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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
6. อาจารย์อนวัช    จิตต์ปรารพ  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป   ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  

9. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย   ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  

10. ดร.แววดาว    พรมเสน   ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
13. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เลขานุการ 
14. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. อาจารย์พวงทอง   วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ล าปาง (ติดราชการ) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
5. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์ ผู้ช่วยคณบดี 
6. อาจารย์สุทัศน์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 

1.3.1 รายงานผลการด าเนินโครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องสืบเนื่อง  

4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา  มทร.ล้านนา 
ตาก 

4.2 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย มทร.ล้านนา 
ตาก 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 
คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ประเภทต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์
และราคา) เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)              
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส6802)  และอนุสาขาวิชาการตลาด (680214) ราย  
นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ มทร.ล้านนา ล าปาง   

5.2 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร เ พ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ )                 
ในสาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101) ราย นางนิตยา  เอกบาง  มทร.ล้านนา ล าปาง 

5.3 การพิจารณาการขอแก้ไขรหัสวิชาและการส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
(ประเภทต ารา การบัญชีชั้นกลาง 1) เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801)  ราย นางสาว       
ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ ์มทร.ล้านนา ตาก  

5.4 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.ล้านนา  

5.5 การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต วิชาเอก การจัดการธุรกิจ และวิชาเอกการตลาด มทร.ล้านนา ล าปาง 

5.6 การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ       
ทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 
คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.7 พิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา, แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน,  แนวทางการก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
และแนวทางการแก้ปัญหากรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ติดต่อกัน 2 ปี 

5.8 การพิจารณาการขอย้ายสังกัดของบุคลากร ราย นายธีระ  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 

5.9 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การรายงานผลการทบทวนสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ในการขออนุญาตลาศึกษาต่อ 

ระดับปริญญา กรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วยการเทียบโอนรายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว 
ราย นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ มทร.ล้านนา น่าน 
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 

เรื่องที่ 1 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ครั้งนี้          
ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และรองคณบดีฯ แต่ละจังหวัด และผู้ช่วยคณบดีฯ เพ่ือร่วมประชุม
พิจารณาหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

รศ.ดร.กรไชย    พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ปรีดา    ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ชไมพร   รัตนเจริญชัย  รองคณบดีฯ จังหวัดเชียงราย 
ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีฯ จังหวัดน่าน  
ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีฯ จังหวัดตาก   
ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีฯ จังหวัดพิษณุโลก 
คณะฯ ได้ด าเนินการเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2558 หมวด 1 ข้อ 6 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองคณบดี ในคณะเป็นกรรมการ  เพ่ือท าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือถ่ายทอด
ข้อมูลให้กับบุคลากรในสังกัดแต่ละจังหวัดได้รับทราบ  หากได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วทางคณะฯ จะได้แจ้งให้
ทราบในล าดับต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องที่ 2 การเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  
ภายใจ้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร)  

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) ระหว่างวันที่         
1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซ่ึงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
จะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นและจะได้ เข้าร่วมสืบสานประเพณีท าบุญทอดกฐิน ประจ าปี 2561 โดยมี
ก าหนดการวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และพิธีทอดกฐินถวายวัดแหลมโพธิ์  ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก ในวันที่          
3 พฤศจิกายน  
          มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งใหท้ราบจากรองคณบดีด้านบรหิารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
ด้วย ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา  ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – 
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กันยายน 2561) ฝ่ายบริหารฯ จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561           
เพ่ือแจ้งให้กับกรรมการประจ าคณะทราบ 
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 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้าน วิชาการและวิเทศสัมพันธ์  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

เรื่องที่ 1 รายงานผลการด าเนินโครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตามท่ี ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนิน
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561              
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น 

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิชาการ จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินโครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดทราบ ผลการด าเนินโครงการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  (อาจารย์อนวัช   
จิตต์ปรารพ) 

  -ไม่มี- 
 

1.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  
ดิษฐ์แก้ว)  

เรื่องที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจและการปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 
2561 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ขอรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจและการ
ปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

(18 ก.ย.61 – 18 ต.ค.61) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 

การด าเนินงานด้านบริหารจัดการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ก ากับดูแล การขออนุญาตเดินทางไปราชการ การด าเนินโครงการ (นอกแผน) และอนุญาตการลา

พักผ่อน การลาป่วยของบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
2. ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือกับทางสาขาบริหารส าหรับการย้ายสังกัดของอาจารย์ธีระ พร้อมเพรียง 

(เดิมสังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีอัตรา
แลกเปลี่ยน และเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาบริหารท่านใหม่ 

3. ด าเนินการแต่งตั้งคณะด าเนินงานเพ่ือเป็นกรรมการกลั่นกรองเบื้องต้นระดับคณะฯ ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ดังนี้ 

3.1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี กรรมการ 
3.2)  ดร.เจนจิรา ฟ่ันเต็ม    กรรมการ 
3.3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพิน มีใจเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

4. ด าเนินการสั่งการหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ รับทราบโดยทั่วกัน 

การด าเนินงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด าเนินการประชุมสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ 2559 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยเบื้องต้นได้รวบรวมส่งข้อมูลให้กับทางคณะฯ เชียงใหม่เพ่ือขอความอนุเคราะห์การจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษาท่ีตกค้างและนักศึกษาจากตากส่งไปเรียนที่พิษณุโลกและเชียงใหม่ต่อไป 

2. ด าเนินการประสานงานกับนายกสโมสรของคณะฯ ตาก เพ่ือด าเนินการบรรจุโครงการเข้าแผนการ
ด าเนินงานกับทางมหาวิทยาลัยฯ  

3. การด าเนินการวางแผนโครงการจัดตั้งศูนย์สอบของครู สพฐ. ส าหรับเป็นเอกสารหลักฐานในการเลื่อน
ขั้น ทั้งนี้การจัดตั้งโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการหารายได้กับทางมหาวิทยาลัยฯ  
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4. การด าเนินการของศูนย์ภาษาในการเตรียม MOA กับเต๋อหง โดยหัวหน้าวิเทศสัมพันธ์ (ดร.สาวิตรี 

สุวรรณรอ) จะเดินทางไปจีนเพ่ือการส่งข่าวสารเบื้องต้นในแบบข้อตกลงในครั้งนี้ โดยประโยชน์ที่จะ
ได้รับคือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างวิทยาลัย อีกทั้งอาจารย์จาก  เต๋อหงจะมาสอนภาษาจีนให้กับ
นักศึกษาภายในคณะฯ ในช่วงภาคฤดูร้อน 

การด าเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการหรือถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด าเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ในคณะฯ เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการต่างๆ 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2. ด าเนินการจัดการประชุมคณะฯ เพ่ือชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการด าเนินการส่งผลงานทางวิชาการ และ
กระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคณาจารย์ในการส่งผลงานทางวิชาการ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่          

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 ตามหนังสือที่ 
ศธ 0583.02/ว 616 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 4/2561 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลกรุณาส่ง
ข้อแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่งค าแก้ไขข้อมูลถือว่าเป็นการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้ในการนี้  

ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไขจากคณะกรรมการฯ จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการ
ประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 เรื่องที่ 4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา  มทร.ล้านนา ตาก 
 รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่                   
19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย  ฝ่ายบริหารฯ ได้เสนอเรื่องการพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางสาวกฤตาพร  
พัชระสุภา มทร.ล้านนา ตาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ
ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806)  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  

          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ถอนการพิจารณา เรื่องการพิจารณาการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางสาวกฤตาพร  
พัชระสุภา มทร.ล้านนา ตาก และมีข้อเสนอแนะ : เนื่องจาก นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา มทร.ล้านนา ตาก อยู่
ระหว่างการด าเนินการขอย้ายสังกัดจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 
ซึ่งการขอโอนย้ายสังกัดจะต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องและได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 2 คณะฯ หากเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบการโอนย้ายสังกัดแล้วควรเสนอขอผลงานทางวิชาการจากต้นสังกัดใหม่คือคณะวิทยาศาสตร์  เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต  อีกทั้งการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเสนอให้น าเรื่องกลับมาพิจารณาใน
วาระสืบเนื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้แจ้งบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.03 (วก)/1102 ลว. 27 ก.ย. 61 เรื่อง ขอ
แจ้งผลการพิจารณาย้ายสังกัดของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 ราย โดยมีรายละเอียด เห็นชอบให้
นางสาวกฤตาพร   พัชระสุภา แลกเปลี่ยนกับอัตราว่างที่ได้รับการจัดสรรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมที่เปิดรับสมัครคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่ไม่มีผู้มาสมัครสอบ โดยโอนอัตราให้เป็นอัตรา
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์แทน และปรับลดคุณวุฒิเป็นระดับ
ปริญญาโท 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

(รหัส 1806) ราย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา มทร.ล้านนา ตาก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ควรจะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการภายใต้สังกัดคณะใด เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเองทั้งปัจจุบันและอนาคต 

2. หากเห็นชอบให้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการภายใต้สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          

จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าวตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ 

ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  

            เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์- 
         คอมพิวเตอร์ 

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

          เป็น   อนุกรรมการ 
3.  นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
          มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

           เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806)  ในสังกัด                       
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติ ราย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา และเห็นชอบเสนอ
รายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลัก เกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

         มทร.ล้านนา  

           เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์- 

       คอมพิวเตอร์ 
         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

          เป็น   อนุกรรมการ 

3.  นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

          มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

           เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และมอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอกองบริหารงานบุคคล 
มทร.ล้านนา ในล าดับต่อไป  ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ  
1) ผลงานทางวิชาการประเภท บทความวิจัย เรื่องที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิคการ

พยากรณ์ส าหรับตัวแบบของตัวแปรเดียวกับข้อมูลที่มีฤดูกาล  ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 และ
ยังไม่สามารถระบุเลขหน้าในการตีพิมพ์ได้ ถือว่ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. หากผู้ขอสามารถด าเนินการระบุเลขหน้าการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ได้ ให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

2) การส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งถัดไป ขอให้คณะฯ แต่ละจังหวัด
ได้ท าการพิจารณากลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น ให้มีความเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอและสังกัด และให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. จึงจะเสนอมายัง
คณะฯ เพ่ือพิจารณาตามล าดับ  

เรื่องที่ 4.2 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางนมิดา  ซ่ือสัตย์สกุลชัย มทร.ล้านนา ตาก 
 รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่                   
19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย  ฝ่ายบริหารฯ ได้เสนอเรื่องการพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางนมิดา  ซื่อสัตย์
สกุลชัย  มทร.ล้านนา ตาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 นางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ
ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806)  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  

          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ถอนการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย มทร.ล้านนา 
ตาก  และมีข้อเสนอแนะ : เนื่องจากการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ติดภารกิจจึงไม่
สามารถเข้าร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเสนอให้น าเรื่องกลับมาพิจารณาในวาระสืบเนื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย มทร.ล้านนา ตาก 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  และขอเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  

          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) รายนางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย และเห็นชอบเสนอ
รายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

         มทร.ล้านนา  
          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  และมอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอกองบริหารงานบุคคล 

มทร.ล้านนา ในล าดับต่อไป ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ  
1) งานวิจัยที่เสนอมานั้นยังขาดความเกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจและควรมีความสอดคล้องกับ

สาขาวิชาที่ขอและสังกัด  หากการเผยแพร่เป็นลักษณะตีพิมพ์ในวารสารจะมีความชัดเจนในคุณภาพ
งานมากกว่าการน าเสนอแบบการประชุมวิชาการฯ  แต่หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่า
คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
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2) การส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งถัดไป ขอให้คณะฯ แต่ละจังหวัด
ได้ท าการพิจารณากลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น ให้มีความเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอและสังกัด และให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. จึงจะเสนอมายัง
คณะฯ เพ่ือพิจารณาตามล าดับ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ประเภทต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และ

ราคา) เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ             
(รหัส6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด (680214) ราย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ มทร.ล้านนา ล าปาง   

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีความ
ประสงค์ ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (6802)  และอนุสาขาวิชาการตลาด (680214) ตามบันทึกข้อความลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่องขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยขอส่งผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม และได้ส่งหลักฐานการเผยแพร่ของผลงาน
ทางวิชาการประเภทต ารา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา จ านวน 3 แห่ ง  ตามบันทึกข้อค วามที่                              
ศธ 0583.02/(14)/076 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยขอส่งผลงาน
วิชาการเพ่ิมเติม 

ในการนี้ นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ ได้ผ่านกระบวนการประเมินผลการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว         
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการของ
บุคลากร ราย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ มทร.ล้านนา ล าปาง  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารคณะ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และมีข้อเสนอแนะ           1) 
ให้ส่งหนังสือรับรองการใช้ (ต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา) โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 2) ให้ส่งหลักฐานการเผยแพร่ต าราฯ (ฉบับจริง)  มายังคณะฯ เพ่ือ จะได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะและเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป  

ในการนี้  นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ ได้จัดส่งเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ        

บริหารคณะฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

1. ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

2. หลักฐานการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา จ านวน 3 แห่ง 

(ฉบับจริง) และหลักฐานการรับรองการใช้ต าราฯ ในภาคการเรียนที่ 1/2561 โดยผ่านความเห็นชอบ

จากผู้บังคับบัญชาของมทร.ล้านนา ล าปาง ตามล าดับ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ ของบุคลากรราย นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ มทร.ล้านนา ล าปาง ซึ่งผู้ขอฯ ยืนยันการส่งผลงานฯ 
ดังเดิม โดยประกอบด้วย 

1. ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

2. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา จ านวน 3 แห่ง 

(ฉบับจริง) และหลักฐานการรับรองการใช้ต าราฯ ในภาคการเรียนที่ 1/2561 โดยผ่านความเห็นชอบ

จากผู้บังคับบัญชาของมทร.ล้านนา ล าปาง ตามล าดับ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอกองบริหารงาน
บุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ  
1) ต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ควรจะต้องมีรายละเอียดลึกกว่านี้ ให้เหมาะสมกับการสอน

ระดับอุดมศึกษา และควรครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดวิชาในหลักสูตรที่ก าหนดและให้มีความทันสมัย 
2) ต ารา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา มีเนื้อหารายละเอียดในวิชาไม่เหมือนกัน ไม่น่าจะเป็นต าราที่ใช้สอนใน

วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ได้ 
3) การจัดท าต ารา ควรจัดท าตามรูปแบบที่ถูกต้องและให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
4) ควรระบุวันที่จัดท าลงในเล่มต ารา และแหล่งที่พิมพ์ ปีพ.ศ.ที่พิมพ์ เพ่ือแสดงให้ทราบว่ามีการจัดท าและ

น าไปใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่เม่ือใด  
5) ควรแนบส าเนาตารางสอนมาพร้อมกับหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการด้วยทุกครั้ง   
6) คณะฯ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องให้มีคุณภาพของเอกสาร

ประกอบการสอนและผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และจึงน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะในล าดับต่อไป  

เรื่องที่ 5.2 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101) 
ราย นางนิตยา  เอกบาง  มทร.ล้านนา ล าปาง 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วยนางนิตยา  เอกบาง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด           
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
มีความประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101) ตามบันทึกข้อความที่ศธ 0583.14/592 ลงวันที่            
2 ตุลาคม 2561 เรื่อง ส่งบันทึกของเสนอผลงานเพ่ือขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยขอรับการ
ประเมินการสอน ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่                 
18 ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป 



23 

 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา   พรหมมาศ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางนิตยา  เอกบาง  ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา   พรหมมาศ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
1. เสนอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารให้เป็นไปตาม

รูปแบบและองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ์   
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2. เสนอให้การขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ.) ควรเสนอเอกสารประกอบการสอนและผลงานทาง
วิชาการมาพร้อมกัน เพ่ือให้เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนและผลงานมีความสอดคล้อง ไม่เก่า
เกินไป 

5.3 การพิจารณาการขอแก้ไขรหัสวิชาและการส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ประเภท
ต ารา การบัญชีชั้นกลาง 1) เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)                  
ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801) ราย นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ มทร.ล้านนา ตาก 

-ให้ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม- 

ข้อเสนอแนะ  
1. เสนอให้การขอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในครั้งต่อไป ให้ขอในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง

หรือตรงกับเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 

2. เสนอให้ฝ่ายบริหารฯ ด าเนินการเสนอหลักฐานการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา การ

บัญชีชั้นกลาง 1 จ านวน 10 แห่ง ไปยังกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ต่อไป 

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มทร.ล้านนา  

รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  
ขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และมีหน้าที่บริหารหลักสูตร จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร (ใหม่) 
รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ ์ นายพิชาภพ  พันธุ์แพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้นายพิชาภพ  พันธุ์แพ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้ตรวจสอบรูปแบบและการสะกดค าให้มีความถูกต้อง ตามแบบ สมอ. 08  
2. เสนอให้บรรจุรายชื่อเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 4 ราย เพ่ือลดปัญหาในเรื่องของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. บุคลากรที่มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ตรงและเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
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เรื่องที่ 5.5 การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ และวิชาเอกการตลาด มทร.ล้านนา ล าปาง 

-ให้ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม- 

เรื่องที่ 5.6 การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร          
ครบทั้ง 5 คน ซึ่งสามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย  ตามหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ ศธ 0506(2)/8623 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ชี้แจงข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จึงขอด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมีพ้ืนที่ในการจัดการเรียน
การสอน 3 จังหวัด ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2561 และได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว  ดังนี้ 

1. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2. มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
3. มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 

เรื่องที่ 5.7 พิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา, แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน,  แนวทางการก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 และแนวทางการแก้ปัญหากรณี
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ติดต่อกัน 2 ปี 

รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ) ได้แจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การ

ด าเนินงานปีการศึกษา 2561 บรรลุเป้าหมายและกลไกการก ากับ ติดตาม การการด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนา

คุณภาพ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ

การศึกษา ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
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1. (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

2. แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 

3. แนวทางการก ากับมาตรฐานระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
4. แนวทางการแก้ปัญหากรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ติดต่อกัน 2 ปี 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

2. แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีบุคลากรที่ให้การสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ         เพ่ือ
ก ากับและติดตามกระบวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ โดยจะต้องมี
มาตรการการควบคุม ปรับปรุง และพัฒนาอย่างเข้มงวด ควรมีวิธีการและเทคนิคเขียน
รายงานให้มีความชัดเจนครอบคลุมตรงทุกประเด็น ควรมีการจดบันทึกรายละเอียด/
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ประเมินฯ  เพ่ือน ามาเรียบเรียงและสรุปข้อมูลเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องระดับหลักสูตรและคณะฯ ได้การด าเนินการต่อไป  

2. ควรมีระบบก ากับติดตามโดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 ตั้งแต่การวางแผนการประเมิน

ตนเองล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดระยะเวลาการตรวจจริง โดยอาจจะเป็นวิธีการตรวจเช็ค

กันเองระหว่างหลักสูตร เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งจะได้น ามา

ด าเนินการแก้ไขก่อนถึงก าหนดการตรวจจริง 

3. บุคลากรแต่ละหลักสูตรควรได้รับการสนับสนุนให้มีผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานวิจัย  

4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาทุก ๆ 2 ปี เพ่ือจะได้ทราบ

ถึงปัญหาและหาแนวทางท่ีจะแก้ไขได้อย่างเป็นระบบและตรงจุดให้มากที่สุด  
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เรื่องท่ี 5.8 การพิจารณาการขอย้ายสังกัดของบุคลากร ราย นายธีระ  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา           

ดิษฐ์แก้ว) ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มทร.ล้านนา ตาก ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  เรื่องการโอนย้ายอัตรา             

ราย  นายธีระ  พร้อมเพรียง ต าแหน่งอาจารย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและยินยอม

ให้นายธีระ พร้อมเพรียง ย้ายสังกัดไปยังคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยไม่มีอัตราทดแทน และทางสาขาบริหารธุรกิจทั้ง 3 

หลักสูตรจะด าเนินการปรึกหารือในการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และจะเสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า

สาขาบริหารธุรกิจต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาด าเนินการของขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจต่อไป ส่วนใน

เรื่องของกรอบอัตราก าลังสายวิชาการขอปรึกษาหารือกันใน 3 หลักสูตรก่อน หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทาง

รองคณบดีและคณบดี ทราบในล าดับต่อไป  

ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาการขอโอนย้าย อัตรา ราย  นายธีระ  พร้อมเพรียง ไปยัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก   

คณบดีฯ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิจารณาขออัตราใหม่เพ่ือทดแทนอัตราโอนย้าย

ดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจากความจ าเป็นดังนี้ 

1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2. เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัย มีความต้องการสูงในยุคปัจจุบันและอนาคต  หรือเป็นหลักสูตรที่มี

จ านวนนักศึกษามาสมัครเป็นจ านวนมาก  หรือ จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวน

มากเกินมาตรฐาน หรืออ่ืน ๆ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และมีมติเห็นชอบและไม่ขัดข้องการขอโอนย้ายอัตรา 

ราย นายธีระ  พร้อมเพรียง ต าแหน่งอาจารย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ มทร.ล้านนา ตาก ไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก  เนื่องจากสาขา

บริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ตาก ได้ยินยอมให้นายธีระ  พร้อมเพรียง ย้ายสังกัดไปยังคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยไม่มี

อัตราทดแทน  

เรื่องท่ี 5.9 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

-ให้ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม- 
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วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
เรื่องที่ 6.1 การรายงานผลการทบทวนสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ในการขออนุญาตลาศึกษาต่อ        

ระดับปริญญา กรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วยการเทียบโอนรายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว ราย นายณัฐพันธ์           
ปัญญโรจน์ มทร.ล้านนา น่าน 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ตามที่ นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร
บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุนมทร.ล้านนา  และได้แจ้งความ
ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดิม มหาวิทยาลัยเดิม ด้วยการเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณี
พิเศษ (ลงทะเบียนรหัสนักศึกษาใหม่) โดยการเทียบโอนรายวิชา  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
1/2561 เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุญาตศึกษาต่อกรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วย
การเทียบโอนรายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว เพ่ือให้คณะมีจ านวนบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมมาก
ขึ้นตามนโยบายสนับสนุนของคณะและมหาวิทยาลัย  

และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการทุน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่             
3 เมษายน 2561 เรื่องการขอศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยการเทียบโอนรายวิชา ราย นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์  
ซึ่งมติที่ประชุมฯ เห็นชอบมอบรองอธิการบดีพ้ืนที่น่าน ทบทวนสาเหตุปัญหาที่แจ้งจริง พร้อมรับรองเป็นลายลักษณ์
อักษรว่า นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ มีโอกาสส าเร็จการศึกษา โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ เมื่อ
ด าเนินการเสร็จแล้วให้เสนอคณบดีฯ ทราบและให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จึงขอรายงานผลการทบทวนสาเหตุปัญหา
ที่แท้จริงในการขออนุญาตลาศึกษาต่อ กรณีขอเข้าศึกษาใหม่ด้วยการเทียบโอนรายวิชา โดยใช้ทุนส่วนตัว ราย นาย
ณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ โดยได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา จังหวัดน่าน  โดย
มีมติเห็นชอบให้นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ ขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ และให้รองคณบดีฯ มทร.ล้านนา น่าน 
ควบคุมติดตามให้เป็นไปตามแผนการเรียน  จึงขอรายงานให้ทางคณะฯ ได้รับทราบ ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และมอบฝ่ายบริหารฯ 
เสนอเรื่องไปยังกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  
1. หลักสูตร/สาขา ควรมีการวางแผนบุคลากรในสังกัดของตนเองให้มีความชัดเจน ว่าจะพัฒนาบุคลากร

ในด้านใดบ้าง เพ่ือให้ได้ผลที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

2. ควรให้มีการปรับระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขของการรับทุนและการลาศึกษาต่อ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อ

การวางแผนบุคลากรในสังกัดในด้านของอัตราก าลังและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษา  
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ปิดระชุมเวลา  15.30 น. 

 

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

         
                                  

 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

                  ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     
 
 
 
 
 
 
 
 


