
1 

 

 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
6. อาจารย์อนวัช    จิตต์ปรารพ  รองคณบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  

8. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  

10. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต 
2. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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วาระการประชุม  

วาระที่  1 เรื่องแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
1.2.1 รายงานผลการพิจารณาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ า

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
1.2.2  สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดี (อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ) 

วาระที่  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระที่  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 96 (8/2560) 

วาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

วาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาขออนุญาตรับทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program 

(FLTA) 2018-2019 และขอยกเลิกการพิจารณาอนุมัติทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

5.2 การพิจารณาขออนุญาตลาศึกษาต่อและรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 
1/2561 ราย นายสุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

5.3 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจ าภาค
เรียนที่ 2/2560 (ด้วยทุนส่วนตัว) จ านวน 3 ราย มทร.ล้านนา น่าน 

 5.3.1 นายคทาวุธ  แก้วบรรจง 
 5.3.2 นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง  
 5.3.3 นางสาวยุภวดี  ณัฐสิฐโสภณ 

5.4 การพิจารณาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วยการเทียบโอน
รายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว ราย นายณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ มทร.ล้านนา น่าน 
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วาระการประชุม  

5.5 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย  นายวิษณุ            
ช้างเนียม มทร.ล้านนา ล าปาง  

5.6 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และการพิจารณา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จ านวน 4 ราย  
5.6.1 นางสาวอภิญญา  กันธิยะ  มทร.ล้านนา น่าน  
5.6.2 นางสาวปองสุข ศรีชัย  มทร.ล้านนา เชียงราย 
5.6.3 นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
5.6.4 นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.7 การพิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ราย นายพิชาภพ  พันธุ์แพ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 

5.8 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561  

5.9 การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.10 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

5.11 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิตอล) 

5.12 การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และพิจารณาแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

เรื่องที่ 1 การเปิดหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้มีการน าเสนอเพ่ือเปิด

หลักสูตรใหม่ จ านวน 3 คือ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิตอล) รวมถึงการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งเขตพ้ืนที่เชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบอยู่  

ในการนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ทั้ง 3 จะน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือให้ร่วมกันพิจารณาในวาระ
ต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งใหท้ราบจากรองคณบดีด้านบรหิารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องที่ 1 รายงานผลการพิจารณาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด าเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ า
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 สาขา เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสรุปผลได้ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบัญชี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศิลปศาสตร์ 
ฝ่ายบริหารฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จึงขอรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือทราบ        

ซึ่งทางคณะฯ ได้ด าเนินการเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าคณะให้ครบตามจ านวนองค์ประกอบคณะกรรมการประจ าคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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เรื่องที่ 2 สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามปงีบประมาณไปแล้วนั้น ฝ่ายบริหารฯ จึงขอแจ้งสรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนฯ ดังเอกสารแนบ               

ทั้งนี้  ฝ่ายบริหารฯ จะได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 
20-23 กุมภาพันธ์ 2561 หากโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง 
ทางฝ่ายบริหารฯ จะได้แจ้งให้ทุกเขตพ้ืนที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะยาว 5 ปี          
(พ.ศ. 2562-2566) ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

เรื่องที่ 1 การด าเนินการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ขณะนี้ ทุกหลักสูตรได้ถูกด าเนินการส่งไปยัง สกอ. เพ่ือรับรอง ซึ่งได้รับการตอบกลับให้มาด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการมีผลงาน
ทางวิชาการ เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ในการนี้ หลักสูตรที่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และส่งไปยัง สกอ. เพ่ือรอการรับรองคือ
หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  และหลักสูตรที่ต้องแก้ไข
อย่างเร่งด่วนคือหลักสูตรระบบสารสนเทศฯ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาโดยส าเร็จ
การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างละไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต คณะจึงได้แจ้งให้ทุกเขต
พ้ืนที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเสนอให้มหาลัยฯ จ้างบุคลากรเพ่ิม ส าหรับบุคลากรเดิมที่มีอยู่ก็
เสนอให้มีการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อให้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์) 
 เสนอแนะให้คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและควรมีแนวทางที่จะพัฒนาเพ่ือแก้ไขการปรับคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. ซึ่งเท่าที่ทราบแต่ละสถาบันก็
ประสบปัญหาเรื่องคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงเช่นเดียวกันเกือบทุกแห่ง  และควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์เสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมมากขึ้น (ผศ., รศ.) ซึ่งอาจจะเป็นการส่งการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนไว้ก่อนเพราะผลการประเมินสามารถใช้ได้มีระยะเวา 2 ปี เพ่ือจะให้อยู่ในช่วงการใช้เกณฑ์เดิม 
ก่อนที่เกณฑ์การประเมินฯ ใหม่ซึ่งมีความยากมากขึ้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  และเสนอ
มีเกณฑ์การปฏิบัติหากผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้วควรจะต้องมีการก าหนดภาระงานเพ่ิมข้ึน และให้มีการเสนอ
ผลงาน เช่น งานวิจัย บทความทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
 สนับสนุนให้คณะฯ มีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรมีการวางแผนการขอล่วงหน้าอย่างน้อย        
6 เดือน เพราะหากมีการให้แก้ไขจะได้ด าเนินการได้ทันช่วงเวลาของเกณฑ์การประเมินเดิม และการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาที่ขอควรขอตามวิชาที่สอน  และผลงานที่เสนอมาเช่นงานวิจัยต้องให้มีความ
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ การน าไปเผยแพร่ควรเป็นรูปแบบเอกสารตีพิมพ์  ส าหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งในอนาคตจะมีการตรวจประเมินที่เน้นเรื่องงานวิจัยด้วย ดังนั้นหลักสูตรควรมีการวางแผนที่จะพัฒนา
บุคลากรในสังกัดให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และเน้นการผลิตงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าที่ได้วางแผน
ไว้ภายในระยะเวลา 3-5 ปี โดยท างานอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรเป็นไปอย่างคล่องตัว รวมถึงการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาให้ตรง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาส่งผลกระทบ
ในอนาคต  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

วาระที่ 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 95 (7/2560) 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่         

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 96 (8/2560) เมื่อวันที่         
10 สิงหาคม 2560 และได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ตามหนังสือที่ ศธ 0583.02/ว 784 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 96 (8/2560) ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านได้
พิจารณารับรอง และหากมีการแก้ไขข้อมูลให้ส่งกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หรือถ้าหากไม่
มีการแก้ไขข้อมูลถือว่ารับรองรายงานการประชุม 

ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไขจากคณะกรรมการฯ จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการ
ประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 96 (8/2560) 
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
 

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1 การพิจารณาขออนุญาตรับทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant 

Program (FLTA) 2018-2019 และการขอยกเลิกรายชื่ออนุญาตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจ าปี
การศึกษา 2560 ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่ 
นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับความเห็นชอบและรับรองรายชื่อการขอลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก อายุ 
33 ปี อายุราชการ 2 ปี 5 เดือน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท  
สาขากศ.ม.ภาษาศาสตร์การศึกษา ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Ph.D. in Modern Languages 
Research Programmes (Including Applied Linguistics for Language Teaching/ELT) ณ ประเทศอังกฤษ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง Pronunciation Teaching and Learning in the Thai Context of English as Lingua 
Franca : Teachers and Student’s Perspectives ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการทุนฯ เสนอให้คณะฯ แจ้งผู้ขอราย
ดังกล่าวพิจารณามหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มทร.ล้านนา ไม่ได้
รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณในเรื่องของทุนการศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เสนอมานั้นมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก 

ในการนี้ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จึงได้เสนอเรื่องมายังคณะฯ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.13/1235 
ลว. 22 กันยายน 2560 เรื่อง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ขออนุญาตรับทุน Fulbright Foreign 
Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2018-2019 และขอยกเลิกการพิจารณาอนุมัติทุนลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2560  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตรับทุน Fulbright Foreign 
Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2018-2019 และการขอยกเลิกรายชื่ออนุญาตเพ่ือศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา2560 ราย นางสาวอุ่นอารี ตลาดเงิน  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบอนุญาตให้รับทุน 
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2018-2019 และการขอยกเลิกรายชื่ อ
อนุญาตเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2560 ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน   มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก  และหากมีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ด าเนินการขอ
ผ่านกระบวนการตามล าดับขั้นตอนอีกครั้ง 
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เรื่องที่ 2 การพิจารณาขออนุญาตลาศึกษาต่อและรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 
1/2561 ราย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ              
ด้วย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลก จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) อายุ 36 ปี ได้ขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อและรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์      
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้องานวิจัย การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้อภิวาทกรรมในการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษ มีผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ด้วยงบประมาณ 360,000 บาท ตามรายละเอียดบันทึกข้อความลงวันที่ 
29 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตศึกษาต่อและรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล ได้รับการรับรองรายชื่อและอนุญาตจากคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดู
งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ต่างประเทศ) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2559 ให้ไปสอบ
คัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

1. สาขาวิชา Ph.D in Language Studies ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 
เป็นอันดับแรก แต่ไม่ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงเกินกว่าที่เคยเสนอต่อคณะกรรมการ
ทุนฯ  

2. สาขาวิชา Ph.D. (College of Humanities and Social Science ณ Massey University ประเทศ
นิวซีแลนด์  

3. สาขาวิชา Ph.D. in Applied Linguistics and TESOL ณ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย  
ล าดับที่ 2 และ 3 ได้ด าเนินการยื่นใบสมัครไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในระหว่างรอการตอบรับจาก

มหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับแจ้งก่อนเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเป็นช่วงเปิดเทอมแรกของมหาวิทยาลัย และ
เมื่อได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะแจ้งให้ทราบและด าเนินการในข้ันตอนถัดไปให้เร็วที่สุด 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 96 (8/2560) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้ร่วมกัน
พิจารณาค าชี้แจงการด าเนินการของนายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล และมีมติให้นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล เสนอเรื่อง
การขออนุญาตลาศึกษาต่อโดยเริ่มกระบวนการขอใหม่ ให้ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ   เนื่องจาก
ไม่ ได้ด า เนินการสมัครสอบ ณ National University of Singapore ประเทศสิ งคโปร์ อับดับแรกตามมติ
คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ  อีกทั้งระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการอนุมัติและอนุญาตจนถึงปัจจุบันเกิน 6 เดือน ซึ่งตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549 หมวด 3 ข้อ 
11 ผู้ได้รับทุนต้องออกเดินทางไปเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ หรือ
ประกาศให้รับทุนแล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย   

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตลาศึกษาต่อและรับ
ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ราย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้การพิจารณาขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2561  ราย นายสุทธิพงษ์                      
พิสิฐเสนากุล มทร.ล้านนา พิษณุโลก ดังนี้ 

1. ให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับ ของสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ รวมถึงเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจากต่างประเทศเป็นภายในประเทศ  

2. ให้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

3. เมื่อผ่านกระบวนของเขตพ้ืนที่แล้ว ให้เสนอเรื่องมายังคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

เรื่องที่ 3 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่      
ภาคเรียนที่ 2/2560 (ด้วยทุนส่วนตัว) จ านวน 3 ราย มทร.ล้านนา น่าน 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ                
ด้วย บุคลากร ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนา น่าน จ านวน 3 ราย ได้แก่  

1. นายคทาวุธ  แก้วบรรจง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
2. นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
3. นางสาวยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ ลูกจ้างชั่วคราว 
ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาราชการ) ด้วยทุนส่วนตัว โดยขอศึกษาฯ              

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เนื่องจาก
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี 
มคอ.1 และ มคอ. 2 ตามเกณฑ์ฯ สกอ. 2560 ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทั้งสามรายเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี 

ภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 (ด้วยทุนส่วนตัว) จ านวน 3 ราย ข้างต้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขออนุญาตลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 (ด้วยทุนส่วนตัว) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นายคทาวุธ  แก้วบรรจง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
2. นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
3. นางสาวยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ ลูกจ้างชั่วคราว 
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ทั้งนี้ การขอลาศึกษาต่อไม่กระทบต่อการจัดเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี มคอ.1 และ มคอ. 2 ตามเกณฑ์ฯ สกอ. 2560 โดยเสนอให้บุคลากรดังกล่าว
เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพ่ิมเติม  โดยฝ่ายวิชาการฯ จะได้จั ดท าเป็นโครงการเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเบื้องต้นได้ท าการส ารวจไปทุกหลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่เพ่ือรวบรวม
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการแก้ไขคุณวุฒิของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  และคณะฯ จะได้ด าเนินการปรับคุณวุฒิการศึกษาในระบบฐานข้อมูลต่อไป  

เรื่องที่ 4 การพิจารณาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วยการเทียบโอน
รายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว ราย นายณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ มทร.ล้านนา น่าน 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัต นวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ                  
ด้วย นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้รับการอนุญาตและอนุมัติทุนการศึกษา มทร.ล้านนา ให้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 
2557 และได้ขอขยายเวลาศึกษาต่ออีก 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 –  30 พฤศจิกายน 2559  

ทั้งนี้ นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ ได้รายงานตัวขอเข้าปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558         
โดยได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด าเนินการวิจัย
เขียนเล่มวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรคือ 31 
สิงหาคม 2560 จึงได้ไปสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รหัสนิสิต 60030083 โดยการขอเข้าศึกษาใหม่
เป็นกรณีพิเศษด้วยการเทียบโอนรายวิชาและก าลังท าการสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ด าเนินการจบการศึกษาตาม
หลักสูตรต่อไป 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับ ปริญญา

เอก กรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วยการเทียบโอนรายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว ราย นายณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ มทร.ล้านนา 

น่าน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขออนุญาตลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก กรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วยการเทียบโอนรายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว ราย นายณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ 
มทร.ล้านนา น่าน  เพ่ือให้คณะฯ มีจ านวนบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพ่ิมมากขึ้นตามนโยบาย
สนับสนุนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
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เรื่องที่  5 การพิจารณาเอกสาร (ผลงานทางวิชาการ) เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ               
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย นายวิษณุ  ช้างเนียม มทร.ล้านนา ล าปาง 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ             
ด้วย นายวิษณุ  ช้างเนียม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง   ได้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ.) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการประเมินผลการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  
7 กันยายน 2559  

ในการนี้ นายวิษณุ  ช้างเนียม ขอส่งเอกสารผลงานทางวิชาการใหม่ เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.14/863 ลว. 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่ง
เอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเอกสาร (ผลงานทางวิชาการ) ในการขอ

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายวิษณุ  ช้างเนียม มทร.ล้านนา ล าปาง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบเอกสาร (ผลงานทางวิชาการ) 
เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย นายวิษณุ  ช้างเนียม มทร.ล้านนา 
ล าปาง 

เรื่องที่ 6 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และการพิจารณา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จ านวน 4 ราย  

 6.1 นางสาวอภิญญา กันธิยะ   มทร.ล้านนา น่าน  
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ              

ด้วย นางสาวอภิญญา  กันธิยะ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการตลาด                
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการตลาด  ตามหนังสือที่ ศธ 0583.25/282   
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ          
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  

        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      คณะวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 

      หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา น่าน 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารับรองรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

ของบุคลากรราย ราย นางสาวอภิญญา  กันธิยะ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวอภิญญา  กันธิยะ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

      มทร.ล้านนา  

        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      คณะวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 

      หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา น่าน 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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6.2 นางสาวปองสุข  ศรีชัย  มทร.ล้านนา เชียงราย 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ                  

ด้วย นางสาวปองสุข  ศรีชัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ส่งเอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ  ในสาขาวิชาพฤติกรรม
ศาสตร์ ตามหนังสือที่ ศธ 0583.10/1229 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอ
ประเมินผลการสอน  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  อินจ่าย  อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา 

        และมานุษยวิทยา 

        คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายภีราวิชญ์   ชัยมาลา  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงราย 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคล ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรราย ราย นางสาวปองสุข  ศรีชัย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมีติให้เปลี่ยนสาขาวิชาในการขอด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น สาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา เป็นต้น  โดยให้มีความสอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนและรายวิชาที่สอน (วิชาจิตวิทยาทั่วไป)  
และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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6.3 นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนว งศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ            

ด้วย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสุขภาพคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ส่งเอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ ตามหนังสือที่ สภ.04/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือ
ประเมินผลการสอนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  ยอดค า  อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์   ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคล ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรราย ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  ยอดค า  อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์   ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

6.4 นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ             

ด้วย นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสุขภาพ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ส่งเอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาพลศึกษา  
ตามหนังสือที่ พิเศษ/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  ยอดค า  อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคล ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรราย ราย นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

         มทร.ล้านนา  
          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  ยอดค า  อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 7 การพิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ราย นายพิชาภพ  พันธุ์แพ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ               

ด้วย นายพิชาภพ  พันธุ์แพ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เมื่อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีความประสงค์ส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการ (รอง

ศาสตราจารย์) ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นสถาบันเดิมที่ได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด

บันทึกข้อความที่ บธ.ม.บธ.207/60 ลว. 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง น าส่งเอกสารเพ่ือประกอบการ พิจารณาเทียบ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเอกสารเพ่ือเทียบต าแหน่งทางวิชาการ                  

(รองศาสตราจารย์) ราย นายพิชาภพ  พันธุ์แพ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการที่ใช้

ประกอบการพิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) โดยขอให้เพ่ิมเติมรายละเอียด ดังนี้ 

1. ให้เพ่ิมเติมข้อมูลในบันทึกข้อความน าส่ง คือ เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในแบบ กสอ.01 (ผลงานวิจัย เรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ซื้อล าไยสดเพ่ือการส่งออกในเขตจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน) 

2. ให้เพ่ิมเติมข้อมูลเอกสารหลักฐานการขอผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  

3. เมื่อคณะฯ ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา

ด าเนินการในล าดับต่อไป 
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เรื่องที่ 8 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ            

ด้วย ฝ่ายบริหารฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ ครั้งที่ 1 (มกราคม 2561) เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ฝ่ายบริหาร  จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ และงานการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน านโยบาย ไปใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้

บรรลุเป้าหมาย มีความชัดเจน และมีรายละเอียดครบถ้วน เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ให้มี

ความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2561 โดยให้ตรวจสอบการสะกดค า และรายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ให้มีความ

ถูกต้อง  

เรื่องที่  9 การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 

2560 

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่              

19 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าเขตพ้ืนที่และ

คณบดี ที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

เสนอรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอต่อคณะกรรมการ

ปริญญากิตติมศักดิ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.01 (08)/0359 ลงวันที่ 

26 มกราคม 2560 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 

2560 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติขอให้เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการ

พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์มเสนอรายชื่อ และส่งมายังคณะฯ เพ่ือ

น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป 
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เรื่องที่ 10 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รองคณบดีด้านวิชาการกิจการนักศึกษา (ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์)  ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้มีการก าหนด “ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals)” ท าให้
สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรม       
การจัดการการบริการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการแข่งขันในการจัดการเรียน
การสอนด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้นด้วย ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมด้านวิชาการก็ได้เปิดสอน
หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่เน้นหนักด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ขณะที่แนวโน้มและกระแสการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และในระดับโลก ต้องการเร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนทางด้านภาษาต่างประเทศในสายงาน การบริการที่สอดคล้อง
กับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจ MICE ตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

ดังนั้น ฝ่ายวิชาการฯ จึงได้เล็งเห็นและควรมีการสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  และขอมอบหมายให้อาจารย์

นวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ได้เป็นผู้น าเสนอข้อมูล

การขอเปิดหลักสูตรใหม่ครั้งนี้ และขอเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา  

ตามที่ มทร.ล้านนาได้ท า MOU กับสถาบันการศึกษา 14 แห่ง ได้แก่ CHAINA TAIWAN PHILIPPINES 
INDONESIA COMBODIA MYANMAR SINGAPOR JAPAN SOUTH KOREA AUSTRALIA GERMANY MALAYSIA 
VITNAM  โดยประเทศ TAIWAN เป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวมากที่สุดถึ ง                      
6 มหาวิทยาลัย  รวมถึงการมีนักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยน จึงท าให้ได้เล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะให้เตรียมการด้านบุคลากรซึ่งต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรง และมีผลงานทาง

วิชาการด้วย และการจัดสรรด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนและ
ถูกต้องตามกระบวนการและหากมีพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรก็สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนซึ่งอาจจะเปิดในปี
การศึกษา 2562 หรือ 2563 และเสนอให้ปรับชื่อหลักสูตรจากที่เสนอมาคือ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  Bachelor of Arts Program in International 
Tourism Managemet (International Program) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts : Tourism Managemet (International Program)  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น 
เป็น หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  Bachelor of Arts : 
Tourism Managemet (International Program)  และเสนอให้ฝ่ายวิชาการฯ ด าเนินการเสนอการขอเปิด
หลักสูตรฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป 

เรื่องที่ 11 การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิตอล) 
รองคณบดีด้านวิชาการกิจการนักศึกษา (ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์)  ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพ่ือให้

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของนักเรียนนักศึกษา 
ดังนั้น จึงขอพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรการตลาดดิจิตอล หลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการตลาดและเทคโนโลยีดิจิตอล การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็น
แรงงานที่มีศักยภาพ พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในสังคมยุคปัจจุบันและขอ
มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม  สุภาจันทร์  อาจารย์สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ          
มทร.ล้านนา  ได้เป็นผู้น าเสนอข้อมูลการขอเปิดหลักสูตรใหม่  และขอเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะให้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Digital Business เพ่ือเป็นการ

เปิดให้มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทั้งด้านคอมพิวเตอร์และด้านการตลาด ซึ่งบุคลากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้วย 
โดยจะต้องวางแผนบุคลากรด้านคุณวุฒิให้ตรงซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปศึกษาเพ่ื อให้มีคุณวุฒิที่
ตรง ในด้านของเนื้อหารายวิชาจะต้องสามารถปรับและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบันเพราะเป็น
หลักสูตรที่นิยมและลดความนิยมอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับหลักสูตรการตลาดเป็นส าคัญ และ
ควรมีการเสริมรายวิชาสหกิจศึกษาเข้าไปด้วยเพ่ือเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิตอล) และเสนอให้ฝ่ายวิชาการฯ ด าเนินการเสนอการขอเปิดหลักสูตรฯ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป 

เรื่องที่ 12 การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และพิจารณาแผนปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) ได้แจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจ าปี การศึกษา 2559 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น 

ฝ่ายวิชาการฯ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
ข้อเสนอ ดังนี้ 

1. พิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 



35 

 

2. พิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

3. พิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

4. พิจารณา (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ทั้งนี้ ขอแจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. หลักสูตรการบัญชี ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพดี (3.14 คะแนน)  

2. หลักสูตรการจัดการ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพดี (3.04 คะแนน)  

3. หลักสูตรการตลาด ผ่ านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ ในระดับคุณภาพ ปานกลาง                 

(2.45 คะแนน)  

4. หลักสูตรการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับ

คุณภาพ น้อย (1.60 คะแนน)  

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพ น้อย (1.91 

คะแนน)  

6. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพ 

ปานกลาง (2.79 คะแนน)  

7. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพ 

ปานกลาง (2.31 คะแนน)  

8. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพ 

น้อย (1.37 คะแนน)  

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพ น้อย 

(1.51 คะแนน)  

ดังนั้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร และ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน       

3 หลักสูตร ซึ่งทางคณะฯ ได้ประชุมหารือเ พ่ือด า เนินการ โดยแต่ละหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางแก้ไข                

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมซึ่งเป็น

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพ มาช่วยให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม และแนะน าวิธีการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  
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ในการนี้ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายฯ และ (ร่าง) 
แผนปรับปรุงพัฒนาฯ และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2560  เพ่ืองานประกันคุณภาพการศึกษา จะได้น าไป
ด าเนินการและมอบให้คณะฯ ทุกเขตพ้ืนที่ ด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ  
1. (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. (ร่ า ง )  ค่ า เป้ าหมายตัวบ่ งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสู ตร                  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

3. (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

4. (ร่าง) แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

5. รายงานผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2560 

และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. เสนอให้ควรมีการประชุมระดับหลักสูตรและคณะฯ ในการหารือถึงปัญหาต่าง ๆ          

ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือจะได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2. เสนอให้คณะฯ มีการก ากับ ติดตาม ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินด้วย  

โดยอาจจะมีการวางแผนและท าการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดระยะเวลา

การตรวจจริง เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือน ามาด าเนินการ

แก้ไขอย่างเป็นระบบ  

3. เสนอให้คณะฯ ควรมีการชี้แจงให้ชัดเจนต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน  ว่าทางคณะฯ 

ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นระบบและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแล้ว 

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 -ไม่มี- 
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ปิดระชุมเวลา  14.50 น. 

 

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

                                  
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
                       คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 


