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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
8. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
10. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
11. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
14. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
15. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ดร.วรวิทย ์    เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
4. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์สวรรยา    หาญวงษา  รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.05 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1.2.1 ศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1.2.2 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษ           
ภาคตะวันตก ครั้งที่ 7 

1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
 1.3.1 รายงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 
 1.3.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2562         

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะและผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ) 
2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ) 
2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ วงศ์เทียนชัย) 

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2562  
  วันที่ 17 กันยายน 2562 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 

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

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
5.2 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
5.3 การพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
5.4 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา สังคมศึกษา (รหัส 650141) ราย นายยุรธร        
จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.5 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

5.6 การเสนอแนวคิดการท าโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการ 
ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” 

5.7 การพิจารณาขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ จ านวน ๓๐ คน 

5.8 การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และ การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

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

เรื่องที่ 1.1.1 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งต่อไป อาจจะสลับการจัดการประชุม
เป็นแบบประชุมทางไกล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ให้นโยบายการประหยัดงบประมาณและเพ่ือ
เป็นการลดความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม  

เรื่องท่ี 1.1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีนโยบายส่งเสริมให้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาต่างประเทศกับนักศึกษา ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยศูนย์
ภาษาของแต่ละจังหวัดได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาให้นักศึกษา  ทั้งนี้ได้น าแผนพัฒนาดังกล่าวเสนอ       
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมทร.ล้านนาแล้ว แต่ยังต้องมีการปรับปรุงในบางรายวิชาและวิธีการด าเนินนการ และ
จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมทร.ล้านนาอีกครั้ง และหากความก้าวหน้าเป็นอย่างไรจะน ามาแจ้งต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบต่อไป  

เรื่องที่ 1.1.3 ด้วยกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกเนื่องจากติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วม
การประชุมได้ จึงได้ขอพ้นออกจากต าแหน่ง  ในการนี้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จึงได้เสนอรายชื่อกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญด้าน
การค้า การขนส่ง โลจิสติกระดับชาติ นานาชาติ เสนอต่อกก.สรรหา พิจารณาในวันที่ 7 พฤศจิกายน เพ่ือเสนอเป็น
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะได้รับต่อไป  

เรื่องท่ี 1.1.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ความส าคัญการพัฒนา
ตามบริบทของคณะในแต่จังหวัด เน้นให้หลักสูตรได้มีการบูรณาศาสตร์แต่ละสาขาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
นักศึกษา ขณะนี้อยู่ในช่วงการเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณส าหรับการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  และจะได้
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบในครั้งถัดไปเพื่อขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การแนะน าเพ่ิมเติม  

เรื่องที่ 1.1.5 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมทร.ล้านนา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะจัดท าระบบก ากับ 
การเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน ตารางสอน การวางระบบการจัดท าการสอนชดเชย เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยขอความร่วมมือทุกจังหวัดให้ความส าคัญการจัดระบบการด าเนินการและการก ากับ
ติดตามเพ่ือรายงานให้มทร.ล้านนาไดท้ราบต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 
 เรื่ องที่  1.2.1 ศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการและค าปรึกษานัก วิจัยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ที่มุ่งการบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยเน้นการให้บริการที่เป็นระบบในรูปแบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย
ภายใต้โครงการทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษาภายใต้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          
ในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีศักยภาพเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  โดยมีการจัดกิจกรรมให้ที่ปรึกษาพ่ีเลี้ยงนักวิจัยและนักวิจัย 
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแนะน าการเขียนโครงร่างงานวิจัย เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย และจัดท าตารางการนัดหมายและ
ประสานงานให้ที่ปรึกษาพ่ีเลี้ยงวิจัยพบนักวิจัยในกรณีที่นักวิจัยมีปัญหาหรือต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติม เช่น        
การเขียนโครงการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่หรือตีพิมพ์   
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สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร        
081 783 2257 (คุณนาขวัญ) หรือ โทร 053-921444 ตอ่ 2601  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 เรื่องที่  1.2.2 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษ                 
ภาคตะวันตก ครั้งที่ 7 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันตก ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่        
30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง       
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา กับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
และเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านการร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และการน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ภาคโปสเตอร์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาตร์ มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เผยแพร่ในรายงานการประชุม Proceedings       
10 เรื่อง 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.3.1 รายงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ กิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมการบริการวิชาการ และกิจกรรมการบริหารจัดการ
หน่วยงาน ประจ าเดือนกันยายน 2562 ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
1.3.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  6/2562 เ ม่ือวันที่                

17 กันยายน 2562 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่           
17 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบและให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ในการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้ง
ต่อไป 

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

2 การขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอกการตลาด มทร.ล้านนา น่าน 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) มทร.ล้านนา น่าน และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการโดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับ
ต่อไป  

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา 

น่าน 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ     
ฝ่ายวิชาการ 

3 การขอเสนอแนวคิดในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาไอโอที
ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
เชียงราย 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในหลักการของการน าเสนอแนวคิดการ
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาไอโอทีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะในครั้งถัดไป 

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 
เชียงราย 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

4 การขออนุญาตลาศึกษาต่อและขอเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ
ระดับ ปริญญาเอก (ต่างประเทศ) ภาคการศึกษา 2/2562 ราย นางปณิสา  
กุระคาน  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ราย นางปณิสา กุระคาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

งานพัฒนา
บุคลากร          

ฝ่ายบริหารและ
แผนยุทธศาสตร์ 

น าเสนอกอง
บริหารงาน
บุคคล มทร.

ล้านนา  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 
5 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน 

วิชาการจัดการช่องทางการจ าหน่าย เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และ
อนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุสาขาวิชา 680214) ราย นางสาวญาดา 
ค าลือมี มทร.ล้านนา ล าปาง 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และหากแสดงรายละเ อียดครบถ้วนตาม

งานพัฒนา
บุคลากร       

ฝ่ายบริหารและ
แผนยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว  เพ่ือเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น
อนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวญาดา  ค าลือมี  และมอบงาน
พัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์น าเรื่องเสนอกองบริหารงาน
บุคคล มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป  

6 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  และการ
พิจารณาค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  รับทราบการรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 และเห็นชอบในการ
ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562  

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
น าเสนอให้

ผู้เกี่ยวข้องน าไป
ด าเนินการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ) 
 เรื่องท่ี 2.1.1 บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 ที่มหาวิทยาลัยจะต้องทราบถึงบทบาทของตน
ที่จะต้องพัฒนาด้านการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานให้มากที่สุด ลดปัญหาการ
ว่างงานของบัณฑิต    
 เรื่องท่ี 2.1.2 การปลดล็อคให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับรูปแบบมคอ. 3-7 ให้สั้นและกระชับเป็นไปตามบริบท
ของแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัดเพ่ือให้การแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ ของบัณฑิตในแต่ละส่วนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยสกอ.จะรับทราบเฉพาะมคอ. 2  และการปลดล็อคเกณฑ์ประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีในข้อที่ 5 โดยปลดล็อคสัดส่วนของอาจารย์พิเศษที่เดิมก าหนดไว้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50         
ของรายวิชา หากจะให้สามารถสอนได้เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาทางหลักสูตรจะต้องแจ้งต่อสภามหาลัยให้
รับทราบด้วยเพ่ือให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ) 
 เรื่องที่ 2.6.1 การด าเนินการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน 

1. นักศึกษาหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน ร่วมกับสถานประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน แม็คโคร (Makro) ในการเข้าแข่งขันการ
พัฒนาร้านค้าปลีกในท้องถิ่น ประจ าปี 2562 โดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาดได้คว้ารางวัลมาได้จ านวน 3 รางวัล 
ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJikLjqeEYqWUAsNnM2gHU_XdhVKc3pX3wIGyhtJ0K3cZAUm6hoze_7bwSpoaCy1iFFBKPD_UsX6yfWuD-X3z2rZCBpzzOwQacBNU7uMQkh1bImHFWPqWVMBluW7a1R6jxMVQmZnBqUKKTZ5g9fTdB33VqHGY0YnWyfPl5KJ2O0bE_UvAdVIm4PsCzBQ6_zq1pnPRW_NWGMOPBm5xOACf9HcmhKw4eseEmocDVTz2UWDKz6MsmVTcj4Fgj6JU_fAnyqGM62i_AvSLkuVbyLqpCaEYXX0TQACL-IpyrFkL1y4dlaoWqZ2uWcTkfuGrh0JBpkr66Kuu6H8E4UAs16y4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJikLjqeEYqWUAsNnM2gHU_XdhVKc3pX3wIGyhtJ0K3cZAUm6hoze_7bwSpoaCy1iFFBKPD_UsX6yfWuD-X3z2rZCBpzzOwQacBNU7uMQkh1bImHFWPqWVMBluW7a1R6jxMVQmZnBqUKKTZ5g9fTdB33VqHGY0YnWyfPl5KJ2O0bE_UvAdVIm4PsCzBQ6_zq1pnPRW_NWGMOPBm5xOACf9HcmhKw4eseEmocDVTz2UWDKz6MsmVTcj4Fgj6JU_fAnyqGM62i_AvSLkuVbyLqpCaEYXX0TQACL-IpyrFkL1y4dlaoWqZ2uWcTkfuGrh0JBpkr66Kuu6H8E4UAs16y4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJikLjqeEYqWUAsNnM2gHU_XdhVKc3pX3wIGyhtJ0K3cZAUm6hoze_7bwSpoaCy1iFFBKPD_UsX6yfWuD-X3z2rZCBpzzOwQacBNU7uMQkh1bImHFWPqWVMBluW7a1R6jxMVQmZnBqUKKTZ5g9fTdB33VqHGY0YnWyfPl5KJ2O0bE_UvAdVIm4PsCzBQ6_zq1pnPRW_NWGMOPBm5xOACf9HcmhKw4eseEmocDVTz2UWDKz6MsmVTcj4Fgj6JU_fAnyqGM62i_AvSLkuVbyLqpCaEYXX0TQACL-IpyrFkL1y4dlaoWqZ2uWcTkfuGrh0JBpkr66Kuu6H8E4UAs16y4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJikLjqeEYqWUAsNnM2gHU_XdhVKc3pX3wIGyhtJ0K3cZAUm6hoze_7bwSpoaCy1iFFBKPD_UsX6yfWuD-X3z2rZCBpzzOwQacBNU7uMQkh1bImHFWPqWVMBluW7a1R6jxMVQmZnBqUKKTZ5g9fTdB33VqHGY0YnWyfPl5KJ2O0bE_UvAdVIm4PsCzBQ6_zq1pnPRW_NWGMOPBm5xOACf9HcmhKw4eseEmocDVTz2UWDKz6MsmVTcj4Fgj6JU_fAnyqGM62i_AvSLkuVbyLqpCaEYXX0TQACL-IpyrFkL1y4dlaoWqZ2uWcTkfuGrh0JBpkr66Kuu6H8E4UAs16y4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJikLjqeEYqWUAsNnM2gHU_XdhVKc3pX3wIGyhtJ0K3cZAUm6hoze_7bwSpoaCy1iFFBKPD_UsX6yfWuD-X3z2rZCBpzzOwQacBNU7uMQkh1bImHFWPqWVMBluW7a1R6jxMVQmZnBqUKKTZ5g9fTdB33VqHGY0YnWyfPl5KJ2O0bE_UvAdVIm4PsCzBQ6_zq1pnPRW_NWGMOPBm5xOACf9HcmhKw4eseEmocDVTz2UWDKz6MsmVTcj4Fgj6JU_fAnyqGM62i_AvSLkuVbyLqpCaEYXX0TQACL-IpyrFkL1y4dlaoWqZ2uWcTkfuGrh0JBpkr66Kuu6H8E4UAs16y4&__tn__=%2ANK-R
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2. นักศึกษาหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเชิงบูรณาการการ
สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจ าปีการศึกษา 2562 เครื่องขึ้นรูป
ภาชนะจากใบกล้วยต้นทุนต่ า ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน 

 

3. การจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ บธ.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....) 

 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) สมาคมศิษย์เก่า และภาคีเครือข่าย ก าหนดจัด
งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3 ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2563โดย คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ น่าน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม  จ านวน  3 โครงการ ดังนี้  

- โครงการประกวดเทพีผ้าน่าน ประจ าปี พ.ศ. 2563   
- โครงการแข่งขันขับร้องเพลงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก และกิจกรรมดนตรีโฟล์คซอง 
- โครงการร้านนิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สืบสานศาสตร์พระราชา การผลิตแบบ        

โฮมเมดและการขายที่เป็นธรรม 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ วงศ์เทียนชัย) 
 เรื่องท่ี 2.3.1 รายงานการด าเนินงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 

1. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการของธนาคารออมสิน และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

2. สาขาการบัญชี ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AI กับนักบัญชี : กรณีศึกษาหุ่นยนต์ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้นักบัญชียุค 4.0 โดยให้การอบรมกับบุคคลภายนอกศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2562  

3. หลักสูตรการจัดการธุรกิจและหลักสูตรระบบสารสนเทศทองคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา
เรื่อง การก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการ โดย big Data เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562  

4. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดโครงการสัมมนาบุคลิกภาพเปลี่ยนชีวิต 
5. กลุ่มวิชาสุขภาพ ได้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 

- วันที่ 11 กันยายน 2562 โครงการปันน้ าใจสู่พี่น้อง ต.วังหิน  จ.ตาก  
- วันที่ 19 กันยายน 2562 โครงการแต้มสีเติมฝัน ต.หนองบัวใต้ จ.ตาก และโครงการไฟฟ้าร่วมใจสร้าง

ฝายชะลอน้ า  เขตป่าหนองบ่อพง จ.ตาก  
6. คณะฯ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดในการขอรับความร่วมมือนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การจัดการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 และช่วงเดือนตุลาคม 
2562 จะมีพิธีการซ้อมพิธีเปิด-ปิด  

7. มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งคณะฯได้เข้าร่วมและมีบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ 2 ราย และลูกจ้างประจ า 1 ราย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
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8. ความก้าวหน้าของการท าหลักสูตร วท.บ. ด าเนินการไปแล้วประมาณ 10 % อยู่ระหว่างการท า
แบบสอบถามผู้ประกอบการ/นักศึกษา/กลุ่มอุตสาหกรรม 

9. การด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปวส. ครั้งที่ 2 จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
บัญชี หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยจะได้รายงาน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมให้ทราบในครั้งต่อไป  
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2562        
ตามหนังสือที่ อว 0654.02/ว 419  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมี
การแก้ไขข้อมูลกรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่งการ
แก้ไขข้อมูลถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  ในการนี้คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข จึงถือว่า
เป็นการรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 6/2562   
 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มี

ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดดังนี้ 
1. เชียงราย 

วิชาเอกการตลาด 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางอารียา  พนมไพร นางกุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล มีการเปลี่ยนช่ือและนามสกลุ 
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2. พิษณุโลก 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางสาวอาภาศร ี  เทวตา นางสาวปวีรัฐ  ภักดณีรงค ์ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ         
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา และผลงานทางวิชาการ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 
กันยายน 2562 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดังรายละเอียดข้างต้น         
และรายละเอียดตามแบบ สมอ. 08 และแบบประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา 
เชียงราย วิชาเอกการตลาด และ มทร.ล้านนา พิษณุโลก วิชาเอกการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา        
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องที่ 5.2 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร         
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ด้วยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดดังนี้ 
ตาก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางน้ าฝน  คงสกุล 
บช.ม. 
บช.บ. 

นางสรินยา  สภุัทรานนท ์
ปร.ด. (การบญัชี) 
บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาคุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 10 กันยายน 2562 
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ล าปาง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม ใหม ่
นางสาวนฤมล  คุ้มพงษ ์ นายสิงหา  ค ามลูตา เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาๆ และผลงานทางวิชาการ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 10 กันยายน 2562 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดังรายละเอียดข้างต้นและรายละเอียดตามแบบ  สมอ. 08 
และแบบประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบ
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องท่ี 5.3 การพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีแผนด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการปรบัปรุงหลกัสตูรและจดัท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวชิา 
หลักสูตร 

พ.ศ. 
หลักสูตร
ระดับ 

หลักสูตร เดือนที่ต้องเสนอสภาพิจารณา 
พื้นที่จัดการเรียน

การสอน ใหม ่ ปรับปรุง 
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

สภา
วิชาการ 

สภา
มหาวิทยาลัย 

1 การบัญชี  2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก  

2 การตลาด 2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก ล าปาง 

3 การจัดการ  2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก ล าปาง 
พิษณุโลก 

4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2548 ปวส.   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ตาก ล าปาง 
พิษณุโลก 

5 บริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

- ปริญญาตร ี   ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 น่าน 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาแผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดท าหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2553  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดท าหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2563  หากจังหวัดใดมีความประสงค์จะเพ่ิมเติมแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
ของปีงบประมาณ 2563  โดยขอให้จังหวัดตากเป็นผู้ประสานงานไปยังทุกจังหวัดเพ่ือยืนยันการขอเพ่ิมเติมข้อมูล  และมอบ
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาสรุปข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไปในวาระแจ้งเพ่ือทราบ  
และน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องท่ี 5.4 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (รหัส 650141) ราย นายยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 

ด้วย นายยุรธร  จีนา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ส่งผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 
6501) และอนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (รหัส 650141) ตามหนังสือที่ อว 0654.02/ สศ. 86 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2562  เรื่อง ขอเสนอผลงานเพ่ือขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์สาขาสังคมศึกษา  
         สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
         วิทยาเขตเชียงใหม่ 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ของบุคลากร ราย นายยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ทั้ งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของ
เอกสารจากคณะกรรมการแล้ว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 

6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (รหัส 650141) 
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2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
   2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์สาขาสังคมศึกษา  

         สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
         คณะครุศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
         วิทยาเขตเชียงใหม่ 
         เป็น   อนุกรรมการ 

 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องท่ี 5.5  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

ด้วย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีความประสงค์ส่งผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 
6802) ตามหนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 

      และบริหารธุรกิจ  
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. อาจารย์กร    จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
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ของบุคลากร ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์ มทร.ล้านนา ล าปาง ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของ
เอกสารจากคณะกรรมการแล้ว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 

6802) 
2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
 2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 

      และบริหารธุรกิจ  
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
      เป็น   อนุกรรมการ 

 2.3 อาจารย์กร   จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 5.6 การเสนอแนวคิดการท าโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการ
ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” 

โครงการพิเศษเพ่ือน าร่องการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning)
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก เป็นโครงการที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท างานในสถานประกอบการบริษัท CP ALL โดยมีลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
และสถานประกอบการ เพ่ือถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ของภาคการฝึกปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

๑. เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงส าหรับการท างานในอุตสาหกรรม 
และผลิตก าลังคนที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและของประเทศ 

๒. เพ่ือสร้างฐาน (Platform) รูปแบบด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสร้างต้นแบบของหลักสูตร
ของการเรียนการสอนแห่งอนาคตทางด้านบริหารธุรกิจ 

๓. เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ลดระดับความเหลื่อมล้ าในสังคมและเพ่ิมการสร้างงาน             
สร้างก าลังคนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาแนวคิดการท าโครงการพิเศษ         
“การจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่”  

 

โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ควรแสดงโครงสร้างแผนการเรียนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาค
ปกติกับโครงการพิเศษ ผลลัพธ์/ผลกระทบ/การตอบรับ/แนวทางแก้ไข ที่สามารถตอบ มคอ. 2 ได้ ตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร  

2. ขอให้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณนักศึกษาแต่ละชั้นปีให้มีความถูกต้องและแหมาะสม และ
สามารถแสดงข้อมูลการตอบรับที่ไม่ขัดของในส่วนของค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนด 

3. ควรมีการจัดท าแผนการสอนชดเชยกรณีที่อาจารย์ต้องท าการสอนให้กับนักศึกษาโครงการพิเศษ เพ่ือ
ไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพิเศษ 
“การจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” โดยให้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  

เรื่องที่ 5.7 การพิจารณาขอเปิดรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน จ านวน ๓๐ คน 

อาจารย์สวรรยา หาญวงษา รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนา พิษณุโลก ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล  หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ  

ในส่วนของหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจนั้น มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน  ๕ ท่าน โดยมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของสกอ. และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในเล่มหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) (ผ่านการรับรองของสกอ. 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) ดังนี้ 

 
 
 
หมายเหตุ  ล าดับที่ ๑, ๒ ประเภทข้าราชการ  
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ล าดับที่ ๓ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  
    ล าดับที่ ๔, ๕ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว  

ทั้งนี้หลักสูตรได้มีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๓๐ คน ซึ่งผ่านมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ระเบียบ
วาระที่ ๑.๒.๑ แจ้งจ านวนแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓) แต่จากการประชุมทางไกลคณาจารย์
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ๖ พ้ืนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมเสนอให้
พิษณุโลกงดรับนักศึกษาด้วยสาเหตุอาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว ๑ ท่านได้สอบบรรจุและขึ้นบัญชีกับหน่วยงานอ่ืนไว้แล้ว 
จึงมีความเสี่ยงสูงในความคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ หากแต่ทาง
พิษณุโลกได้เสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงนี้โดยเตรียมการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติที่สามารถน ามาเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้แล้ว  ดังนั้นมติที่ประชุมจึงได้ให้ทางพิษณุโลกด าเนินการน าเสนอแผนการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพมายังคณะเพ่ือพิจารณาในที่
ประชุมกรรมการคณะฯ ต่อไป 

จากกรณีดังกล่าวทางพิษณุโลกได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงมายังคณะในวันที่  ๓ ตุลาคม          
๒๕๖๒ โดยได้มีการจัดส่งรายชื่อและคุณสมบัติของอาจารย์บริหารหลักสูตรส ารอง จ านวน ๓ ท่าน ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และขอเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ มั่นใจในการบริหารหลักสูตรฯ ของ
พ้ืนที่คือ หากมีการลาออกของอาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวจริงพ้ืนที่พิษณุโลก สามารถด าเนินการรับสมัครและบรรจุ
อาจารย์ท่านใหม่ได้ภายใน ๑ เดือน เนื่องจากใช้งบเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และได้มีการกันเงิน
ผลประโยชน์ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ผ่านการต่อสัญญาจ้างงาน ๑ ปีของอาจารย์ลูกจ้าง
ชั่วคราวทั้ง ๒ ท่าน ถ้าลาออก พ้ืนที่สามารถด าเนินการจ้างคนใหม่ได้ทันที) 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปิดรับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เทียบโอนจ านวน        
๓๐ คน 

โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ยืนยันคุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ราย และ 3 รายที่จะมาทดแทน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา        
ทางดานธุรกิจไมต่ ากวา ๓๐ หนวยกิต และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรไมต่ ากว่า ๓๐ หนวยกิต หรือ  

๒) มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข องกับสาขาวิชา         
ทางดานคอมพิวเตอรไมต่ ากว่า ๓๐ หนวยกิต และมีประสบการณในการท างานสายอาชีพคอมพิวเตอรในองคกร
ธุรกิจอย่างน้อย ๕ ป  

ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ         
ในขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ไปพร้อมกัน 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และหากได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552  ถือว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบและมีมติรับรองการขอเปิดรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน จ านวน ๓๐ คน และมอบ       
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   

เรื่องที่ 5.8 การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2561  หลักสูตร และคณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานและแนวทางในการบริหารงาน ในปีการศึกษา 2562  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
โดยคณะกรรมการไดร้่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หลักสูตร/คณะ ควรตรวจเช็คทุกตัวบ่งชี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับหลักสูตรว่าเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือจะได้มีเวลาที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. หลักสูตร/คณะ ควรมีการประเมินระบบกลไกก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ ที่ได้ท าการ

พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงในภาคเรียนต่อ ๆ ไป 
3. ควรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือท าการวิพากษ์ มคอ.7 ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะได้แนวทาง

น าไปปรับปรุง/พัฒนา และท าให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้และเข้าใจในทุกตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา รบัทราบและเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพจาก
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  15.15 น. 
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

                   (นางสาวมธุรดา  สุรนิทร์ค า)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง)                   
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม        คณะกรรมการประจ าคณะ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงชื่อ..........................................................................  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)    
              ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ  


