสนอเรื่องมายังคณะฯ ตามมติของคณะกรรมการทุนการศึกษา 
มทร.ล้านนา โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0583.13/728 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพ่ือเสนอรายชื่อ
มหาวิทยาลัยใหม่ ดังนี้ 

1. ห ลั ก สู ต ร  Ph.D in Linguistics, Massey University, Palmerston North, New Zealand 
งบประมาณ 3,082,560 บาท  

2. หลั ก สู ต ร  Ph.D in Linguistics, University of Canterbury, Chirstchurch, New Zealand 
งบประมาณ 3,082,560 บาท 

3. หลักสูตร Ph.D in Teaching English as a Second Language, University of British Columbia, 
Vancouver, Canada งบประมาณ 3,103,360 บาท  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- เห็นชอบสนับสนุนการขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร Ph.D in 

Teaching English as a Second Language, University of British Columbia, 

Vancouver, Canada งบประมาณ 3,103,360 บาท เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มี       

การเรียนแบบบรรยาย (Coursework)  ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์ทาง

การศึกษาสูงสุด 
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- ให้เสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร Ph.D in Teaching 

English as a Second Language, University of British Columbia, Vancouver, 

Canada  ให้มีครบถ้วนและเสนอรายละเอียดกลับมายังคณะฯ โดยผ่านการพิจารณา

จากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพ่ือคณะฯ จะให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะพิจารณาในล าดับต่อไป  

เรื่องที่ 4 การพิจารณาการขอเปลี่ยนสถานศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 

1/2560 ราย นางปณิสา  กุระคาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่ 

นางปณิสา กุระคาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ ได้รับความเห็นชอบและรับรองรายชื่อ การขอลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา จากการประชุม

คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

นางปณิสา กุระคาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อายุ 32 ปี 

อายุราชการ 2 ปี 6 เดือน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ศศ.ม.

การสอนภาษาอังกฤษ ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Ph.D. Education TESOL (Teaching 

English as a Second Language) ณ ประเทศออสเตรเลีย งบประมาณ 5,706,064 บาท หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง 

How Teacher’s Cognition Facilitates Students’ Intercultural Communication Through Work 

Integrated Learning Skills ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการทุนฯ เสนอให้คณะฯ พิจารณามหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่มี

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มทร.ล้านนา ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส า นัก

งบประมาณในเรื่องของทุนการศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เสนอมานั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก 

ในการนี้ นางปณิสา  กุระคาน จึงได้เสนอเรื่องมายังคณะฯ ตามมติของคณะกรรมการทุนการศึกษา 

มทร.ล้านนา โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ภส.074/2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพ่ือเสนอรายชื่อ

มหาวิทยาลัยใหม่ คือ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยงบประมาณ 2,018,700 บาท 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- เห็นชอบสนับสนุนการขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรและประเทศ

เดียวกับราย น.ส.อุ่นอารี  ตลาดเงิน (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) คือหลักสูตร  Ph.D        

in Teaching English as a Second Language, University of British Columbia, 

Vancouver, Canada เ นื่ อ ง จ าก เป็ นหลั กสู ต ร ที่ มี ก า ร เ รี ย นแบบบร รย าย 

(Coursework)  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุด 

 



 
18 

 

- ให้เสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร Ph.D in Teaching 

English as a Second Language, University of British Columbia, Vancouver, 

Canada ให้มีครบถ้วนและเสนอรายละเอียดกลับมายังคณะฯ โดยผ่านการพิจารณา

จากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพ่ือคณะฯ จะให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะพิจารณาในล าดับต่อไป 

เรื่องท่ี 5 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสาขาศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันน์) ได้แจ้งต่อที่

ประชุมฯ ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ก าหนดให้
มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
ทุกรอบ 5 ปี   

ฝ่ายวิชาการฯ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสาขาศิลปศาสตร์ เพ่ือให้
การบริหารจัดการภายในสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ทัง้นี้ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ได้มีบันทึกข้อความเสนอมายังคณะฯ ตามหนังสือที่  ศธ 0583.02/ศศ.032.2560 ลงวันที่                
15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสาขาศิลปศาสตร์ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างภายในสาขาศิลปศาสตร์  
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
เรื่องท่ี 1 แจ้งการเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาจ้าง อัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 ราย 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) ได้แจ้งต่อที่ประชุม

การเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาจ้าง อัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. ราย ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์   

ตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ลาออกจ านวน 1 ราย ท าให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนั้นคณะฯ จึงได้

คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถความช านาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว 

โดยได้เสนอต่อมทร.ล้านนา ให้บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 อัตรา ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแล

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รวมถึงก ำกับ

ดูแล ควบคุมตรวจสอบ กำรท ำวิทยำนิพนธ์ หรือสำรนิพนธ์ งำนวิจัย ค้นคว้ำอิสระ  ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 (1/2560) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

ให้จ้าง ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถช านาญงานสูงมากพิเศษ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ

ปริญญาเอก จากเงินรายได้ของคณะฯ ในอัตราเดือนละ 50,000 บาทมีก าหนดจ้างคราวละ 1 ปี  

2. ราย นายวรปพัฒน์  โสภณธนะสิริ  

  ตามที่คณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสอนและการปฏิบัติงานครัวและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน

โรงแรม จ านวน 1 อัตรา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายวรปพัฒน์  โสภณธนะสิริ เพ่ือท าหน้าที่สอนวิชาที่

ต้องปฏิบัติในครัวของหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ดูแลห้องปฏิบัติการครัว และสอนนักศึกษาได้ฝึก

ปฏิบัติจริงโดยอาศัยประสบการณ์  คณะฯ จึงได้เสนอการขอจ้างอัตราดังกล่าว ในต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งตามระเบียบ

แล้วจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท แต่นายวรปพัฒน์ โสภณธนะสิริ ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ทางกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จึงได้แนะน าให้บรรจุฯ เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 และเสนอให้ได้รับค่าประสบการณ์ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีไม่เกินเดือนละ 

1,500 บาท เนื่องจากมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการครัวและภัตตาคารซึ่งหาได้ยากมาก  ทั้งนี้ ได้รับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 (1/2560) เมื่อวันที่           

31 พฤษภาคม 2560 ให้จ้างนายวรปพัฒน์ โสภณธนะสิริ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ จากเงิน

รายได้ของคณะฯ ในอัตราเดือนละ 19,500 บาท โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมอีก

หน้าที่หนึ่ง  และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้ได้รับค่าประสบการณ์เดือนละไม่เกิน 1,500 บาท หากผลการ

พิจารณาเป็นประการใด จะได้น ามาแจ้งต่อที่ประชุมฯ ได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าร่วมกันพิจารณาและมีมตเิห็นชอบ 
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เรื่องท่ี 2 แจ้งให้ทราบจากการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ  
ตัวแทนคณาจารย์ประจ า (อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ  
1. จากการประชุมสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่องสร้างระบบคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคลและค่าตอบบุคลากรอุดมศึกษาอย่างไรให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ          

สวนสุนันทา กรุงเทพมหหานคร ซึ่งมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง

ประเทศไทย (ทปสท) โดยประธาน ผศ.รัฐกร คิดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า ทปสท.ได้ติดตามเรื่องเงินเดือนข้าราชการ

เพ่ิม 8% ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมติของที่ประชุมให้ท าหนังสือเวียน

แจ้งมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขัดต่อกฏหมาย และเรื่องการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีจ้างผู้

เกษียณอายุราชการ) ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องไปยังรัฐบาลศาลปกครอง ปปช.  

2. ที่ประชุมสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การแก้ปัญหาอุดม          

ศึกษาไทย : ทางเลือกทางรอด  มีประเด็นส าคัญคือ ขณะนี้แทบทุกมหาวิทยาลัยมักเกิดปัญหาจากกระบวนการ 

สรรหาอธิการบดี บางแห่งถูกใช้มาตรา 44 บางแห่งสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถประชุมอนุมัติปริญญาบัตร

นักศึกษาได้ ถ้ามีคดีถึงศาลปกครองหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ แล้วโอกาสที่จะเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาอธิการบดี        

จะน้อยลง ท าให้เสียเวลาเฉลี่ย 4-6 เดือน หรืออาจถูกเสนอชื่อบุคคลภายนอกมาควบคุมดูแลในช่วงที่เกิด

ปัญหา และต้นเหตุของปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือบุคลากรระดับผู้บริหารขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. ขณะนี้ที่กรุงเทพฯ ก าลังมีการประชาพิจารณ์พระราชบัญญัติอุดมศึกษาใหม่ รอบสุดท้ายในวันที่          

23 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างมาก  ถ้าเกิดการปรับโครงสร้างใหม่ให้มหาวิทยาลัยมีการแยกตัว

ออกมาจากกระทรวงศึกษา เดิมเพราะมหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็น  4 กลุ่ม มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัย       

ในก ากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคล และมหาวิทยาลัยราชภัฎรวม ประมาณ 180 แห่ง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ ารับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 

 

 

 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          เลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม           

                                  
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                    คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 


