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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
7. ดร.วรวิทย ์    เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
9. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
13. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
15. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
16. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
19. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
20. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป  อาจารย์ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชียงราย 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 แนวทางการด าเนินงานตามที่ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
1.2.1  แผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 
1.2.2  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563   

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
1.3.1  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางชไมพร รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา 
เชียงราย  

1.4  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
1.4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  (ไม่มี) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 

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

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.2 การขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 
มทร.ล้านนา น่าน 

5.3 การขอเสนอแนวคิดในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาไอโอทีส าหรับธุรกิจ
อัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.4 การขออนุญาตลาศึกษาต่อและขอเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
(ต่างประเทศ) ภาคการศึกษา 2/2562 ราย นางปณิสา  กุระคาน  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.5 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาการจัดการช่องทาง
การจ าหน่าย เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุสาขาวิชา 
680214) ราย นางสาวญาดา  ค าลือมี  มทร.ล้านนา ล าปาง 

5.6 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  และการพิจารณาค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้       
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   (ไม่มี) 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องที่ 1.1.1 แนวทางการด าเนินงานตามที่ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้น าเสนอวิสัยทัศน์แนวทางการด าเนินงาน และการพัฒนา  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต่อคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น  จึงขอน าเสนอแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์และแนะน าผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ     
เพ่ือทราบ ดังนี้  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) 

เรื่องท่ี 1.2.1 แผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่สืบเนื่องจากการบริหารงาน
ของผู้บริหารชุดก่อนจ านวน 5 หลักสูตร โดยจะขอรายงานผลการด าเนินการจ านวน 2 หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรอ่ืน ๆ 
จะได้น าเรียนแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป ดังนี้ 
ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ด้วยหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559-2561 ติดต่อกัน จึงได้ชะลอการปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งยังให้การก ากับดูแลนักศึกษาที่มีอยู่ปัจจุบันให้
ส าเร็จการศึกษาให้เรียบร้อย และจึงจะปิดหลักสูตร/พัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป  

2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)  

ผ่ านการน า เสนอข้ อมู ลหลั กสู ตร ใหม่  ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว ก าลั งเข้าสู่ ที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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เรื่องท่ี 1.2.2 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563   
ตามที่ มทร.ล้านนา ได้วางกรอบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยจะเริ่มรับสมัคร  

TCAS 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562  โดยเบื้องต้นได้แจ้งไปยังแต่ละจังหวัดได้รับทราบแล้ว และหากมีก าหนดการ
และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจนจะได้น าเสนอแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบต่อไป   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 
เรื่องที่ 1.3.1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ              

(รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางชไมพร รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ระเบียบ 

วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาการเงินธุรกิจส าหรับ  
นักบัญชี (BACAC122) เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ        
(รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการเงิน (รหัสอนุสาขาวิชา 680215) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย  
มทร.ล้านนา เชียงราย นั้น 

ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบในหลักการการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย          
นางชไมพร  รัตนเจริญชัย  และเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนของบุคลากรรายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา  ศักดิ์กิตติมาลัย อาจารย์ประจ าส านักวิชาบัญชี 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. อาจารย์วรีวรรณ   เจริญรูป  รักษาราชการ หัวหน้าสาขาการบัญชี 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงราย 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) เสนอให้ เป็นการขอในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัสสาขาวิชา 4 หลัก คือ 6802 ซึ่งถือว่าเป็นการแสดง

ถึงความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอในอนาคตที่จะสามารถขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น ที่มีความสอดคล้องได้อย่างหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  แต่หากผู้ขอยืนยันการขอ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ขอดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
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ในการนี้  นางชไมพร  รัตนเจริญชัย ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมดังกล่าว ตามบันทึก
ข้อความที่ บศ.ช 0210/78 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลอนุสาขาวิชาในการยื่น
เอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน พร้อมนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองเอกสารจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อโปรดทราบ เพื่อทางคณะฯ จะได้ด าเนินการน า
เรื่องเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 
 เรื่องท่ี 1.4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ด้วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการรวมถึงให้สามารถน าไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา        
และขณะนี้ก าลังจัดให้มีโครงการทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  โดยรายละเอียดและส่วนอื่น ๆ จะได้น ามาแจ้งใหท้ี่ประชุมได้รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ(รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
 เรื่องท่ี 2.1.1 การเสนอข้อมูลเพื่อปรับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560   
 ตามที่ได้มีการเริ่มใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันได้รับการร้องเรียนว่าเกณฑ์ดังกล่าวมีความยากเกินไป 
จึงจะท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอแนวทางในการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการประเภทต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น สัดส่วนการท างานวิจัย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะจะได้น ามารวมบรวมและน าเสนอภายใน          
วันศุกร์ที่ 20 กันยาน 2562  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 2.1.2 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยระบบ TCAS 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบ TCAS ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมา
ระบบ TCAS มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงขอเสนอความคิดเห็นเพ่ือน าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปรับ
กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ โดยให้มีการวางแผนปรับกระบวนการ/วิธีการรับสมัครเป็นของตนเอง เพ่ือให้ได้
จ านวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดเองได้  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ(รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์) 
 เรื่องท่ี 2.2.1 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
 เสนอให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนการรับนักศึกษาให้ได้ตามจ านวนที่ตั้งไว้ รวมถึงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรอนาคต การจัดการเรียนการสอนในระดับปวช. และปวส. และการเรียน
การสอน/บริการวิชาการแบบระบบออนไลน์ รวมถึงจ านวนบุคลากรทางการสอนให้เพียงพอ เพ่ือรองรับการเรียน
การสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ) 
 เรื่องท่ี 2.3.1 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
 ตามนโยบายของรัฐมนตรี เรื่องการก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย (จุดยืน) ว่าจะมีความ
ชัดเจนในทิศทางใด ที่จะท าให้เป็นส่วนเฉพาะทางหรือเป็นกลุ่มที่พัฒนาการจัดล าดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับโลกหรือเป็นกลุ่มที่พ่ึงทางสังคม/ชุมชน  มหาวิทยาลัยควรจะหาจุดยืนและมอบนโยบายให้คณะได้น ามา
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับจุดยืน รวมถึงจะได้ส่งผลกระทบกับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมในอนาคตด้วย 
 การจัดท ามคอ. ปัจจุบันเริ่มให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยในการออกแบบแบบฟอร์มมคอ.ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเป็นการปรับแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการจัดท าและด าเนินการ ง่ายต่อการเห็นผลลัพธ์ 
เพ่ือให้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุด 
 การน าเสนอแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนาคณะตามที่คณบดีฯ ได้น าเสนอซึ่งเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาที่มีความชัดเจน  เพ่ือให้คณะมีการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวและมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอเพ่ิมเติมในมาตรฐานที่ 1 การพัฒนาการศึกษาให้มีการเพ่ิม Entrepreneur เพ่ือ
จะได้พัฒนาบัณฑิตให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการเน้นการน างานประกันคุณภาพ
การศึกษามาช่วยในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการน าความคิดเห็นของ
บุคลากรในคณะ/มหาวิทยาลัยมาจัดเป็นองค์ความรู้และมาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงให้อยู่รอดและด าเนินการต่อไปได้  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี) 
 เรื่องท่ี 2.4.1 การด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
 การแนะแนวการศึกษาเพ่ือเพ่ิมตัวป้อน ซึ่งคณะได้ด าเนินการแนะแนวในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้
แนวทางตามนโยบายของคณะเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสนใจและมีความเชื่อม่ันที่จะเข้ามาสมัครเรียน 
 การพัฒนาอาจารย์ ได้มีการวางแผนที่จะเร่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ ศ. มากยิ่งขึ้น   
 การพัฒนานักศึกษา ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ         
ทุกระดับ เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ส่งผลถึงภาพรวมที่ดีการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัย  
 การพัฒนาหลักสูตร  

- ได้จัดท าโครงการพิเศษโดยมทร.ล้านนา ได้เปิดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม โครงการพิเศษ
ร่วมกับสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้เข้าศึกษาและคณาจาราย์ที่ไปศึกษาดูงาน
จะได้เรียนรู้  ได้องค์ความรู้ใหม่และน าประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาถ่ายทอดในการเรียนการสอน  
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- หลักสูตรธุรกิจการบินได้ร่วมกับผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการด าเนิการอบรมร่วมกัน  
- หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ  

ที่ให้สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนโดยให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  
- คณะฯ ได้เข้ารับเป็นตัวแทนส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนที่จ.เชียงราย จ านวน 33 หน่วยงาน เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพของบุคลากร ได้โอกาสเพ่ิมศักยภาพในการลง
พ้ืนที ่สร้างได้รายได้เข้ามหาลัยคณะ คณาจารย์ได้รับการตอบแทนและประสบการณ์ 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง (ดร.พวงทอง  วังราษฎร์) 
 เรื่องที่ 2.5.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง ได้เสนอแนวคิดการเปิดหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

1. ลดจ านวนกลุ่มวิชาชีพเลือก และให้เพ่ิมกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพบังคับ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น  

2. จัดประชุมร่วมกับหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจส่วนกลาง ในวันที่ 25 กันยายน 2562          
เพ่ือร่วมกันหารือและหาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจน ไม่เกิดความซ้ าซ้อน สื่อถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ) 
 เรื่องท่ี 2.6.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่  
 ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ในการน าเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.
ล้านนา ต่อไป  
 ทั้งนี้ คณะจะได้น าเสนอหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ และแขนงวิชาการบริหารการตลาด ขณะนี้หลักสูตรการตลาดและหลักสูตรการจัดการไดเ้ตรียมข้อมูล
เพ่ือจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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2.7 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ วงศ์เทียนชัย) 
 เรื่องท่ี 2.7.1 รายงานการด าเนินงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ได้เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการการปรับปรุง
หลักสูตรในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ในระดับปวส. 4 หลักสูตร ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การตลาด และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ได้ เชิญผู้ประกอบการจากหลากหลาย                   
สถานประกอบการ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักมาตรฐการอาชีวศึกษามาให้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรปวส. โดยจะท าการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2563 
 หลักสูตรการตลาดจะท าโครงการพิเศษร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งวางแผนว่าจะเริ่มด าเนินการในเดือน
ตุลาคม 2562 ซ่ึงจะได้น ามาเรียนแจ้งต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป  
 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเริ่มพัฒนาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ   
 งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และมทร.ล้านนาตากได้ร่วมบูรณาการบริการ
วิชาการชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม กรณีหมู่บ้านหินโค้ว ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก กรณี หมู่บ้านปูแป้ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นชุมชนชาวกระเหรี่ยง ซึ่งได้ผลักดันและ
ส่งเสริมให้ชาวกระเหรี่ยงได้ผลิตกระเป๋า เสื้อผ้า ด้วยลวดลายต่าง ๆ ส่งออกจ าหน่ายซึ่งได้รับการตอบรับและประสบ
ความส าเร็จอย่างดี เป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 3 ปี โดยจะร่วมบูรณาการกันอย่างต่อเนื่องต่อไป   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.8 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน) 

 เรื่องท่ี 2.8.1 รายงานการด าเนินงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
 การหาผู้เรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก 
ได้ก าหนดการด าเนินงานแผนระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเข้าไปแนะแนวให้กับสถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง 
และการเข้าไปบริการวิชาการร่วมกันกลุ่มขององค์การบริหารส่วนต าบลและโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และการส่งอาจารย์เข้าไปเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานที่แจ้งขอความร่วมมือ และการเปิด
รั้วมหาวิทยาลัยโดยได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของคณะเพ่ือด าเนินการเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมเมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2561  ซ่ึงได้รับการตอบรับอย่างดีสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณะผู้ด าเนินงาน 
 งานวิจัย คณะได้จัดท าเป็นโครงการวิจัยชุด ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมเพ่ือสรุปให้เรียบร้อยตาม
ปีงบประมาณ เพ่ือจะได้น าไปใช้ตอบตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ต่อไป 
 การพัฒนาหลักสูตร ได้รับความร่วมมือกับงานวิชาการคณะ ที่จะได้ร่วมกันหารือเพ่ือพัฒนาและสร้าง
หลักสูตรใหม่หรือรายวิชาใหม่ ภายใต้หลักสูตรเดียวกันให้มีความแตกต่างที่ชัดเจนตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 เนื่องจากมทร.ล้านนา ได้มีค าสั่งที่ 1488/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562  ซึ่งประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ดร.วรวิทย์    เลาหะเมทน ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
7. ดร.พวงทอง   วังราษฏร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

 ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ (ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 กันยายน 2562) เป็นการประชุมครั้งแรกในกลุ่ม
คณะกรรมการดังกล่าว จึงยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้น าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ระดับปริญญาโท ดังนี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการขอปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 ตามแบบสมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสามารถแต่งตั้ง
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้ 
1. ตรวจสอบและแก้ไขการสะกดค า รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ให้มี

ความถูกต้องและให้เป็นไปตามรูปแบบของแบบฟอร์ม  สมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ของบุคลากรล าดับที่ 1 ราย รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ ซ่ึงไม่ได้
รับการตีพิมพ์ในวารสารการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เสนอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการใหม่ (งานวิจัย) เพ่ือทดแทนให้มีผลงานทางวิชาการครบ อย่างน้อย            
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. เสนอให้เปลี่ยนบุคลากรล าดับที่ 8 ราย นายธนศักดิ์  ตันตินาคม เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

4. ให้แนบรายละเอียดตามแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกราย และตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดของแต่ละรายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   และหากมีการ
น าเสนอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในครั้งต่อไปต้องมีรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกรายเช่นกัน   

5. เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ไม่ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 ติดต่อกัน  ขอเสนอแนะในการก ากับดูแลนักศึกษาที่มีอยู่
ปัจจุบันให้ส าเร็จการศึกษา และท าการปิดหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะในครั้งต่อไป 

เรื่องที่ 5.2 การขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก
การตลาด มทร.ล้านนา น่าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
น่าน  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด          
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 ราย เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม่ 

นางสาววรรณิดา  ชินบุตร นางฐาณิญา  อิสสระ เนื่องจาก นางสาววรรณิดา ชินบุตร  

มีปัญหาด้านสุขภาพ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มทร.ล้านนา น่าน 

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและได้ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด ดังนี้ 
1. ได้ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  และได้แก้ไขการสะกดค า รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้มีความถูกต้องและให้เป็นไปตามรูปแบบของแบบฟอร์ม  สมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ของนางสาวฐาณิญา  อิสสระ หากงานวิจัยเรื่องใด       
ไม่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้คัดออก  
และมีผลงานรวมแล้วอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

3. หากมีการน าเสนอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในครั้งต่อไป ต้องมี
รายละเอียดตามแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกราย เพ่ือประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มทร.ล้านนา 
น่าน และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องท่ี 5.3 การขอเสนอแนวคิดในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาไอโอทีส าหรับธุรกิจ
อัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ได้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ          
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีความแตกต่าง 
และมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้ไอโอทีกับการวิเคราะห์
ข้อมูล และการวางแผนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความพร้อมในการ
ท างานเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  จึงได้น าเสนอแนวคิด
ในการเปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาไอโอทีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ  โดยมีผู้น าเสนอ
ข้อมูลคือ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป อาจารย์สังกัดสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย   

คณะกรรมการประจ าคณะ ร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ให้มีความกระชับน่าสนใจและเข้าใจง่าย สามารถสื่อให้เห็นถึงการเน้น

ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและธุรกิจ เพ่ือเป็นจุดเด่นของตนและน าเป็นข้อมูลวิเคราะห์สร้างความเชี่ยวชาญที่
มีความแตกต่างที่ชัดเจน    
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2. ควรหาจุดร่วมในการวางเป้าหมายและจุดขายของการเปิดหลักสูตรใหม่ให้ชัดเจนว่าจะเป็นในทิศทางใด
ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ยาวนานมากที่สุด แล้วมาออกแบบ
ก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาชีพหลักและวิชาชีพเลือกให้มีความเหมาะสมและควรเป็นรายวิชาที่เรียนรู้และสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในการท างาน รวมถึงให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในความต้องการอย่างไร  

3. เนื่องจากเป็นหลักสูตรสมัยนิยม มีรูปแบบหรือความนิยมของคนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง  
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลาทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

4. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจแต่ละจังหวัด ควรได้ร่วมร่วมกันหารือและหาแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจน ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด และมี
ความสอดคล้องกับนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการของการน าเสนอ
แนวคิดการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาไอโอทีส าหรับธุ รกิจอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและ          
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นและ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป 

เรื่องที่  5.4 การขออนุญาตลาศึกษาต่อและขอเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อระดับ        
ปริญญาเอก (ต่างประเทศ) ภาคการศึกษา 2/2562 ราย นางปณิสา  กุระคาน  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้น าเสนอต่อ         
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่ นางปณิสา กุระคาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการอนุญาตและ
รับรองรายชื่อจากมทร.ล้านนาให้เปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา 
Teaching English as a Second Language ภายใต้หลักสูตร Applied Linguistics ณ Victoria University 
of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ มีก าหนด 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2566 และได้รับอนุมัติทุนการศึกษาภายใน
วงเงิน 2,865,280 บาท ตามมติกรรมการทุนการศึกษาฝึกอบรมและดูงาน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2560  

ทั้งนี้  นางปณิสา  กุระคาน ไม่ผ่านการประเมินการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย Victoria 
University of Wellington รอบการประเมินวันที่ 1 มีนาคม 2562 ซี่งได้รับการปฏิเสธผ่าน Letter of Declined 
ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงผลการประเมินว่ามีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ทักษะ
ด้านการเขียนที่ไม่เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาดังกล่าว จึงส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และเมื่อวันที่          
11 พฤษภาคม 2562 ได้รับผลคะแนน IELTS เฉลี่ย 6.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2 ท่าน คือ Associate Professor Meredith Marra และ Dr. Jonathan Newton ซึ่งได้รับการแจ้งว่าสามารถรับ
นักศึกษาเพ่ิมในปีการศึกษานั้นได้  

ขณะนี้ นางปณิสา  กุระคาน ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ให้สามารถหา
สถานศึกษาหลังจากได้รับการอนุมัติข้างต้น จึงได้น าข้อมูลของ The University of Auckland และ Massey 
University เสนอต่อที่ประชุมของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่                
18 กรกฎาคม 2562 โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรลาศึกษาต่อ ณ The University of Auckland  ด้วยเหตุผล
ประกอบตามรายงานการประชุมของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 ส าหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกของ The University of Auckland และ Massey 
University เป็นแบบ full time program ที่ก าหนดให้ต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง 
และต้องมีการติดตามผลการเรียนทุก ๆ  6 เดือน นอกจากนี้ The University of Auckland และ Massey 
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University ได้เป็นผู้น าในเรื่องของ WIL (Work Integrated Learning) และ Work-based Learning สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เน้น Hands-on Learning รวมทั้งเป็นประโยชน์กับงานวิจัย
ที่ตั้งใจจะไปศึกษาในเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานที่ท างานของนักศึกษาผ่านระบบสหกิจศึกษาและ 
WIL ในหัวข้อ “Intercultural Communication in the Workplace of Thai Interns” เพ่ือน าความรู้มาพัฒนา
ระบบสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศาสตร์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก่อน ระหว่างและหลังออกฝึกสหกิจศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอ
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา 2/2562 ราย นางปณิสา  กุระคาน 
ตามล าดับ ดังนี้  

1.  The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2,531,012.00 บาท  
2.  Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  2,465,857.60 บาท 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในการประชุม  
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 5.1.3 การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางปณิสา กุระคาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย The University of Auckland ประเทศ
นิวซีแลนด์  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขออนุญาตลาศึกษาต่อและ
การขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ราย นางปณิสา กุระคาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  ดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาที่จะศึกษา PhD (Applied of Linguistics) School of Humanities/Full time 3-4 years 
สถานศึกษา    The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์   
 (เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ และ

เป็นอันดับที่ 153 ของโลก) 
หัวข้องานวิจัย   Intercultural Communication Skills in the Workplace of Thai Interns. 
ผลภาษาอังกฤษ  IELTS 6.5 
งบประมาณ   2,531,012 บาท 
โดยคณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ 

ที่มีความเป็นผู้น าในเรื่องของ WIL (Work Integrated Learning) และ Work-based Learning  ซึ่งได้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เน้น Hands-on Learning   

เพ่ือให้ผู้ที่จะขอศึกษาต่อในอนาคต ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุด มีพ้ืนฐานองค์ความรู้ที่มีความ
หลากหลาย ควรพิจารณาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ มีแผนการเรียนแบบบรรยาย (Coursework)             
ซึ่งผู้เรียนจะมคีวามน่าเชื่อถือทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
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เรื่องที่ 5.5 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาการจัดการ
ช่องทางการจ าหน่าย เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุสาขาวิชา 680214) ราย นางสาวญาดา ค าลือมี 
มทร.ล้านนา ล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์  ได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย นางสาวญาดา  ค าลือมี  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง มีความประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส สาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด 
(รหัส 680214) ตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.14/60 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งเอกสาร
ประกอบการสอนเพ่ือขอประเมินการสอน   ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองเอกสารจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือ
ประเมินผลการสอน  และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางสาวญาดา ค าลือมี  มทร.ล้านนา ล าปาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพ่ือทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลพิจารณาด าเนินการ
ในล าดับต่อไป ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. อาจารย์กร    จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 

        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) การเสนอรายชื่อบุคคลรายที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์  เ พ่ือแต่ งตั้ ง เป็น

อนุกรรมการประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ โดยรายละเอียดจากประวัติประสบการณ์การท างานมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการและ
การตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอผลงานทางวิชาการ  จึงขอให้ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเสนอ
ข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดของผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอน ด้านการตลาดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และหากแสดงรายละเอียดครบถ้วนตามข้อเสนอแนะให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบ
แล้ว  เพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวญาดา  ค าลือมี  และมอบงานพัฒนา
บุคลากร ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์น าเรื่องเสนอกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ในล าดับต่อไป  

เรื่ องที่  5 .6 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเ มินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ                        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  และการพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ค่าเป้าหมายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือให้การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 บรรลุเป้าหมาย กลไกการก ากับ และการติดตามการ
ด าเนินงาน ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา 

1. พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

2. พิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรให้ความส าคัญในขั้นตอนของระบบการท างานที่ท าอยู่ประจ า ซึ่งจะท าให้เห็นจุดดีและจุดบกพร่อง

ของขั้นตอนระบบการท างาน เพ่ือน าไปพัฒนาให้ระบบงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้กับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไดด้ียิ่งขึ้น 

๒. ควรมีการวางแผนเพ่ือให้มีเวลาในการด าเนินการในทุกตัวบ่งชี้ทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร        
ที่จะต้องท าให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ  

๓. ควรตรวจเช็คทุกตัวบ่งชี้และก าหนดคุณภาพของประเด็นตัวบ่งชี้ที่คณะคาดหวังในแผนยุทธศาสตร์ 
โดยตั้งค่าเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับประเด็นการประกันคุณภาพระดับคณะ เพ่ือให้น าเป้าหมายความส าเร็จไปเป็น
ประโยชน์ในการประเมินความส าเร็จของประเด็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

๔. ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะได้ท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยมีแผนพัฒนา
ตนเองที่ชัดเจน 

๕. การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ควรเขียนด้วยหลักการ PDCA  โดยขอให้เน้นย้ าในขั้นตอน  
C และ A ให้มีความชัดเจนและถูกต้องในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยจะต้องมีการประเมินกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์         
เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงทุกมิติต่อไป และการน าข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 2561 ไปเป็นแนว
ทางการปรับปรุงของปีการศึกษา 2562  

๖. ควรศึกษามาตรฐานอุดมศึกษาที่สถาบันก าหนด เพ่ือน ามาออกแบบการจัดเรียนการสอนให้เข้ากับ
ยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัยโดยอยู่ในกรอบเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือจะสามารถน าไปปรับปรุงหลักสูตรได้ง่ายขึ้น
ในอนาคต  
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๗. ควรมีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามขั้นตอนและให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดรับสมัคร
นักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ 

๘. ควรก าหนดเกณฑ์ค่าเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือน ามาประเมิน โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าปัจจุบันมี
ปัญหา/อุปสรรค์อะไรบ้าง และจะมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรกับตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะได้น าไปสู่
การปรับแนวกิจกรรมโครงการให้เข้ากับยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ       
หลักสูตรได้ด้วย จึงควรน ากระบวนการเหล่านี้มาท างานร่วมกันและบูรณาการกัน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับทราบการรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 และเห็นชอบในการก าหนดค่าเป้าหมายและ      
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  14.55 น. 
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