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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 19 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
4. อาจารย์อนวัช    จิตต์ปรารพ  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป   ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  

7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย   ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 19 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
2. อาจารย์สุทัศน์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
3. นางพวงทอง    วังราษฏร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
5. ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 19 กันยายน 2561 

ณ  โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เรื่องท่ี 1 การมอบอ านาจให้แต่ละจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

เรื่องที่ 1 การยืนยันการส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
- ราย นางสาวนภาพร  สนองบุญ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

- ราย นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ มทร.ล้านนา ตาก 

- ราย นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 
-ไม่มี- 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
-ไม่มี- 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 19 กันยายน 2561 

ณ  โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (เพ่ิมเติม) (ประเภทหนังสือ การออกก าลังกาย

เพ่ือสุขภาพ) เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)               
ในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่         

2. การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ประเภทงานวิจัย และหนังสือหลักการเล่น
ฟุตบอล) เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา       
พลศึกษา (รหัส 560149) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี มทร.ล้านนา ตาก 

3. การพิจารณาการส่งเอกสารเพ่ือประเมินเอกสารค าสอน วิชาการเพ่ิมผลผลิต เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)  ในสาขาวิชาการจัดการ  (รหัส 680201) ราย            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์  ดวงพิกุล มทร.ล้านนา น่าน 

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

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

6. การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ต ารา การบัญชีบริหาร) เพ่ือประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ) ในสาขาวิชา  การบัญชี (รหัส 6801) ราย 
นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่             

7. การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
1. การจัดสรรงบวัสดุฝึกการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 

เรื่องท่ี 1 การมอบอ านาจให้แต่ละจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ครั้งนี้ทางคณะฯ ได้

เชิญรองคณบดีฯ ของแต่ละจังหวัด และผู้ช่วยคณบดีฯ เพ่ือร่วมพิจารณาและหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
จังหวัดเชียงราย  ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย  รองคณบดีฯ  
จังหวัดล าปาง  ดร.พวงทอง โพธิ์ปาน  รองคณบดีฯ 
จังหวัดน่าน  ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีฯ 
จังหวัดตาก  ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์สุทัศน์ กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
คณะฯ ขอแจ้งเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้รองคณบดีแต่ละจังหวัด ท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี

มอบหมาย โดยมีอ านาจก ากับดูแล อนุญาต อนุมัติ หรือการลงนามในหนังสือเอกสารการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในภารกิจและการด าเนินกิจการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที ่คณบดีจะพึงปฏิบัติ ตามกฏ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล โดยสามารถบังคับ
บัญชาหน่วยงานในสังกัดคณะตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. งานด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
 1) อนุมัติ อนุญาต ก ากับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการลงนามในหนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร 
ถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ มหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 2) อนุมัติ อนุญาต และประสานงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพ่ือช่วยบริหารงาน หรือ
ช่วยปฏิบัติงานในภารกิจของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 3) ก ากับ ดูแล การจัดท าข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือน
ของบุคลากรในสังกัด 

 4) ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาท่ีก ากับดูแล 

5) อนุญาตการลาของบุคลากรในสังกัดคณะ  ยกเว้นการอนุญาตให้บุคลากรลาไปศึกษาต่างประเทศ  
การลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ฯลฯ 

6) อนุมัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ก ากับดูแล ยกเว้นการเดินทางไป
ราชการและการลาของผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ให้เป็นอ านาจของคณบดี 

7) อนุมัติ อนุญาต การจัดโครงการประชุมสัมมนา การบริการวิชาการ และการฝึกอบรม ของหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล 

8) อนุมัติ อนุญาต ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการขอใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม พัสดุครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการและ ควบคุมดูแลสถานที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
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9) รับทราบและสั่งการแทนคณบดี เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของทางราชการ หนังสือส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเอกชน ในส่วนที่
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

10) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการท าลายเอกสารราชการของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

11) รายงานสรุปผลข้อมูลงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปต่อคณบดีทุกเดือน 
 2. งานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

1) ก ากับ ดูแล อนุมัติ อนุญาต ลงนามและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย  

2) ก ากับ ดูแล อนุมัติ อนุญาต ลงนาม และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสอบ
วัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน การสอบวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน การเสนออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

3) ลงนาม ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบหาข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นอ านาจ
นอกเหนือจากส่วนราชการของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

4) ลงนามเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5) ก ากับ ดูแล ติดตาม อนุมัติ อนุญาต ลงนาม และประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกิจการ

นักศึกษา งานพระราชทางปริญญาบัตร งานนักศึกษาวิชาทหาร และงานอื่นที่เก่ียวกับกิจการนักศึกษา 
6) ก ากับ ดูแล ติดตาม อนุมัติ อนุญาต ลงนาม และประสานงานด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

นักศึกษา (สหกิจศึกษา ฝึกสอน ฝึกงาน) ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการนักศึกษา 
7) รายงานสรุปผลงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาต่อคณบดีทุกเดือน 

3. งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการหรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
  1) ประสานงานเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจของหน่วยงานหรืองานในลักษณะท านองเดียวกัน 
 2) ลงนามในเอกสารเพ่ือติดต่อประสานงานเกี่ยวกับแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการวิจัย  ทั้งระบบนอกเหนือจาก
อ านาจของส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 3) ก ากับ ดูแล อนุมัติ อนุญาต ลงนามและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ   การวิจัย การส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยท างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ทั้งระบบ นอกเหนือจาก
อ านาจของส่วนราชการในหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 4) ลงนามในเอกสารเพ่ือติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการ การวิจัย บริการวิชาการ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  
 5) อนุมัติ อนุญาต ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับโครงการเผยแพร่งานวิจัย การบริการวิชาการ หรือโครงการอ่ืนที่
มีลักษณะท านองเดียวกัน  
 6) รายงานสรุปผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  การบริการวิชาการ หรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อคณบดีทุกเดือน 
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 4. งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 
 1) ด าเนินการร่วมกับคณบดีในการวางแผนการพัฒนาคณะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย โดยเป็น  ผู้ประสาน
นโยบาย แผนงาน/โครงการของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ ของคณะและหน่วยงานในก ากับ 
 2) ก ากับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามการบริหารแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับงบประมาณจากคณะและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก 
 3) ก ากับดูแลการจัดท าแผนงานและโครงการการพัฒนาระบบการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย 
 4) ก ากับดูแลประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5) ประสานงานเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการตามภารกิจของหน่วยงานในก ากับ  
 6) รายงานผลและสรุปผลงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ต่อคณบดีทุกเดือน 

5. งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ด าเนินการร่วมกับคณบดีในการพัฒนา ก ากับ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดคณะ 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย รวมถึงการขอขยายเวลา  หาก
เห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่คณบดีต้องร่วมพิจารณา (กลั่นกรอง) ให้รายงานต่อคณบดีเพ่ือทราบหรือ
พิจารณาโดยไม่ต้องรอทุกสิ้นเดือนแล้วแต่กรณี    
 การวางแผนพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนตั้งแต่ระดับหลักสูตร เช่น การลาศึกษาต่อ การขอ
ผลงานทางวิชาการ (ผศ., รศ.) การเกษียณอายุราชการและการขอสงวนอัตราตามก าหนดระยะเวลาเพ่ือมิให้อัตรา
สูญหาย  
 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอกบการ ขอให้มีการวางแผนตั้งแต่ระดับหลักสูตรพิจารณาถึงการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านใด เรื่องใด โดยให้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสรุปข้อมูลเสนอมายัง
คณะฯ เพ่ือคณะฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ในล าดับต่อไป  
 การขอลาศึกษาต่อ ขอให้มีการพิจารณาอย่างเข้มงวด เน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้ศึกษาต่อใน        
สายตรง ควรมีการพิจารณากลั่นกรองตามสายบังคับบัญชา และเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรอย่างแท้จริง 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และทางคณะฯ จะได้เวียนหนังสือแจ้งให้แต่ละ
จังหวัดได้รับทราบและด าเนินการต่อไป 
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1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องท่ี 1 การยืนยันการส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
ราย นางสาวนภาพร  สนองบุญ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกาปรระจ าคณะ ตามที่ นางสาวนภาพร  สนองบุญ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ส่งผล
งานทางวิชาการ (ต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค) เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน นั้น  

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ (ต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค)  และได้ให้ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ส่งมาประเภทต ารา 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค มีความเสี่ยงว่าในอนาคตอาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าวในหลักสูตร     
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไม่มีการเรียนการสอนในรายวิชานี้ หรือให้แสดงการเทียบสัดส่วนเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา (ร้อยละ 75)  จึงขอเสนอแนะเปลี่ยน
การส่งผลงานทางวิชาการเป็นประเภทอ่ืนเช่น หนังสือ หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการ
เห็นชอบแล้ว 

ในการนี้ นางสาวนภาพร  สนองบุญ ได้เสนอเรื่องกลับมายังคณะฯ เพ่ือชี้แจงเหตุผลประกอบการยืนยัน
การส่งผลงานทางวิชาการประเภทต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค และได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของพ้ืนที่
ตามล าดับเรียบร้อยแล้ว 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดทราบการยืนยันการส่งผลงานการวิชาการ
ประเภทต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค ราย นางสาวนภาพร  สนองบุญ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

ราย นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ มทร.ล้านนา ตาก 

ตามที่ นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการ
บัญชี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801) ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และได้ส่งผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจ และต าราวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 นั้น  
 ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2561 ได้ให้ข้อเสนอแนะ : เสนอให้ผลงานทาง
วิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน ควรเป็นรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรการบัญชี หรือให้แสดงการเทียบ
สัดส่วนเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะต้องครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชา (ร้อยละ 75) หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
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ในการนี้ นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ ได้เสนอเรื่องกลับมายังคณะฯ เพ่ือชี้แจงเหตุผลประกอบการยืนยัน
การส่งผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจ และต าราวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1            
และได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของพ้ืนที่ตามล าดับ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดทราบการยืนยันการส่งผลงานการวิชาการ
ประเภทเอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจ และต าราวิชาการบัญชีชั้นกลาง  1 ราย นางสาวยพรัตน์          
อ่ิมพิทักษ ์

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

ราย นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว  มทร.ล้านนา ตาก 

ตามที่ นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801) และได้ส่งผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอนวิชาการภาษีอากร 2 และต าราวิชาการบัญชีต้นทุน 1 นั้น  
 ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2561 ได้ให้ข้อเสนอแนะ : เสนอให้ผลงานทาง
วิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน ควรเป็นรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรการบัญชี หรือให้แสดงการเทียบ
สัดส่วนเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะต้องครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชา (ร้อยละ 75) หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

ในการนี้ นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว ได้เสนอเรื่องกลับมายังคณะฯ เพ่ือชี้แจงเหตุผลประกอบการยืนยันการ
ส่งผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนวิชาการภาษีอากร 2 และต าราวิชาการบัญชีต้นทุน 1             
และได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของพ้ืนที่ตามล าดับ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดทราบการยืนยันการส่งผลงานการวิชาการ
ประเภทเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการภาษีอากร 2 และต าราวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ราย นางยุพรัตน์     
จันทร์แก้ว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้าน วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

-ไม่มี- 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  (อาจารย์อนวัช   
จิตต์ปรารพ) 

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

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 ตามหนังสือที่ 
ศธ 0583.02/ว 521 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 3/2561 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลกรุณาส่ง
ข้อแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่งค าแก้ไขข้อมูลถือว่าเป็นการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ 

ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไขจากคณะกรรมการฯ จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการ
ประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1 การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (เพิ่มเติม) (ประเภทหนังสือ การออกก าลัง

กายเพื่อสุขภาพ) เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่   

ตามที่ นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สุขภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ส่งผลงานทาง
วิชาการประเภทหนังสือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) ด้วยวิธีปกติ         
ในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2561 และที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (หนังสือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ)  
แล้วนั้น  

ในการนี้ นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง ได้ขอส่งเอกสาร (เ พ่ิมเติม) อีก 1 รายการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ (ผศ.) ประเภทบทความวิชาการ เรื่อง A guideline of promoting suitable 
physical activities for students โดยบทความดังกล่าวเป็นการน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ Proceedings 
แบบ Oral Presentations ในงาน 2018 Innovation and Education for Sustainable Development Goals 
(IESDG 2018) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการ (เพ่ิมเติม)            
อีก 1 รายการ ประเภทบทความวิชาการดังกล่าวข้างต้น ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการส่งผลงานทางวิชาการ 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยได้รับการยืนยันจากผู้ขอฯ ผ่านหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ในการขอ
เลือกส่งผลงานประเภทหนังสือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการได้ด าเนินการพิจารณาต่อไป  

เรื่องท่ี 2 การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ประเภทงานวิจัย และหนังสือ หลักการเล่น
ฟุตบอล) เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาพลศึกษา (รหัส 
560149) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี มทร.ล้านนา ตาก             

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล   โตคีรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสุขภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ใน
สาขาวิชาพลศึกษา (รหัส 650149)  ทั้งนี้ได้ผ่านการประเมินเอกสารประกอบการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการ              

ของบุคลากร ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี มทร.ล้านนา ตาก  และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อ        กอง

บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 

1. หนังสือ หลักการเล่นฟุตบอล 

2. รายงานวิจัย ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวและ

ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษา 

3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึก เอส เค คิว ที่มีต่อความ

คล่องแคล่วว่องไวและความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ ของบุคลากรราย ผศ.เทอดทูล  โตคีรี มทร.ล้านนา ตาก   คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และมอบฝ่าย
บริหารฯ น าเสนอกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป ดังนี้ 

1) หนังสือ หลักการเล่นฟุตบอล  
2) งานวิจัย ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถ

ในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษา 
ข้อเสนอแนะ : การเสนอผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ขอให้ผู้ขอส่งรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ปรากฎหลักฐานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่  และขอให้ที่ประชุมฯ ได้น ารูปเล่มรายงานผลการวิจัยฯ ของผู้ขอมาน าเสนอต่อที่ประชุม                  
เพ่ือประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 
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เรื่องท่ี 3 การพิจารณาการส่งเอกสารเพื่อประเมินเอกสารค าสอน วิชาการเพิ่มผลผลิต เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)  ในสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนกรัตน์  ดวงพิกุล มทร.ล้านนา น่าน 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์  ดวงพิกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน มีความประสงค์ส่งเอกสารค าสอนเพ่ือประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รอง
ศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 
ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา น่าน 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อบุคคล ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์  ดวงพิกุล มทร.ล้านนา น่าน 
และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ผู้ช่วยศาตราจารย์กนกรัตน์  ดวงพิกุล และคณะกรรมการฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

       มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
       มทร.ล้านนา น่าน 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อเสนอแนะ : การเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในล าดับที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)        

ให้พิจารณาเลือกบุคคลที่มีสังกัดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียงกับผู้ขอ
เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณด้านการเดินทางเพ่ือประเมินผลการสอน   

เรื่องที่ 4 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา  มทร.ล้านนา ตาก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์  (อาจารย์ อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)           
ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806)  

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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 
 



14 

 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา มทร.ล้านนาตาก และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ให้ถอนการพิจารณา เรื่องการ
พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) 
ราย นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา มทร.ล้านนา ตาก  

ข้อเสนอแนะ : เนื่องจาก นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา มทร.ล้านนา ตาก อยู่ระหว่างการด าเนินการขอ
ย้ายสังกัดจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ซึ่งการขอโอนย้ายสังกัด
จะต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องและได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 2 คณะฯ หากเมื่อได้รับความเห็นชอบการโอนย้าย
สังกัดแล้วควรเสนอขอผลงานทางวิชาการจากต้นสังกัดใหม่คือคณะวิทยศาสตร์  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเองทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต  อีกทั้งการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ติดภารกิจจึงไม่สามารถ
เข้าร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเสนอให้น าเรื่องกลับมาพิจารณาในวาระสืบเนื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะในครั้งถัดไป  

เรื่องที่ 5 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ราย นางนมิดา  ซ่ือสัตย์สกุลชัย มทร.ล้านนา ตาก             

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม  ด้วย        
นางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ส่งผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ (รหัส 1806)  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
         เป็น   อนุกรรมการ 
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3. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางนมิดา  ซื้อสัตย์สกุลชัย มทร.ล้านนาตาก และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ให้ถอนการพิจารณา เรื่องการ
พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) 
ราย นางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย มทร.ล้านนา ตาก             

ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ติดภารกิจจึงไม่
สามารถเข้าร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเสนอให้น าเรื่องกลับมาพิจารณาในวาระสืบเนื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  

เรื่องที่ 6 การพิจารณาการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ต ารา การบัญชีบริหาร) เพื่อประกอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ) ในสาขาวิชาการบัญชี  (รหัส 6801)  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 มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ (ต ารา การบัญชีบริหาร)  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ          
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801)  

นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ ได้ผ่านการประเมินเอกสารประกอบการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว และเคย
ส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย 4 บท ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  

ในการนี้ นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ จึงขอใช้ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนเดิม (วิชาการ
บัญชีเพ่ือการจัดการ) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และขอส่งผลงานทางวิชาการใหม่
อีกครั้ง เป็นประเภทต ารา การบัญชีบริหาร เพ่ือใช้ประกอบการเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการประเภท 

(ต ารา การบัญชีบริหาร) ของบุคลากร ราย นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ มทร.ล้านนา ล าปาง  และทางคณะฯ จะ

ได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการประเภท (ต ารา การบัญชีบริหาร) ของบุคลากร ราย นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
และมอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ส่งมาครั้งนี้เป็นประเภทต าราการบัญชีบริหาร ซึ่งมีเนื้อหา
รายวิชาที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับเอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการที่ได้ท าการประเมินไป  
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะท าให้ผู้ประเมินฯ พิจารณาว่าผลงานทั้งสองมีลักษณะเนื้อหารายวิชาแบบเดียวกัน คณะกรรมการ
ประจ าคณะจึงขอเสนอให้เปลี่ยนการส่งผลงานทางวิชาการเป็นประเภทอ่ืนเช่น หนังสือ แต่หากผู้ขอยืนยันการส่งผล
งานฯ ดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

เรื่องท่ี 7 การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ด้วย ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) จึงได้น าเสนอเรื่องการ
พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

เนื่องจากมีผู้ขอไปน าเสนอผลงานเป็นจ านวนมาก และคณะมีงบประมาณจ ากัด จึงจ าเป็นต้องก าหนด
คุณสมบัติของผู้ไปน าเสนอผลงาน เพ่ือให้กระจายทรัพยากรให้บุคลากรได้อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถไปน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณา
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 



17 

 

 
 
 



18 

 

 
 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ไป

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งงานวิจัยและบริการวิชาการจะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป  
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วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
1. การจัดสรรงบวัสดุฝึกการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยฝ่ายบริหารฯ ได้จัดท าข้อมูลงบวัสดุฝึกการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562          
(สายวิทย์ และสายสังคม) ของแต่ละจังหวัด  จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาของแต่ละจังหวัด              
โดยงบประมาณดังกล่าวจะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และขอให้แต่ละจังหวัดได้เตรียมด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุฝึกให้กับนักศึกษา  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

ปิดระชุมเวลา  15.30 น. 

 

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

         
                                  

 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

                  ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     
 
 
 
 
 
 
 
 


