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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 95 (7/2560) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
6. อาจารย์สุรีย์พร   ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  

8. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  

 

9. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต 
2. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.20 น.  
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วาระการประชุม  

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์  (ไม่มี) 
1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  (ไม่มี) 
1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา  (ไม่มี) 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 
2.1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 

2.1.1 การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร             
ทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2.2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ดร.
อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
2.2.1 การปรับปรุงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
  2.2.2 การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติในการบริหารจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและ

การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติสาขาบริหารธุรกิจ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 94 (6/2560) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ 

(มทร.ล้านนา ล าปาง) 
5.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของเอกสารค าสอน  
     ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี (มทร.ล้านนา ตาก) 
5.4 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 
5.5 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ                                  
     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

เรื่องท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2559 ซึ่งได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.51 อยู่ระระดับคุณภาพ พอใช้ โดยจากการสรุปและวิเคราะห์คุณภาพ
หลักสูตรจาก 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัณชีบัญฑิต หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซึ่งไม่
ผานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรง,        
มีการปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2) หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เนื่องจาก จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ (อาจารย์ของ
พ้ืนที่เชียงรายลาออก), คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรง, มีการปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เนื่องจากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ, คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่ตรง 

เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณบดีฯ จึงมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) และด าเนินการส ารวจ

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกหลักสูตรทุกพ้ืนที่ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2. ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ (อ.อัศรา  โรจนพิบูลธรรม) แจ้งให้หลักสูตรการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม รายงานจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่คงเหลือในปัจจุบัน มายังคณะฯ เพ่ือคณะฯ จะได้ราย งานให้กับ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเสนอ สกอ. ต่อไป 

3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) ขอให้ชี้แจง

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือได้มาซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มาทดแทนอาจารย์ที่ลาออก ซึ่งท าให้มีจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด าเนินการแจ้งปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของเขตพ้ืนที่

เชียงราย โดยเสนอเรื่องไปยังสภามหาวิทยาลัย ซึ่งก็จะไม่ถูกรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรการ

ท่องเที่ยวฯ พ้ืนที่เชียงราย โดยให้เหตุผลการปิดเนื่องจากไม่มีนักศึกษามาสมัครเข้าศึกษา และหลักสูตรจะถูกปิดลง

อย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อนักศึกษาที่คงเหลือในปัจจุบันได้ส าเร็จการศึกษาไปทั้งหมด  ส าหรับอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่เหลือจ านวน 2 ราย สามารถโอนย้ายรายชื่อให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสุตรในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ท าการเปิด

การเรียนการสอน ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
 -ไม่มี- 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

 -ไม่มี- 
1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์สุรีย์พร        

ใหญ่สง่า) 
 -ไม่มี-  
 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ   
 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
 เรื่องที่ 1 การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ซึ่งอาจจะมีผลประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2560 จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากร
ในสังกัดได้รับทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มีความถูกต้องตาม
หลักเณฑ์ใหม่ ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจาก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต           
(ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
 เรื่องที่ 1 การปรับปรุงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอะแนะให้ปรับปรุงคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้เป็นไปตามเกณฑ์ ควรมีผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้าน
บริหารธุรกิจหรือการจัดการหรือบริหารศาสตร์ และต้องมีคุณวุฒิตรง  ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวน 19 ราย            
โดยทางหลักสูตรฯ จะได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตามล าดับที่ถูกต้องต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

เรื่องที่ 2 การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติในการบริหารจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและการ
น าเสนอผลงานระดับนานาชาติสาขาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จะได้ร่วมสร้าง
เครือข่ายวิจัยกับ Oita Prefectural College of Arts and Culture Oita City ประเทศ Japan  จึงได้จัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง“Creative Management in Business and Economics” ระหว่างวันที่ 
10-15 ตุลาคม 2560 ณ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) และ Oita Prefectural College of Arts 
and Culture, Oita prefecture ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลการวิจัยในด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ เตรียมพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ เป็นการยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบก้าวหน้าของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ในอนาคตของผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 

ในการนี้ ได้อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ให้การประสานงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ MOU 
โดยจะได้เรียนเชิญผู้บริหารของคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 93 (5/2560) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 9 4 

(6/2560) ตามหนังสือที่ ศธ 0583.02/ว 584 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 94 (6/2560) ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านได้พิจารณารับรอง 
และหากมีการแก้ไขข้อมูลให้ส่งกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่  9 สิงหาคม 2560 หรือถ้าหากไม่มีการแก้ไขข้อมูลถือ
ว่ารับรองรายงานการประชุม 

ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลการแก้ไขจากคณะกรรมการฯ จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 94 (6/2560) 
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วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1 การเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) ได้แจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง ก าหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีก าหนดประกาศรับสมัครและ
เสนอรายชื่อตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นหนึ่งหน่วยงานตามโครงสร้างที่มีสิทธิ์เสนอรายชื่อผู้ สมควรเข้ารับ
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอรายชื่อด้วย เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ส่วนราชการภายในที่มีสิทธิ์เสนอ
รายชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  

ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี  

อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ได้เสนอรายชื่อผู้ สมควรเข้ารับการสรร
หาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบเสนอชื่อรองศาสตราจารย์
น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ซึ่งคณะฯ จะได้ด าเนินการยื่นแบบเสนอรายชื่อรองศาสตราจารย์น ายุทธสงค์ธนาพิทักษ์ เป็นผู้สมควรเข้ารับ
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560  

เรื่องที่ 2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลเอกสารการสอน ราย นางสาวปัญจพร         
ศรีชนาพันธ์ (มทร.ล้านนา ล าปาง) 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์  (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี 
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.14/565 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน ประธานหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต 

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. นายวรวิทย์    เลาหะเมทน ี หัวหน้าสาขาการบัญชี 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
       เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อบุคคลตามข้อ 1-3 เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลแอกสารประกอบการสอน ราย นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลเอกสารประกอบการสอน ราย นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน ประธานหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต 

      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. นายวรวิทย์    เลาหะเมทน ี หัวหน้าสาขาการบัญชี 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
       เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของเอกสารค าสอน ราย       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์  (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ตามหนังสือที่ ศธ 0583.11/3587 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่ง
เอกสารค าสอน “ขอประเมินผลการสอน” เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ (รศ.) 
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 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (เอกสารค าสอน) ของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา  สังขวดี  อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและ 

        วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์   ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อบุคคลตามข้อ 1-3 เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดดทูล  โตคีรี 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอ แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี  ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  

        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา สังขวดี  อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและ 

      วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องที่ 4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 

เนื่องจากผู้เสนอเรื่อง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์ยุรธร  จีนา) ติดภาระกิจงานสอน   
ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จึงไม่สามารถน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ ได้  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะในครั้งต่อไป  
 

เรื่องที่ 5 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

เนื่องจากผู้เสนอเรื่อง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์ยุรธร  จีนา) ติดสอน ณ ดอยสะเก็ด 
จึงไม่สามารถน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ ได้  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะในครั้งต่อไป  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
เรื่องท่ี 1  แจ้งให้ทราบจากตัวแทนคณาจารย์ประจ า (อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล) ดังนี้ 
1.1 งานบริการวิชาการให้กับชุมชน ของสาขาศิลปะศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 3 ใครงการ

ยกระดับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ช่วงท้ายของโครงการมีการด าเนินการต่อ
ยอดจากกิจกรรมในปีที่ผ่านมาในการส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยว มีการท าข้อตกลงกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกรวม 12 หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมหลักท้ายโครงการดือมีการส่วนร่วมในการ
เปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน(พิพิธภัณฑ์) เจ้าภาพทางชุมชนน าโดยเจ้าคณะโหล่งขอด ท่านพระครู ดร.วรวรรณ
วิวัฒน์ นายอ าเภอ นายกอบต. วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด อุทยานแห่งชาติศรีลานนา การศึกษานอก
โรงเรียน ธนาคารออมสิน สหกรณ์การเกษตรพร้าว หน่วยทหารพัฒนาที่ 32 พาณิชย์จังหวัดและผู้ใหญ่บ้าน ก านัน
และประชาชน ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัด และประธานพิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี รองอธิการบดีด้าน
บริหาร ด้านวิชาการ รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร์หัวหน้าโครงการและอาจารย์ผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการ ซึ่งศูนย์
เรียนรู้ดังกล่าวมีสาขาการท่องเที่ยวอาจารย์พีระพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  อาจารย์
เฉลิมชัย พาราสุข และอาจารย์เดชาธร พจนพงษ์ รับผิดชอบโครงการย่อยในการจัดหมวดหมู่  การจัดแสดง การให้
ข้อมูลภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณหน้า   

ในการนี้ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจมากเนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นการเชื่อมโยง
หลายหน่วยงาน คณะ สาขาวิชาและนักศึกษาได้ลงมือท ากับชุมชนจริงมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปัญหาของ
ชุมชนการมีส่วนร่วมแก้ไขอย่าวนงเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้จ าเป็นต้องมี
การด าเนินงานต่อเนื่อง เพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้ได้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างแท้จริงพร้อมทั้ง
สามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอ าเภอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สืบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.2 เนื่องจากนโยบายการน านักศึกษาปี 1 ของทุกคณะวิชาไปเรียนที่พ้ืนที่ดอยสะเก็ดในภาคเรียนที่  
1/2560 มีปัญหาเกิดจากความไปพร้อมของมหาวิทยาลัยในหลายประเด็น ส าหรับคณะบริหารมีอาจารย์และ
นักศึกษาเดินทางไปตามนโยบายจ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะรายวิชาทางศึกษาทั่วไป(ส่วนใหญ่ไปสอนที่ อาคาร C2, C3
และ C4 รายวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ ส่วนมากใช้ห้องพักอาจารย์และห้องเรียนอาคาร C1 (ชั้น3 -5) 
ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ชั้น 1, 6 และในอนาคตสหวิทยาลัยต้องย้ายไปที่อาคารใหม่ของสหวิทยาลัย         
ด้านในสุดทางด้านทิศเหนือเพ่ือความเป็นสัดส่วน อาคาร C2 ว่างลง ในกรณีที่ส านักงานอธิการบดีอาจจะต้องย้าย
บางส่วนไปพ้ืนที่ดอยสะเก็ด C1 ในอนาคตนั้น ในส่วนของห้องเรียนของ C1 และ C2 นั้นเดิมโครงสร้างเป็นส านักงาน 
การปรับแก้มาใช้เป็นห้องเรียนจะเกิดปัญหาค่อนข้างมาก เหมือนกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  และ อาคาร 
C2 ที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลา ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นห้องเรียนที่ไม่สมบูรณ์  

จึงเสนอให้ทางผู้บริหารของคณะรับทราบเพ่ือประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยและกพอ.ในการ
เตรียมความพร้อมปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งโครงสร้างของส่วน
งานที่พ้ืนที่ดอยสะเก็ดในการดูแลอาคารสถานที่ยังไม่มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน ทุกวันนี้ ยังใช้บุคลากรจาก
เชียงใหม่ไปเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีC2 ในอนาคตถ้ามอบหมายให้คณะบริหารฯดูแลจะเกิดปัญหาค่อนข้างมาก 
จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรในส่วนของคณะที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการเรียนการ
สอน ในส่วนของการดูแล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ส าคัญตัวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

ปิดระชุมเวลา  14.45 น. 

 

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

                                  
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                    คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 


