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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 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.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
8. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
12. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
14. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
15. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
18. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
19. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลาประชุม) 

 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
2. ดร.วรวิทย ์    เลาหะเมทนี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
3. อาจารย์สุทัศน์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
4. ดร.อนุสรณ ์    คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
      1.1.1 การด าเนินการคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
-ไม่มี- 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 
1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHEQA Online 
1.3.2 การด าเนินการสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบวัดความรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษ 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
1.4.1 การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ (BALA Exhibition 2019) 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1 รายงานความก้าวหน้าจากการท า MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ 
บริษัทไฟฟ้าหงสา จ ากัด  

2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาขาแขวง
อุดมไช สปป.ลาว  

2.3 งานประชุมวิชาการส าหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่ชุมชน
ท้องถิ่น”  

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  -ไม่มี- 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

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

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5 . 1  กา ร พิจ า รณาขอขยาย เ วลาศึ กษาต่ อ  ร ะดั บปริญญา เอก  ผู้ รั บทุ นมทร . ล้ านนา                            
ราย นางสาวปณิธิ  อมาตยกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.2 การพิจารณาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และผูกพันอัตราบุคคลภายนอก 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
  -ไม่มี- 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 

เรื่องท่ี 1.1.1 การด าเนินการคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2558  โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
ประชุมอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดหน้าที่บางอย่างที่ยังไม่ได้ท าตามกรอบภาระงานที่ตั้งไว้ เช่น การอนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาของคณะฯ  หรือการที่จะต้องมีคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เป็นต้น  ซึ่งคณบดีฯ และรองคณบดีฯ ก าลังจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่                           
28 กุมภาพันธ์ 2562  และโดยต าแหน่งแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งก็จะหมดวาระลง
เช่นเดียวกันรวมถึงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการด้วย  ยกเว้นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนหัวหน้า
สาขาต่าง ๆ ตัวแทนคณาจารย์ประจ าในสาขา และผู้ทรงคุณวุฒิ ยังคงด ารงต าแหน่งคราวตามวาระ  

ทั้งนี้ คณะฯ ยังมีภาระงานอีกหลายอย่างที่จะมอบหมายให้ด าเนินการต่อไป และทุกคณะฯ จะต้องมีผู้รักษา
ราชการปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับใหม่) โดยขอให้ศึกษารายละเอียดการด าเนินการตามข้อบังคับฯ ให้ชัดเจนและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกต่อไป  

อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังไม่สามารถด าเนินส่งมอบงานได้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีฯ และรองคณบดีฯ 
ของวาระใหม่  ดังนั้นในระหว่างที่จะมีการแต่งตั้งรักษาการฯ อาจจะทราบภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้        
แต่ละฝ่ายฯ ด าเนินการสรุปและรวบรวมผลด าเนินการต่าง ๆ  ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณบดีฯ และ             
รองคณบดีฯ ชุดใหม่เพ่ือน าส่งมอบงานต่อไป  และหากเมื่อมีการแต่งตั้งรักษาราชการแล้วจะต้องท าการเสนอรายชื่อ
เพ่ือแต่งตั้งเป็นรองคณบดีในแต่ละจังหวัดต่อไป  จึงขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้งบประมาณประจ าปี 2562 ที่ เพ่ิงได้รับการอนุมัติตามแผนฯ โดยสามารถด าเนินการ
ประสานงานในการใช้งบประมาณตามแผนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (นางสาวอรทัย  ใจกาศ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) และขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติงานโดยพิจารณาเล็งเห็นความส าคัญและก่อประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาเป็นหลัก 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
-ไม่มี- 
 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) 
 เรื่องท่ี 1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHEQA Online 
 ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนาได้ด าเนินการกรอกข้อมูลเล่ม มคอ. 2 ลงในระบบ  

Che-QA ของทุกหลักสูตรโดย สกอ. ได้รับทราบและเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงค้างบางหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล และหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสกอ. ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะได้ท าการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/
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เรื่องที่ 1.3.2 การด าเนินการสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบวัดความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 ด้วยฝ่ายวิชาการฯ ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการให้
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ก าลังจะส าเร็จการปีการศึกษา 2561 ให้มีการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ  โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ซึ่งจะได้ด าเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม-เมษายน 2562  ในส่วนของการสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษจะใช้ข้อสอบกลางซึ่งจะส่งไปยังแต่ละจังหวัดด าเนินการ โดยมีศูนย์ภาษาแต่ละจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ
ทดสอบผ่านระบบออนไลน์สามารถรับทราบผลการสอบฯ และสามารถรับผลการสอบอย่างเป็นทางการในรูปแบบ
เอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการส าเร็จการศึกษาและการสมัครงานต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช   จิตต์ปรารพ) 
 เรื่องที่ 1.4.1 การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ (BALA Exhibition 2019) 

ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้จัดโครงการการจัด
แสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่
ระดับชาติ และนานาชาติ (BALA Exhibition 2019) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  เพ่ือเป็นเวที
ในการแสดงศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รวมถึงการน าเสนอผลงานให้แก่รุ่นน้อง ผู้ที่สนใจ และบุคคลทั่วไป ที่เข้า
ร่ วมชมการแสดงผลงานของนักศึกษาในครั้ งนี้  และเ พ่ือการประชาสัม พันธ์ ให้ คณะบริหารธุ รกิ จและ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เห็นถึงการเรียนการสอน ของอาจารย์ และนักศึกษา ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับการปฏิบัติจริงและการท างานที่ลงพ้ืนที่จริ ง ฝึกปฏิบัติจริง น ามาแสดงในนิทรรศการและ
ถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชม ในการจัดงานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (BALA Exhibition 2019) 
ทั้งหมด 11 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพบัญชี 
กิจกรรมที่ 2 การเสวนาผู้ประกอบการธุรกิจ (Show and Share)”   
กิจกรรมที่ 3 การน าเสนอเสนอผลงานโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์   
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้น า 
กิจกรรมที่ 5 สัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสสระ 
กิจกรรมที ่6 สัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักสูตร

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 7 การน าเสนอผลงานจากการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 8 การแสดงนิทรรศการน าเสนอผลงานจากการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการส านักงาน 
กิจกรรมที่ 9 การน าเสนอผลงานจากบริษัทจ าลอง และการสัมมนาทางการตลาดของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 10 การอบรมเรื่องพัฒนาค้าปลีกก้าวไกลท่ามกลางเทรนด์ออนไลน์ในปัจจุบัน 
กิจกรรมที่ 11 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมบูรณาการศาสตร์การท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตร

การท่องเที่ยวและการบริการ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ และประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการดังกล่าว  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

เรื่องที่ 2.1 รายงานความก้าวหน้าจากการท าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับบริษัทไฟฟ้าหงสาจ ากัด  
 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร              
เรืองนาราบ)  ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ  ตามท่ีได้ท าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา กับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จ ากัด เมื่อปี 2560 นั้น   และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ท าการต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จ ากัด เพ่ือสรุปความก้าวหน้า
หลังจากการท า MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ ากัด ซึ่งทาง
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ ากัด ได้แจ้งความประสงค์ที่จะให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน เข้าไปท าการสอนใน
หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด ให้แก่พนักงานจากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จ ากัด ในภาคเรียนที่ 
1/2562 ที่ก าลังจะถึงนี้  จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบและจะได้ด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. การที่คณะฯ มทร.ล้านนา น่าน จะไปท าการสอนให้แก่พนักงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จ ากัด อาจจะใช้
วิธืท าการเรียนการสอน เช่น ลักษณะคล้ายกับโรงเรียนในโรงงาน หรือท าการสอนแบบออนไลน์ หรือใช้วิธีการเทียบ
โอนประสบการณ์แบบกลุ่มรายวิชา ซึ่งจะต้องศึกษาระเบียบเรื่องการเทียบโอนประสบการณ์เพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง หรืออาจจะใช้วิธีอ่ืน ๆ ที่จะสามารถเป็นการประหยัดทรัพยากรบุคคลและเวลา โดยให้ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรการบัญชี (ระดับ ปวส.) เพ่ือจะได้น าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม หากมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรการบัญชี เสนอให้       
คณะฯ กลาง และคณะฯ จังหวัดน่านร่วมกันด าเนินการประชุมเพ่ือหารือในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการ
บัญชี แต่จะมีข้อจ ากัดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาจะไม่สามารถเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีได้   และมอบหมาย
ให้ฝ่ายวิชาการฯ เสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ตามล าดับต่อไป   

2. ขอเสนอให้ควรมีผู้ประสานงานในฝั่ง สปป.ลาว เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและประสานงานให้กับนักศึกษา 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ ซ่ึงควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ 

เรื่องที่ 2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาขา
แขวงอุดมไช สปป.ลาว (มทร.ล้านนา น่าน) 
 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร                 
เรืองนาราบ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
ได้ท าการต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาขาแขวงอุดมไช สปป.ลาว ได้ร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยน 
พบปะ เยี่ยมชมและสรุปบทเรียนทางวิชาการด้านการศึกษา ซึ่งในทางวิทยาลัยลาวนานาชาติ ได้ท าการเปิดการเรียน
การสอน จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. หลักสูตรการจัดการระบบสารสนเทศ 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
4. หลักสูตรการจัดการ 
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และในอนาคตทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ ทางวิทยาลัยลาวนานาชาติจะได้มี
การท าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันเพื่อพัฒนาและต่อยอดทางด้านการเรียนการสอนร่วมกันต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี  2.3 งานประชุมวิชาการส าหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่
ชุมชนท้องถิ่น”  
 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา         
ดิษฐ์แก้ว) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งในด้านวิชาการ ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมด้านจิตอาสา  ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาที่ เน้นการสร้าง
กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านวิชาชีพ  ด้านการวิจัย และสังคม   
ซึ่งการวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพ่ือน าความรู้ความจริงที่ได้นั้นไป
ใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ การวิจัยจึงมีความส าคัญในการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่  ๆ         
ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพ่ือสร้างเป็นกฎ สูตรทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพ่ือน าไป
ประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายในการน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

ดังนั้น คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและได้จัดโครงการงานประชุมวิชาการส าหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์         
ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่ มี
ศักยภาพได้น าผลงานวิจัยมาน าเสนอ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้ศึกษาการท าวิจัยที่ดี มีความกล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์และส่งผลให้จ านวน
ผลงานวิจัยให้กับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เพ่ิมขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแสดงความสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีรูปแบบการประชุม ดังนี้ 

1. การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ 
2. นิทรรศการผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการของหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 
3. การน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์  
จึงขอเชิญชวนเพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่         

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 ตามหนังสือที่        
ศธ 0583.02/ว 89 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูล
กรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่งการแก้ไขข้อมูลถือว่า
เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข จึงถือว่าเป็นการรับรอง
รายงานการประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาขอขยายเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนมทร.ล้านนา ราย นางสาว
ปณิธิ  อมาตยกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์ อุษามาศ  รัตนวงศ์ )  ได้แจ้งต่อที่ประชุม                   
ด้วย นางสาวปณิธิ  อมาตยกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สังกัดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา Applied Linguistics (TESOL) ณ มหาวิทยาลัยแมสซี่ (Massey 
University) ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีก าหนดเวลาศึกษา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง 27 เมษายน 2561  
และเคยได้รับการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาศึกษามาแล้วจ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 
ถึง 27 เมษายน 2562 

บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดระยะเวลาการขยายเวลาศึกษา 1 ปี ดังกล่าวในวันที่ 27 เมษายน 2562 แต่         
นางสาวปณิธิ  อมาตยกุล ยังไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการ
พัฒนาและแก้ไขวิทยานิพนธ์บทต่าง ๆ เพ่ือท าการรวบรวมเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม นอกจากนี้ตามกระบวนการการ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแมสซี่ จะต้องท าการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งจะจัดขึ้นภายในก าหนด  
3 เดือน หลังจากการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มให้ทางมหาวิทยาลัย และภายหลังการสอบอาจจะต้องท าการแก้ไข
วิทยานิพนธ์ในส่วนที่ได้รับการแนะน าจากคณะกรรมการสอบให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้กระบวน
การดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือน  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษา  เป็นระยะเวลา 
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก ราย นางสาวปณิธิ  อมาตยกุล เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันที่           
27 ตุลาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว   เนื่องจากผู้รับทุนอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยื่นขอขยายเวลาการศึกษาต่อได้ก่อนสิ้นสุด
ก าหนดเวลาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง
การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลกรโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2551 (ข้อ 11)  และคณะฯ  
จะได้ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา พิจารณาด าเนินการในล าดับ
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  ขอให้คณะฯ ทุกจังหวัดด าเนินการก ากับ ติดตามและเร่งให้ผู้ลาศึกษาต่อส าเร็จการศึกษา
โดยเร็ว  และให้ผู้ลาศึกษาต่อรายงานผลการศึกษาและความคืบหน้าตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

เรื่องที่  5.2 การพิจารณาสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และผูกพันอัตรา
บุคคลภายนอก 

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย (ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย)  ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ  ตามท่ี 
มทร.ล้านนา เชียงราย  ได้ด าเนินส ารวจข้อมูลความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากรในปีการศึกษา 2562 ซึ่งใน
การนี้บุคลากรอาจารย์ประเภทลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 2 ราย  มีความประสงค์ที่จะขอรับทุนบุคคลภายนอกและขอ
ผูกพันอัตราต าแหน่งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบงานในด้านการจัดการศึกษาไตรภาคีเพ่ือผลิตก าลังคน  
ด้านนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ การศึกษาในรูปแบบ (WiL) ร่วมกับวิทยาลัยการ        
อาชีพเทิง และสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีความประสงค์ไปศึกษาต่อ ดังนี้ 
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- ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Ph.D.  in Systems Analysis and Integration ณ มหาวิทยาลัย          
Jinan University  สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ  

- ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Ph.D. in Tourism Management ณ มหาวิทยาลัย Yunnan University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

- มีก าหนดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นลักษณะทุน 
ให้เปล่า และหากส าเร็จการศึกษาจะกลับมาปฏิบัติราชการในหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขานวัตกรรม          
การท่องเที่ยวและบริการ (อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร) ซึ่งในระหว่างการศึกษาต่อยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการร่วมกับคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ 

2. อาจารย์กรปภา จันทาพูน ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบงานในด้านการจัดการเรียนการสอนในแขนงวิชาการ
จัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ และร่วมพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการค้าร่วมกับสถานประกอบการ มีความประสงค์  
ไปศึกษาต่อ ดังนี้ 

-  ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Ph.D. (Management)  หรือ Ph.D. (Business Administration)                 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  หรือ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ หรือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

- มีก าหนดระยะเวลาการศึกษา 3-4 ปี โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากทุนบุคคลภายนอกของ             
มทร. ล้านนา และหากส าเร็จการศึกษาจะกลับปฏิบัติราชการในต าแหน่ง  อาจารย์สอนประจ าหลักสูตรสาขา
บริหารธุรกิจ ที่จะมีการพัฒนาในช่วงระยะเวลาปี 2563-2565 อาทิ เช่น หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า , 
หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ , หลักสูตร Digital Marketing  หน่วยงานสาขาบริหารธุ รกิจ                  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ           
ระดับปริญญาเอก และผูกพันอัตราบุคคลภายนอก 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมตแิละข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ราย อาจารย์สุภัทรจิตต์  มะโนสด  เนื่องจากสาขาวิชาที่จะไปศึกษานั้นยังไม่ตรงกับคุณสมบัติที่จะกลับมา

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จึงเสนอแนะให้พิจารณาทุนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมทร.
ล้านนาจะได้ท าความร่วมมือกับ Guilin Tourism University (GUT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีคณะการท่องเที่ยว
ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศจีน  โดยจากการหารือเบื้องต้นจะมีการให้ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมให้แก่อาจารย์หรือนักศึกษา ซึ่งจะได้ประชุมหารือเรื่องการท าข้อตกลงทางวิชาการ MOU 
รว่มกับ มทร.ล้านนา อีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน 2562   

2. ราย อาจารย์กรปภา จันทาพูน ให้ทบทวนและวิเคราะห์ว่าสาขาที่จะไปศึกษาต่อมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ในอนาคตหรือไม่  ถ้าไปศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม ๆ ไม่น่าจะมีความจ าเป็น  และการบรรจุ
อัตราในอนาคตควรมีการท าแผนที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ เพราะขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องให้ระบุความชัดเจนที่จะสนับสนุนว่ามีการพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญในจุดเด่นของแต่ละจังหวัด
อย่างไรด้วย 
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ข้อเสนอแนะ  
1. ให้ทบทวนการขอรับทุนบุคคลภายนอก เนื่องจากขณะนี้ยังมีผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวหลายรายที่ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร/ขอขยายเวลาศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก และจะต้องตรวจสอบกรอบอัตราว่างของ         
มทร.ล้านนาเชียงรายด้วยว่ามีอัตราเพียงพอที่จะสามารถผูกพันอัตราได้หรือไม่  

2. หลักสูตรควรวิเคราะห์ว่าในอนคาตจะมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด        
อย่างแท้จริง และที่ประชุมเสนอแต่ละจังหวัดน าเสนอภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับทิศทางหลักสูตร
ใหม่ เพ่ือที่จะได้วางแผนสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นมีความสอดคล้องกับหลักสูตรของ
อนาคตหากส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องสามารถมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้       
โดยเสนอให้เป็นการศึกษาต่อแผนการเรียนแบบ Course work และควรมีการเสนอหัวข้องานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์)                 
ให้มหาวิทยาลัยฯ ที่จะไปศึกษาได้ตอบรับในหัวข้องานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) และให้แนบผลการตอบรับดังกล่าวมาพร้อม
กับการเสนอขอลาศึกษาต่อ  ทั้งนี้มทร.ล้านนาจะได้ท าความร่วมมือกับ Guilin Tourism University (GUT) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีคณะการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศจีน จากการหารือเบื้องต้นนั้นจะมีการให้
ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้แก่อาจารย์หรือนักศึกษา ซึ่งจะได้ประชุมหารือ เพ่ือ
ท าข้อตกลงทางวิชาการ MOU กับ Guilin Tourism University (GUT) ในช่วงเดือนเมษายน 2562   

3. นโยบายมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ จะต้องมีความชัดเจนเพื่อจะได้สามารถถ่ายทอดและน าไปด าเนินการ
ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (5 ปี) เพ่ือจะได้ทราบทิศทางการด าเนินงานโดย
จะต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

4. เสนอให้ คณะฯ มทร.ล้านนา เชียงรายและมทร.ล้านนาจังหวัดอ่ืน ๆ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
นครพนม เพ่ือขอเข้าศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันและอนาคต
ให้สอดคล้องกับจุดเด่นในจังหวัดของของตน  และให้ทุกจังหวัดท าการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยใน
การพัฒนาหลักสูตร เช่น บุคลากร การเงิน สภาพแวดล้อม และน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และได้รับประโยชน์สูงสุด ตอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนให้
อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  และให้น าข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุมฯ ในครั้งถัดไป  
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
-ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 
 
 
 
 (นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       คณะกรรมการประจ าคณะ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                       รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม           

         
 

                                  
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

                  ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


