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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CEO) 
ครั้งที่ 3/2562 (กรกฎาคม 2562) 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารอ านวยการ (ส านักงานอธิการบดี) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
และประชุมทางไกล Video Conference ร่วมกับ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 มทร.ล้านนา เชียงราย ล าปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก 
 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ดร.วรวิทย ์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
4. รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผศ.ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียราย 
6. ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
7. ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
8. ผศ.ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 
9. ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
10. ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
11. ผศ.หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
12. นายชัชวิน  วรปรีชา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
13. นางสาวปริศนา  กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
14. นายอนวัช  จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ/หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
15. รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
16. นายสุพงศ์  แดงสุริยศรี หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
17. นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย ์ หัวหน้าหลักสูตร บช.บ.การบญัชี 
18. ดร.ภาคภูมิ  ภัควิภาส หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
19. นางสาวบุผา  ระวิโรจน์ หัวหน้าวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
20. นางสาวรุจิรา  สุขมณี  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการส านักงาน 
21. นางสุชาดา  ทรัพยสาร หัวหน้าวิชาเอกการตลาด โครงการความร่วมมือ 

กลุ่มบริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
22. ดร.ตะวัน  วาทกิจ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
23. ผศ.ลลิตพรรณ  จรรย์สืบศรี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ 
24. นายกิตติพงษ์  วงค์กองแก้ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ 
25. นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ 
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ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปณิสา  กุระคาน  (แทน) หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. นางสาวกชพร  วงษ์ทอง 
3. นางสาววราภรณ์  บุญจู 
4. นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล 
5. นายทัศน์พล  ทนงการกิจ 
6.  นายเอกชัย  ปราสาทวัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสวัสดิ์  หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
3. นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 
4. นางฝนทิพ   ราชเวียง  หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
5. ผศ.มานิตย์  มัลลวงค ์ หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
6. ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
7. นางสาวศิริรักษ์  ยาวิราช  หัวหน้าวิชาเอกการตลาด 
8. นายณัฐพงศ์  ดีไพร  หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ 

 
เริ่มประชุม   เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข) 

1.1.1 เรื่องนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ด้วย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จึงน านโยบายเพ่ือเรียนแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการ และการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ค่านิยมหลัก (BALA RMUTL Core Value) 
 “Step Forward Together”  

แนวทางในการพัฒนาคณะ ได้วิเคราะห์จากสถาณการณ์ปัจจุบัน และพิจารณาจากนโยบาย 
(ประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคน อุดมศึกษาไทย : มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และ มหาวิทยาลัย : ได้มีแผนยุทธศาสตร์ มาเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะ ได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน) 

นอกจากนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ยังน าเอาผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะ 
จากการวิเคราะห์ระดับคะแนนการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะที่จะต้องพัฒนา และ



หน้า 3 
 

 

มุ่งเน้นเป็นสิ่งส าคัญ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น 

อีกทั้งยัง ได้ศึกษาข้อมูลผลการรับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตั้งแต่         
ปีการศึกษา 2559 – 2562 ซึ่งจากข้อมูลการรับนึกศึกษาของคณะ ตัวป้อนของคณะลดลงทุกปี ดังนั้นจึงได้น า
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น น ามาก าหนด 

วิสัยทัศน์ 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศ” 

อัตลักษณ์บัณฑิต 
“บัณฑิตนักปฏิบัติผู้รอบรู้” (Knowledgeable Hands-On Graduates) 

ค่านิยมหลัก (BALA RMUTL Core Value) 
“Step Forward Together” 

จากข้อมูลดังกล่าว จึงสามารถก าหนดแผนพัฒนาสู่มาตรฐานอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
โดยก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ สามารถตอบวิสัยทัศน์ บัณฑิตคณะ มีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด และ
องค์กรมีค่านิยมหลักร่วมกัน จึงก าหนดแผนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยแบ่งข้อมูลได้ดังนี้ 1.มาตรฐานการอุดมศึกษา 2.แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 5 ปี และ 3. แผนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์ โดยก าหนดเป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 :  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1: เพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ (Hands - On) 
เป้าประสงค์ : เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษาเชิงรุก ประกอบด้วย 

- ส่งเสริมการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และ 
สถาบันการศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
- การปรับปรุงเงื่อนไขการรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1 และ TCAS 2 รวมถึงการให้โควตาพิเศษ 
- การรับนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน 

การพัฒนาหลักสูตร 
เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดจากค าว่า  “SMART BALA HANDS – ON” เพ่ือเป็นตัวก าหนด     

อัตลักษณ์ของผู้เรียน  
S = Sociability   M = Morality 
A = Awareness   R = Resilience 
T = Technology  B = Brilliance 
A = Accountability  L = Learning 
A = Ability 
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- ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ ที่มีการบูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ     
และเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือพัฒนาประเทศ 

- ปรับปรุงหลักสูตร 4 ปี ให้มีคุณวุฒิ 2 ระดับ คือ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และ ระดับปริญญาตรี โดยเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรสองปีแรกจะได้คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ เรียนต่อครบตามหลักสูตรอีกสองปี จะได้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

- พัฒนาหลักสูตร Non degree โดยการเรียนจะเน้นสมรรถนะและทักษะมากกว่าความรู้ จัดการเรียน
เป็นชุดวิชา (module) มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายของ
ชุดวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้ เรียนแบบบูรณาการ เ พ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

การพัฒนาหลักสูตรซึ่งมี 3 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ พัฒนาความรู้/พัฒนาการจัดการเรียนรู้/และเสริม
ทักษะ โดยให้ความส าคัญกับ Outcome - based Learning 

พัฒนาความรู้ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เสริมทักษะ 
 ความรู้ทั่วไป 
 ความรู้รอบโลก 
 สถาณการณ์ เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม 
 เทคโนโลยี ความรู้ข่าวสาร 
 ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบ

อาชีพ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วง

อายุการ reskill, up skill, 
multi skill 

 Teaching 
 Classroom Management 
 ICT/Multi-Media 
 Learning Activity 

 ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์วางแผน

ล่วงหน้า 
 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล 
 ทักษะการอยู่ร่วมในสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย 
 
มาตรฐานที่ 2 :  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์: เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการท างานวิจัย 

การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
- การสร้างความเข็มแข็งงานวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ที่สามารถ

น าไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และสามารถแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นได้ 
- ขยายเครือข่ายด้านงานวิจัย ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกร การเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 



หน้า 5 
 

 

มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพ่ิมขีด

ความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ 
จัดตั้งศูนย์การการเรียนรู้ และงานบริการวิชาการ อย่างน้อย 3 ศูนย์บนพ้ืนฐานความต้องการของ

ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ คณะ ดังนี้ 
1. ศูนย์วิชาชีพการบัญชี 
2. ศูนย์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 
3. ศูนย์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ 

มาตรฐานที่ 4: ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3: การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  

ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษา มีความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์และสืบสานไป
พร้อมกับการพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
ในการพัตนาตนเอง และสังคม โดยผ่านการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน ทั้ง นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ในคณะ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

นักศึกษามีความสุข ในการเรียน การใช้ชีวิตในคณะ มหาวิทยาลัย คณาจารย์มีคุณภาพชีวิต    
ทีด่ี มีความสุขในการท างาน มีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
- พัฒนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
- สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ  
- ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 
- พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ในวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 
- พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะการ จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 
- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
- พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 
 
 
 
 



หน้า 6 
 

 

ซึง่แผนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามมาตรฐานที่ 1 – 5 ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้ 
แผนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 

และศิลปศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือ
พัฒนาประเทศ 

มาตรฐานที่ 2  
ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งในการท างานวิจัยการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ
นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 3  
ด้านบริการวิชาการ 

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ
บริการวิชาการ เพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 

มาตรฐานที่ 4  
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษา มีความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของ
ศิ ล ป วัฒนธร รม  ป ร ะ เพณีท้ อ ง ถิ่ น  ภู มิ ปั ญญาล้ านน า  แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์และสืบสานไปพร้อมกับ
การพัฒนาประเทศ 

มาตรฐานที่ 5  
ด้านการบริหารจัดการ 

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดการภายใต้หลักธรร
มาภิบาล นักศึกษามีความสุขในการเรียน การใช้ชีวิตในคณะและ
มหาวิทยาลัย และคณาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน 
มีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ  

1.1.2 เรื่องแนะน าผู้บริหาร หรือ คณะกรรมการผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         
มทร.ล้านนา 

ตามที่ มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1164/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย นั้น 

คณะ ขอแนะน ารองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และมอบหมายภาระงานในแต่ละฝ่าย 
ดังต่อไปนี้  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งรองคณบดี 

1 ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
2 ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
3 รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4 ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
5 ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
6 ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
7 ผศ.ราเชนทร์  ชูศร ี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
8 ผศ.ดร.สินีนาฎ  วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 



หน้า 7 
 

 

และ ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ 068/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และค าสั่ง            
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  

คณะ จึงขอแนะน าผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และมอบหมายภาระงาน             
ในแต่ละฝ่าย ดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี 

1 ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2 ผศ.หฤทัย  อาษากิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3 อาจารย์สวัสดิ์  หากิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4 อาจารย์ชัชวิน  วรปรีชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5 อาจารย์ปริศนา  กุลนลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6 อาจารย์เทวา  พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 อาจารย์สุทัศน์  กุณา ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 

และมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหลักสูตร 3 หลักสูตร  ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ที่ 064/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ที่ 067/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) สั่ง ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2562 และค าสั่ง             
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ 073/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธาน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สั่ ง  ณ วันที่  18 กรกฎาคม 2562                     
ดังราย ชื่อต่อไปนี้ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560) 
2 อาจารย์สุพงศ์  แดงสุริยศรี หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
3 รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 
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1.1.3 เรื่องขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน การการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation 
and Technology for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในนามคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอขอคุณบุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมท าให้การ
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณคณะกรรมการ   
ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ น าโดย (อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ) ที่ได้ช่วยด าเนินการให้งานที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 
 

1.1.4 เรื่องแจ้งก าหนดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล และ      
การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แจ้งก าหนดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

และแจ้งก าหนดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล ครั้งที่ 5  ในระหว่าง
วันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) 

 1.2.1 เรื่องนโยบายการพัฒนาฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน งานทางฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาจ าเป็นต้อง

พัฒนา 3 ปัจจัย คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคน และการพัฒนาการรับนักศึกษา ซึ่งภายในปี 2563 
คณะ ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และขอให้แต่ละหลักสูตร เตรียมความพร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ             
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเสนอบรรจุเข้าในแผนงบประมาณเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ในปีงบประมาณ 2563    
ซึ่งบางหลักสูตรจะมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.1 ใหม่ จึงขอให้หลักสูตรแต่ละหลักสูตร       
ในคณะ ศึกษารายละเอียดของ มคอ.1 ใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป  

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะ จะส่งเสริมผลักดันให้เกิดกองทุนสหกิจศึกษา 
ทั้งนี้สนับสนุนการด าเนินงานผลงานสหกิจของนักศึกษา ศึกษาระเบียบ ต่างๆ เพ่ือมีระเบียบการเบิกใช้
งบประมาณสหกิจศึกษาของคณะ  
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การส่งเสริมศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน         
และให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 

การพัฒนาตัวป้อน ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จะด าเนินการศึกษา และพัฒนาการปรับเปลี่ยน
กระบวนการการรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาตัวป้อนทุกหลักสูตร ในคณะ 

 การเทียบโอนรายวิชา ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาจะปรับระเบียบการเทียบโอนการศึกษา       
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ ต่อการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง) 

 1.3.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ            
ศิลปศาสตร์ 
 ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และโครงสร้างงานภายในส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
เพ่ือความสะดวกและสร้างความชัดเจนในการติดต่อประสานงานทั้ง นักศึกษา และบุคลากรภายใน และ
ภายนอกคณะ ดังนี้ 

1. โครงสร้างการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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2. โครงสร้างงานภายในส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    

 

 1.3.2 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด พ.ศ. 2562  
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินการจัดท าประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลัก
เกฑณ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ ก าหนดทั้งผลงานวิชาการประเภทกรณีศึกษา งานแปล และต ารา ต้องผ่านการตรวจสอบ     
และรับรองการเผยแพร่จากสถาบันอุดมศึกษา คณะ หรือ สถาบันที่เก่ียวข้องกับสาขา นั้นๆ   
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ     
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ จะได้ด าเนินการแต่งตั้ง
บุคคลเป็นคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 สาขา ได้แก่ 
สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์  โดยที่มีคณบดีเป็นประธาน และบุคคลที่มีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ราย เป็นกรรมการ และให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน
บุคลากร คณะ เป็นเลขานุการ 
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มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ และ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา มีข้อคิดเห็น ถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกาศ
ฉบับนี้ได้บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จะมีผลย้อนหลังได้ หรือไม่ และมีผลทาง
กฎหมาย หรือไม่ ในการนี้ ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์               
รับข้อคิดเห็นดังกล่าว เพ่ือจะน าไปหารือกับฝ่ายงานนิติกร ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวินิจฉัย
ต่อไป ซึ่ ง ในทางปฏิบัติ อาจารย์ที่ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ยั งอยู่ ใน         
กระบวนการภายในมหาวิทยาลัย และยังไม่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
งานบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ให้คณะ รีบด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการ                 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการก่อน 

1.3.3 เรื่องการน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการด าเนินฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตามที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้น าเสนอนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน            
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย แล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ จึงขอเสนอ
แนวทางการบริหารงานเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในคณะ เกี่ยวกับการด าเนินงาน และเป้าหมายของ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศสตร์ ในนโยบายด้านที่ 5 การบริหารจัดการ โดย
เป้าประสงค์ของงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. งานบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือ
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. งานแผนและงบประมาณ  บริหารงานแผนยุทธศาสตร์ ที่มีความส าคัญมาจัดท าแผน
ด าเนินงานแผนปฏิบัติงาน และด าเนินการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ตามแผนและบริหาร
ทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง 

3. งานสนับสนุนการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าท างาน มีความภูมิใจสถานที่ท างาน
บริการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่มีคุณภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ              
และเป็นธรรม 

4. งานบริหารงานทั่วไป บริการระบบงานสารบรรณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ และงานค าร้อง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการ KM ในคณะ และการใช้ 
IT เพ่ืองานประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

5. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในองค์กรและ
การวางแผนและตัดสินใจ (BI) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและ    
งานบริการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการท างาน 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 

 1.4.1 เรื่องการน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการด าเนินการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ตามที่ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้น าเสนอนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แล้วนั้น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเสนอแนวทางการบริหารงาน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในคณะเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงาน และเป้าหมายของฝ่ายวิจัย และ
บริการวิชาการ ดังนี้ ทีมงาน Faculty of Business Administration and Liberal Arts : ทีม BALA และ
ค่านิยมหลักของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คือ “วิชาการก้าวน า วิจัยและการบริการวิชาการก้าวหน้า”              
ค าขวัญ คือ “วิจัยและบริการวิชาการก้าวหน้า BALA ก้าวไกล”  
วิสัยทัศน์ คือ “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญวิจัยและวิชาชีพ”  
      

(เพ่ือเป็นนักวิชาการที่ Smart ) Smart BALA Academician  
 

งานอาชีพที่ก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

งานบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมโลก 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ยึดหลักแนวคิด 2 สร้าง สู่นโยบายการปฏิบัติงาน คือ  

1. สร้าง คน  
: สรรค์สร้างนักวิจัยสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น (BALA Smart Researchers) 
: สร้างเสริมนักวิชาการจิตอาสาและบริการมืออาชีพ (BALA Profession & service mind 
Academician) 

2. สร้าง งาน 
: สร้างสรรค์งานวิจัยสู่สังคม ชุมชนและสากล (Society and community research) 
: บริการวิชาชีพสร้างสรรค์สู่ชุมชนและสถานประกอบการแบบมุ่งเป้าหารายได้ (Make profit 
service) 

โดยก าหนดพันธกิจของกลุ่มงานวิจัย ดังนี้ 

สร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย สร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

1. ด าเนินการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะผ่านเวทีวิชาการ
การประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2. จัดให้มีทีมวิจัยเชิงรุก และพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
3. จัดมุมสนทนาวิจัยและแนวทางการเผยแพร่ผลงาน 
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่างสารรวมทั้งระเบียบการเบิกจ่าย กฎเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย 

 



หน้า 13 
 

 

เสริมแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใรวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ 

1. สนับสนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. สนับสนุนค่าตอบแทนในการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นไปตามประกาศ ของ มทร.

ล้านนา (โดยคาดว่าจะด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2563) 
3. ประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
4. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยพ่ีเลี้ยงดีเด่นที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้มีผลลงานวิจัยจนได้รับการเลื่ อน

ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

พันธกิจของกลุ่มงานบริการวิชาการมี ดังนี้ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและจัดการธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ เอกชน 

1. จัดให้มีศูนย์บริการวิชาการวิชาชีพ 
2. ประสานงานให้ความร่วมมือกับศูนย์ 
3. ด าเนินการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์และบุคลกรของคณะ ผ่านเวทีการ

ประชุมของสาขา (อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง) 
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลบริการวิชาการ รวมทั้งระเบียบการเบิกจ่าย กฎเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

เสริมแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการรับใช้สังคมที่เป็นที่ยอมรับใน       
แวดวงวิชาการ 

1. สนับสนุนค่าตอบแทนในการให้บริการวิชาการโดยให้เป้นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     
(โดยคาดว่าจะด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2563) 

2. ประกาศเกียรติคุณแก่นักบริการวิชาการและรับใช้สั งคมประจ าปี  ที่มีผลงานตี พิมพ์                    
ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงสร้างงานบุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 งานวิจัยและบริการวิชาการมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือภายในปี พ.ศ. 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อในแต่ละองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ของงานประกันคุณภาพการศึกษา  

เป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 ..... 
2565 มี BALA Smart Researchers (ผศ. รศ. ที่เชี่ยวชาญวิจัยและวิชาชีพ) เพ่ิมอย่างน้อย      

ร้อยละ 10 ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชา มีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
ต่อ ปีงบประมาณ 

2564 พัฒนาคลังความรู้ด้านงานวิจัย/คู่มือนักวิจัย และส่งเสริมสวัสดิการการท างานวิจัย/งาน
บริการวิชาการ และการเผยแพร่ 

2563 รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการ พิชิตต าแหน่งวิชาการ และงบประมาณ
ภายนอก 

2562 พัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ/วางแผนงาน/สร้างความเข้าใจกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติร่วมกัน สร้างคนสู่งาน/สร้างทีมนักวิจัยเขิงรุก/พ่ีเลี้ยงนักวิจัย (BALA Active 
Researchers & Mentors )  

 ทั้งนี้ ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการจะด าเนินการตามค าขวัญ คือ วิจัยและบริการวิชาการก้าวหน้า BALA 
ก้าวไกล และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะก้าวไปไกลเพียงใด อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของชาว      
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศษสตร์ ทุกท่าน  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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1.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
(ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน ) 

1.5.1 เรื่องการแก้ไขปัญหาตัวป้อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้ด าเนินการจัดโครงการเปิดรั้ว    มทร.
ล้านนาพิษณุโลก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและ            ศิลป
ศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  โดยมีการด าเนินงานของ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ         
การสื่อสารสากล จะด าเนินโครงการร่วมกับศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในโครงการ open house 
หลักสูตรการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพ่ือหากิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาโดยไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือด าเนินการ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

1.5.2 เรื่องการรายงานตัวกลับของผู้ได้รับทุนการศึกษา 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีผู้ส าเร็จเสร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก โดยขอรายงานตัวกลับเพ่ือปฎิบัติหน้าที่  2 ท่าน คือ 

1. นางสาวปวีรัฐ ภักดีณรงค์ ทุน ส่วนตัว  
2. นางสาวเนตรนภา  ทองศร ี ทุน บุคคลภายนอก  

และจะเข้ารายงานตัวกลับที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ส่วนกลาง) ในวันที่ 5 
สิงหาคม 2562  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

1.5.3 เรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จะได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 18 กันยายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จึงขอเรียนเชิญ         
คณะผู้บริหารคณะ ทุกท่าน เพ่ือเข้าร่วมงานดังกล่าว 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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1.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง  
(ดร.พวงทอง  วังราษฎร์) 

 1.6.1 เรื่องการพัฒนาตัวป้อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง จะได้น าแนวนโยบายคณบดีเพ่ือการพัฒนา
คณะ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง มีจ านวนนักศึกษา 720 ราย มีบุคลากร        
สายวิชาการ 41 คน และสายสนับสนุน 3 คน ในการพัฒนาตัวป้อนของคณะ  มีการสร้างโครงการกลุ่มโรงเรียน
และอาชีวศึกษาเครือข่าย ทั้ง ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา มีทั้งหมด 16 โรงเรียน และ 3 วิทยาลัย 
โดย ลงพ้ืนที่พบปะผู้บริหาร ผอ.โรงเรียน และ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพ่ือร่วมการจัดกิจกรรมผ่านโครางการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

 1.6.2 เรื่องนโยบายการจัดการหารายได้ โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้น  

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง มีแนวทางการจัดการ และการหารายได้      
โดยการวางแผนการบริหารจัดการ การใช้ศักยภาพของบุคลากรและคณาจารย์ ในคณะ โดยการวางแผนการ
การจัดโครงการอบรมระยะสั้น ทั้งทางด้านภาษา ด้าน IT  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

1.7 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
(ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ) 

 1.7.1 เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน  

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน มีแนวทางในการพัฒนาตามแนวทางคณบดี     
โดยมีการพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดท าหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ (4ปี) และ (เทียบโอน) และจัดหลักสูตรการเรียน เป็น Module โดยจัดท าเป็น
ใบประกาศและก าหนดตามเณฑ์ และเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในหลักสูตร  ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอต่อสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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 1.7.2 เรื่องแจ้งผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ได้มีคณาจารย์ในสังกัด ที่ผ่านการประเมินการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและสภาวมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ จ านวน  2 สาขา
ได้แก่  

1. สาขาการบัญชี      
2. สาขาบริหารธุรกิจ  

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

1.8 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย              
(ผศ.ราเชนทร์  ชูศรี) 
 1.8.1 เรื่องการแข่งขัน โครงการ DBD e-Commerce Pitching Contest 2019 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย           
ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับประเทศ และรางวัลชมเชย จากทีมนักศึกษากว่า 100 ทีม       
ทั่วประเทศ จนเข้ารอบ10 ทีมสุดท้ายและได้รับรางวัลในที่สุด ในการแข่งขัน โครงการ DBD e-Commerce 
Pitching Contest 2019 ภายใต้แนวความคิดหลัก "ไอเดียสุดล้ า ชุมชนออนไลน์ สร้างสรรค์ คนวัย Teen เป็น
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับ "โมเดลธุรกิจ สินค้าชุมชนออนไลน์" ในระหว่าง
วันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศได้ไปศึกษาดูงานที่ 
อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิง จ ากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมี อ.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

1.8.2 เรื่องการแนวทางพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย            
ตามนโยบายคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

คณะบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ ร่ วมกันกับคณะกรรมการ                    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน คือ เรื่องการพัฒนาตัวป้อน
นักศึกษา ร่วมกันด าเนินการโดยภาพรวมของ มทร.ล้านนา เชียงราย บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ              
ในการออกแนะแนวการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาตัวป้อนต่อไป 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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1.9 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 
(ผศ.ดร.สินีนาฎ  วงค์เทียนชัย) 

1.9.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ได้รับเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริหารคณะ รัยทราบ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

1.9.2 การด าเนินโครงการ WiL (โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก จะด าเนินการจัดท าโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ 

ร่วมกับสถานประกอบการณ์ ที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการท าความร่วมมือทางวิชาการ คือ กลุ่มบริษัทซีพีออลล์ 
จ ากัดมหาชน และจะน าเสนอโครงการเพ่ือให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พิจารณา ภายในต้น
เดือนสิงหาคม 2562 นี้ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

วาระท่ี 2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.หฤทัย  อาษากิจ) 

2.1.1 เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562  ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์แต่ละพ้ืนที่จัดเตรียมหลักฐาน เช่น หลักฐานการวิจัย หนังสือสัญญารับทุน และหลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนในเรื่องนโยบายของ          
การพัฒนางานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ จะขอน าผล
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือมาวิเคราะห์ และจะก าหนดเป็น
นโยบายต่อไป 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอให้คณะผู้บริหารคณะ ก าหนดการท าแผนการด าเนินงาน
ของคณะให้ยึดหลักตามเกณฑ์การประกันคุณภาพในการด าเนินงาน ขอความร่วมมือผู้บริหารคณะ ทุกท่าน         
ให้ความสนใจ ในเรื่องการให้ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ตามที่คณะกรรมการผู้ตรวจ     
การประเมินให้ค าแนะน าและเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ต่อไป 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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วาระท่ี 2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ชัชวิน  วรปรีชา) 

2.2.1 เรื่องแจ้งก าหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะบริหารธุรกิจและ            
ศิลปศาสตร์  และก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2561  

ตามที่ ได้มีก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง) จึงได้ก าหนดให้มกีารซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยเริ่ม
ก าหนดการบันทึกภาพ ณ บริเวณลานบัว ศาลาราชมงคล ซึ่งจะรายงานตัวและตั้งแถว ณ บริเวณโรงอาหาร
กลาง มทร.ล้านนา เริ่มตั้งแต่เวลา 07.40 น. และเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จะมีการซ้อมย่อยพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

และในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 จะมีการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ป็นต้นไปและก าหนดการจริงพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ  

วาระท่ี 2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ปริศนา  กุลนลา) 

2.3.1 เรื่องแนวการด าเนินการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และในปัจจุบันคณะ มีความร่วมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และ 
ประเทศมาเลเซีย โดยคณะ ได้จัดโครงการความร่วมือ เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา   
โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ณ Langkawi Tourism Academy เป็นต้น 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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วาระท่ี 2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง (อาจารย์สุทัศน์ กุณา) 

2.4.1 เรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 
ด้วย ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง แจ้งความประสงค์ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 

2563 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่ ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง ขอพิจารณารับนักเรียน นักศึกษาใน
ลักษณะการรับแบบโควตาพิเศษ   

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ      
ศิลปศาสตร์  ในการรับนักศึกษาขอให้ด าเนินการในมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตร                  
ที่ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนที่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เกณฑ์การรับสมัคร            
ในมาตรฐานเดียวกันหากศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง ประสงค์จะรับนักศึกษาโควตาพิเศษ
ขอให้จัดเตรียมข้อมูลของผู้สมัคร เพ่ือด าเนินการในรอบพิเศษ Extra และให้นักเรียน
นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการรับนักศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

วาระท่ี 2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
(อาจารย์สุพงศ์  แดงสุริยศรี) 

2.5.1 เรื่องรายงานความคืบหน้าการน าเสนอหลักสูตรระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 
ด้วย หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชียงใหม่ ได้เสนอหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรระบบ

สารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562                    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และหลักสูตรได้รับอนุมัติ
โครงการเพ่ือเสวนาวิพากษ์หลักสูตรกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ            
ในระหว่างวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2562  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ  

วาระท่ี 2.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ) 

2.6.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงและพัฒนากลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ผ่านการเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560) และได้มีมติการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 7/2561 ระเบียบวาระท่ี 5.7 เรื่องพิจารณาแนว
ทางการแก้ไขหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 2 ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษา 2560) ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยให้หลักสูตรงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา  2562 
เพ่ือจัดตั้งโครงการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 

1. เสนอรายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตรในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่ 136 (มี.ค. 62) วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      
ที่ 041/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

3. ขออนุมัติโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         
ที่ ศธ 0583.02/งวก.082 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมหารือ และวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

5. ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การอภิปรายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ด าเนินการร่างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยการผสมผสาน
องค์ความรู้จากหลักสูตรที่ใกล้เคียงจากสถาบันทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน
ของการปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทางหลักสูตร ได้จัดท าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าว (Time Line) เพ่ือให้คณบดี ผู้บริหารคณะ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนการด าเนินงาน    
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรมีดังต่อไปนี้คือทางหลักสูตร ได้จัดท าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว (Time Line) 
เพ่ือให้คณบดีผู้บริหารคณะและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรมี
ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหม่ช่วงเวลา    เดือน เมษายน 2562 
2. วิพากษณ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   เดือน พฤษภาคม 2562 
3. วิพากษณ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   เดือน มิถุนายน 2562 
4. แก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 
5. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เดือน กันยายน 2562 
6. น าเสนอแก่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ   เดือน ตุลาคม 2562 
7. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ     เดือน ตุลาคม 2562 
8. ส่ง สกอ.       เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2562 
9. สกอ.อนุมัติและมีค าสั่งแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักสูตรได้ เดือน มีนาคม-เมษายน 2563 
10. รับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาได้ให้

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ของให้หลักสูตรจัดท าแผนการพัฒนาการปรับปรุงความพร้อมในด้าน
บุคลากรเนื่องจากผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร       
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเกิดจากความพร้อมด้านบุคลากร หรือ กลไกในการก ากับอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ และให้หลักสูตรน าเสนอแผนพัฒนาระบบ
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กลไกความพร้อมบุคลากรการก ากับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้า
อิสระในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งต่อไป 

วาระท่ี 2.7 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก หัวหน้าหลักสูตร บช.บ.การบัญชี (อาจารย์นวิตถา  โสภาจารีย์) 

2.7.1 เรื่อง รายงานผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรการบัญชี ขอรายงานผลการรับนักศึกษา ประจ าปี 2562 ดังนี้  

หลักสูตร (4ปี) 
รอบ จ านวนผู้รับ

สมัคร 
จ านวนผู้ที่ผ่าน จ านวนผู้ที่

ยืนยันสิทธิ์ 
เป้าหมาย 

รับนักศึกษา 
ผลต่าง 

TCAS 1 86 15 11 8 3 
TCAS 2 160 24 16 8 8 
TCAS 3 232 3 2 7 (-5) 
TCAS 4 88 5 4 7 (-3) 

รวม 566 47 33 30 3 

หลกัสูตร (เทียบโอน) 
รอบ จ านวนผู้รับ

สมัคร 
จ านวนผู้ที่ผ่าน จ านวนผู้ที่

ยืนยันสิทธิ์ 
เป้าหมาย 

รับนักศึกษา 
ผลต่าง 

TCAS 1 120 16 15 30 (-15) 
TCAS 2 136 65 62 30 32 
TCAS 3 0 0 0 0 0 
TCAS 4 0 0 0 0 0 
TCAS 5 1 1 0 0 0 

รวม 257 82 77 60 17 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ และทางหลักสูตรการบัญชี จะน าผลการรับนักศึกษา
แต่ละรอบการรับนักศึกษาในปี 2562 เพ่ือมาพิจารณารอบการรับนักศึกษาในปี 2563       
คือ (รอบ TCAS 1 และ TCAS2) และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการรายงานข้อมูลผลการรับนักศึกษา และได้ทราบข้อมูลรายหลักสูตร 
ว่าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบได้ตามเป้าหมายของแผนหรือไม่ จึงขอให้หัวหน้าสาขา
หัวหน้าหลักสูตร/รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ในแต่ละจังหวัด รายงานผล
การรับนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือทราบด้วย 
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2.7.2 เรื่อง รายงานผลการปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพ สาขาการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2562 

 หลักสูตรการบัญชี ขอรายงานผลการปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพ สาขาการบัญชี ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ โดยแบ่งตามจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการแบ่งตามแผนการเรียน ดังนี้ 

1. แผนการเรียน 4 ปี  จ านวน  33 คน 
2. แผนการเรียนเทียบโอน จ านวน  77 คน 

รวมทั้งสิ้น   จ านวน  110 คน 
ล าดับ กิจกรรม การ

ด าเนินงาน 
รายละเอียดกิจกรรม การวัดประเมินผล 

1 Accounting 
Orientation 2019 

แล้วเสร็จ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ โดยถ่ายทอด
ประสบการณ์ผ่านอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่
และศิษย์เก่าได้ชี้แนะถึงการเรียนรู้การเข้า
สั ง คม ใหม่  วัฒนธ ร รมอ งค์ ก ร  แล ะ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
จั ด กิ จ ก ร รม ที่ ส ร้ า ง สร ร ค์  น า ม า ซ่ึ ง
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาใหม่ ในหลายๆ
ด้าน เช่น เครือข่ายนักเรียนนักศึกษา       
ฝึกการเข้าสังคมและสร้างมิตรภาพใหม่ๆ 
และเกิดความเข้าใจและรกัในมหาวิทยาลัย 

ติดตามผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลังจากโครงการนี้ผ่านไปแต่ละภาค
เรียน เป็นระยะ โดยมแีนวทางการวางแผนการศกึษา รวมถึงชีแ้นะ
แนวทางการศกึษา 

2 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน แล้วเสร็จ สอนให้นักศึกษามีความรู้ คณิตศาสตร์
พื้นฐานที่สามารถน ามาบูรณาการณ์และ
ประ ยุกต์ ใ ช้ ในการ เ รี ยนรู้ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ 

การวดัสอบวัดความรู ้(ก่อน – หลัง) การปรบัพื้นฐาน 
แผนการเรียน Pre-Test 

(เต็ม 20 คะแนน) 
Post-Test 

(เต็ม 20 คะแนน) 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

3 ทบทวนความารู้ด้าน
สารสนเทศและ
บริหารธุรกิจส าหรับนกั
บัญชี 

แล้วเสร็จ สอนให้นกัศึกษามีความรู้ด้านสารสนเทศ 
การตลาด การจัดการ และบริหารธรุกิจ
ส าหรับนักบัญชี  ซ่ึงนักศกึษาเคยเรียน
มาแล้ว และพร้อมน าไปใช้ต่อยอดการ
เรียนโดยนักศกึษาสามารถรูจ้ักเลือก       
ใช้เทคโนโลยีสารสนแทศเพือ่การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

4 ปี 14.21 19.55 +5 

4 ความรู้พืน้ฐานทางธุรกิจ
เบ้ืองต้น 

แล้วเสร็จ สอนให้นกัศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพืน้ฐาน
ทางธุรกิจ โดยนกัศึกษาสามารถน าความรู้
ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ต่อยอดในการ
เรียนบัญช ี

แผนการเรียน Pre-Test 
(เต็ม 20 คะแนน) 

Post-Test 
(เต็ม 20 คะแนน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

เทียบโอน 14.81 17.17 +2 

5 การจดัการเรียน
ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน้ 
ทางธุรกิจการบัญช ี

ก าลัง
ด าเนนิการ
จัดในช่วง
ทุกเย็นวัน

อังคาร เวลา 
16.30 – 
19.30 น. 

สอนให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่สามารถ
สื่อสารและเข้าใจในระดับสากล โดย
นักศึกษาสามารถน าเอาองค์ความรู้ด้าน
ภาษาอั งกฤษมาบูรณาการณ์ร่ วมกับ
ศาสตร์ทางบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

- - - - 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ให้
ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมการปรับพ้ืนฐานเพ่ือให้การปรับพ้ืนฐานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในปีการศึกษาต่อไป จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันในแต่ละหลักสูตร และใน    
แต่ละจังหวัด ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

วาระท่ี 3.1 คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที.่..... /2562 
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 4.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่......../2562 

 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอพิจารณา 

วาระท่ี 5.1 เรื่องเสนอพิจารณา 

5.1.1 เรื่องจ านวนแผนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563  
เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563           
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จทันก าหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  (เฉพาะเชียงใหม่) 
รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร – วิชาเอก ภาค รหัส จ านวน 

1 บช.บ.การบัญชี – การบัญชี (4 ปี) ปกติ 205 30 

2 บช.บ.การบัญชี – การบัญชี (เทียบโอน) ปกติ 603 60 

3 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ (4 ปี) ปกติ 201 30 

4 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ (4 ปี) พิเศษ 202 30 

5 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ (4 ปี) จอมทอง ปกติ 221 30 

6 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ (เทียบโอน) ปกติ 606 30 

7 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ (เทียบโอน) พิเศษ 607 30 

8 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการส านักงาน (เทียบโอน) ปกติ 608 30 

9 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด (4 ปี) ปกติ 203 60 

10 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด (4 ปี) พิเศษ 204 30 
11 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด (เทียบโอน) ปกติ 601 30 
12 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด (เทียบโอน) พิเศษ 602 30 
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ล าดับ หลักสูตร – วิชาเอก ภาค รหัส จ านวน 
13 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด (4 ปี) *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ พิเศษ 298 30 

14 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4 ปี) ปกติ 210 60 

15 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอน) ปกติ 612 60 

16 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (4 ปี) ปกติ 219 30 
17 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (4 ปี) พิเศษ 218 30 

18 บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (4 ปี) 
* โครงการร่วม บ.กลุ่มเซ็นทรลัฯ 

พิเศษ 299 30 

19 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4 ปี) ปกติ 208 งดรับ 

20 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4 ปี) จอมทอง ปกติ 223 งดรับ 

21 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ (4 ปี) ปกติ 217 งดรับ 

22 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (เทียบโอน) ปกติ 613 งดรับ 

23 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (เทียบโอน) พิเศษ 614 งดรับ 

24 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ (เทียบโอน) ปกติ 610 60 
25 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ (เทียบโอน) พิเศษ 611 30 

26 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (4 ปี) ปกติ 207 30 

27 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4 ปี) ปกติ 200 60 

28 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4 ปี) จอมทอง ปกติ 220 30 

29 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี) ปกติ 213 30 

30 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี) พิเศษ 214 30 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ เห็นชอบร่างแผนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  

5.1.2 เรื่องเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

ด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ด าเนินงานหลักสูตรรวม                
ถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
เตรียมปรับปรุงหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
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สาขาวิชาการจัดการ 
1. ดร.ชุติกร  ปรุงเกียรติ  ด้านวิชาการ 
2. นางสาวพัชรวดีฐ์  แสงประเสริฐ  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี 
1. ผศ.ดร.อุเทน  เลาน าทา  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
2. นางสาวประคอง  เจนคุณาวัฒน์  ด้านวิชาการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางวรรณวิมล  สมเจริญสิน  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 
 นายวิชัย   สระทองพิมพ์  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

ดังนั้น ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
ข้อเสนอแนะ (ผศ.หฤทัย  อาษากิจ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้ 
ต้องด าเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของอาชีวศึกษา  
ข้อเสนอแนะ (ผศ.ดร.สินีนาฎ  วงค์เทียนชัย) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ตาก ด้วยทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ได้รับ
มอบหมายการเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ซึ่งทีมงานได้พิจารณาการด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของอาชีวศึกษา ทั้งกลุ่มรายวิชาต่างๆ  แต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับเทียบโอนรายวิชา   
ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ที่ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ โดยทีมงานจะพิจารณา
การเทียบโอนรายวิชาของกลุ่ม Gen-Ed เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชากลุ่มนี้เพ่ือ
ลดภาระการเรียนของนักศึกษาได้ และได้เสนอแนวคิดและแนวทางในการรับนักศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตร (4 ปี) ถ้าคณะ ได้ด าเนินการปรับปรุงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แล้วเสร็จ นักศึกษาที่ เรียนหลักสูตร (4ปี ) สามารถเรียน 2 ปี  แล้วได้คุณวุฒิระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งก าลังศึกษาถึงแนวทางในความเป็นไปได้ 
ข้อเสนอแนะ (ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์               
ในรายละเอียดเบื้องต้น ในการพิจารณาคณะกรรมการตามที่ได้เสนอมานั้น จะต้องผ่านการ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามก าหนดการนั้น ยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระบบได้    
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเลื่อนพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรไปก่อน  ทั้งนี้อาจจะ          
มีผลกระทบในด้านการจัดงบประมาณด า เนินงานหลักสูตรใน ประมาณปี  2562                  
โดยงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานปรับปรุงเป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562  คณะกรรมบริหารคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือแก้ไข
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ปัญหาดังกล่าว โดยเห็นชอบให้ด าเนินการให้ใช้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เสนอ ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)        
ไปก่อนโดยไม่ใช้ค าว่าคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เพ่ือให้ด าเนินการท าร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

5.1.3  การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก        
ราย นางปณิสา กุระคาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  

ตามที่ นางปณิสา  กุระคาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการอนุญาตและรับรองรายชื่อจากมทร.
ล้านนาให้เปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา Teaching English as a 
Second Language ภายใต้หลักสูตร Applied Linguistics ณ Victoria University of Wellington ประเทศ
นิวซีแลนด์ มีก าหนด 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2566 และได้รับอนุมัติทุนการศึกษาภายในวงเงิน 2,865,280 บาท 
ตามมติกรรมการทุนการศึกษาฝึกอบรมและดูงาน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  

นางปณิสา  กุระคาน ไม่ผ่านการประเมินการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย Victoria 
University of Wellington รอบการประเมินวันที่ 1 มีนาคม 2562 ซี่งได้รับการปฏิเสธผ่าน Letter of 
Declined ฉบับวันที่11 เมษายน 2562 โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงผลการประเมินว่ามีคะแนนภาษาอังกฤษ 
IELTS ทักษะด้านการเขียนที่ไม่เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาดังกล่าว จึงส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ดังนั้นจึงได้เตรียมตัวและท าการสอบอีกครั้ง และมีผลคะแนน IELTS ครั้งล่าสุด รอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคไปปรึกษาอาจารย์       ที่ปรึกษาทั้ง 2 
ท่าน คือ Associate Professor Meredith Marra และ Dr. Jonathan Newton และได้รับการแจ้งว่าจาก
รอบการประเมินวันที่ 1 มีนาคม 2562 ท่านได้รับนักศึกษารายอ่ืนไปแล้วท าให้ภาระงานเพ่ิมขึ้นจึงไม่สามารถ
รับนักศึกษาเพ่ิมเติม ได้อีก 

ขณะนี้ นางปณิสา  กุระคาน ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา สามารถหา
สถานศึกษาหลังจากได้รับการอนุมัติข้างต้น และได้ท าการสมัครเพ่ือศึกษาต่อหลายมหาวิยาลัยในประเทศ
นิวซีแลนด์  โดยด าเนินการตามค าแนะน าของคณะกรรมการทุนการศึกษา อ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 93 (5/2560) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ระบุว่าค่าเล่า
เรียนไม่ควรเกิน 3,000,000 บาท จึงสามารถท าการสมัครเรียนได้เพียงมหาวิทยาลัยภายในประเทศนิวซีแลนด์ 
เนื่องจากรัฐบาลนิวซีแลนด์สนับสนุนค่าเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาเอกหลักสูตร 
PhD และเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ให้มีสิทธิ์จ่ายค่าเล่าเรียนเทียบเท่านักศึกษาภายในประเทศ domestic 
fee  จึงท าให้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประมาณการที่ 3,000,000 บาท หลังจากที่ได้ รับ offer of place  จึง
ได้น าข้อมูลของ The University of Auckland และ Massey University เสนอต่อที่ประชุม     ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรลาศึกษาต่อ ณ 
The University of Auckland  ด้วยเหตุผลประกอบตามเอกสารสรุปการประชุมแนบท้าย  
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 ส าหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกของ The University of Auckland และ Massey 
University เป็นแบบ full time program ที่ก าหนดให้ต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่านสม่ าเสมอ อย่าง
น้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง และต้องมีการติดตามผลการเรียนทุก ๆ  6 เดือน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใน
สาขาที่เรียนและท าให้จบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  นอกจากนี้ The University of Auckland 
และ Massey University ได้เป็นผู้น าในเรื่องของ WIL (Work Integrated Learning) และ Work-based 
Learning สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เน้น Hands-on Learning 
รวมทั้งเป็นประโยชน์กับงานวิจัยของข้าพเจ้าที่ตั้งใจจะไปศึกษาในเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานที่
ท างานของนักศึกษาผ่านระบบสหกิจศึกษาและWIL ในหัวข้อ “Intercultural Communication in the 
Workplace of Thai Interns” เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศาสตร์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก่อน ระหว่างและ      
หลังออกฝึกสหกิจศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย          
ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย นางปณิสา  กุระคาน ดังนี้ 

1 The University of Auckland  ประเทศนิวซีแลนด์ 
2 Massey University   ประเทศนิวซีแลนด์ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ เห็นชอบให้ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย The University of 
Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. การจัดอันดับ Ranking  ของมหาวิทยาลัย  
2. การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจะต้องมีรายละเอียดรายวิชาและก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3. การลาศึกษาต่อ ราย นางปณิสา  กุระคาน ไม่มีผลกระทบต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  

5.1.4  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษ
ระดับบัณฑิตศึกษา ราย นางสาวธันยชนก  ปริยะ 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน โดย
มีข้อก าหนดจัดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์     
และการค้นคว้าอิสระ และประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
หมวด 8 ข้อ 48 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบตามความในข้อ 25. 2.4 
และข้อ 25. 4.4 ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ          
จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
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นางสาวธันยชนก  ปริยะ หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลกระทบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
กรณศีึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาคเหนือ” 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา   ตันจันทร์พงศ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว กรรมการ 
(3) ดร.วรวิทย์   เลาหะเมทนี   กรรมการ 

ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอราย              
ชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา รายนางสาวธันยชนก ปริยะ ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาร่วมกัน โดยข้อเสนอแนะของ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
ข้อ 25.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  อาจารย์ผู้สอบประมวล
ความรู้  (1) ข้อ ก.และข้อ ข. และตามตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ดังนี้ 

ประเด็น 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

ระดับปริญญาโท หมายเหตุ 

- จ านวนคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน  
ร่วมผู้ทรงคณุวุฒินอกสถาบัน 

- 

- องค์ประกอบของกรรมการ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

ในกรกณนีี้ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี 
และ ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 

ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร      
บธ.ม.บริหารธุรกิจ หรือไม ่

- ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์หลัก หรือ ร่วม 
- 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีมติร่วมกันว่า ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตรวจสอบประเด็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560  โดยขอให้แก้ไข (สมอ.08) เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ในเรื่องอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  เพ่ือให้ สวท.มทร.ล้านนา แจ้งในระบบ เพ่ือให้ สกอ.รับทราบ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป 
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5.1.5  เรื่องการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีแก้ไขแผนรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่    
ได้ท าการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก       
แต่ต้องจ ากัดจ านวนรับนักศึกษา ตามแผนรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จ านวน  30 คน ซึ่งท า
ให้ผู้สมัครหลายคนได้พลาดโอกาสในการศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว   

  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ และเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้กับคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จาก
จ านวน 30 คน เป็น 90 คน รายละเอียดดังนี้ 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ภาคปกติ 30  คน 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ภาคพิเศษ 30  คน 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ภาคพิเศษ  30  คน 
(โครงการร่วมบริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จ ากัด) 

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ ตามที่วิชาเอกการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ขอแก้ไขจ านวนในรายละเอียด มคอ.2 สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนจ านวน              
รับนักศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากการให้ทุนการศึกษาของเซ็นทรัลจะเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีที่ 3 และได้มีการจัด
โครงการร่วม กับบริษัท ซี อาร์ ไทวัสดุ จ ากัด  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะฯ  เสนอให้หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่        
ขอส่งสถิติแผนการรับนักศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง หรือ สถิติผู้สนใจที่จะศึกษาย้อนหลัง         
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560, 2561, และ 2562 และขอน าไปพิจารณาในวาระสืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ในครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี 6.1 เรื่องอ่ืนๆ 

 6.1.1 เรื่องขอเปลี่ยนสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

  ผศ.ดร.สินีนาฎ  วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตากเสนอที่
ประชุมการขอเปลี่ยนสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนางสาว
กฤตาพร  พัชระสุภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ทั้งนี้ ได้เสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสสาขาวิชา 1806) 
โดยได้ผ่านกระบวนการประเมินผลการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการประเมิ นผลงาน           
ทางวิชาการ  

นางสาวกฤตาพร  พัชระสุภา ได้แจ้งการขอเปลี่ยนสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสสาขาวิชา 1806) เป็น สาขาวิชาการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ หรือ  ระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการ  ( Management Information System)              
(รหัสสาขาวิชา 80204) ซึ่งอยู่ในกลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ รหัส 68 เนื่องจากไม่ได้รับการอนุญาตให้
โอนย้ายสังกัดไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

  เพ่ือให้การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาดังกล่าวตรงกับความเชี่ยวชาญของตัวผู้ขอ ซึ่งมีคุณสมบัติ                
ที่สอดคล้องกับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 1) สาขาคอมพิวเตอร์ ภายใต้
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก    

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
ด าเนินการท าหนังสือสอบถาม และขอทราบแนวทางการด าเนินการการขอเปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต่อไป 

6.1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  รองศาสตราจารย์ ดร. พิชาภพ พันธุ์แพ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้เสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล หัวข้อ เดิม (ที่ปรึกษา) ใหม ่(ที่ปรึกษา) 
 นายสุริยนต์ สูงค า การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้า

เกษตรปลอดภัย ของบริษัท
เชียงใหม่วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ดร.ไพพันธ์ ธนเลิศโศภิต ดร.ลัดดา  ปินตา 

นางสาวฤทัยมาส  ตาราช ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ ดร.ไพพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
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ชื่อ – สกุล หัวข้อ เดิม (ที่ปรึกษา) ใหม ่(ที่ปรึกษา) 
ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดล าพูน 

นางสาวปรางทิพย์  เมธางสุพัทธน ์ กลยุทธที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ
สดในอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ เห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา และขอให้
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พิจารณาภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2558 

6.1.3 เรื่อง รายงานการด าเนินงานของหลักสูตร การตลาด โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกลุ่มบริษัท CP All (จ ากัดมหาชน) 

อาจารย์สุชาดา  ทรัพยสาร หัวหน้าวิชาเอกการตลาด โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง      
กลุ่มบริษัท CP All จ ากัด(มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ ร่วมกันผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรีภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ซึ่งนักศึกษารหัส 58 เป็นนักศึกษารุ่น
แรกมีจ านวนทั้งหมด 37 คน และในขณะนี้มีผู้ส าเร็จการศึกษา 35 คน ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 6 
และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

 6.1.4 เรื่อง พิจารณแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ศูนย์การศึกษาจอมทอง) 

 อาจารย์สุพงศ์  แดงสุริยศรี หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ขอหารือเกี่ยวกับหลักสูตร
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (จอมทอง) ในเรื่องแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 เนื่องจากหลักสูตร       
ได้ของดรับนักศึกษา หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4 ปี) จอมทอง 
และบธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ (4 ปี) ว่าเป็นอ านาจอยู่ภายใต้ก ากับดูแล 
การบริหารจัดการหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชียงใหม่  

ผศ.หฤทัย  อาษากิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการศูนย์การจัด
การศึกษาจอมทอง เดิมคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ได้พิจารณาให้ความเห็นพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล้านนา จอมทอง เป็นพ้ืนที่เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นการขยายห้องเรียนจาก มทร.ล้านนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผศ.ลลิตพรรณ  จรรย์สืบศรี ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านา กระทรวงศึกษาธิการ 2559 ซึ่งไม่มีการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา 
จอมทอง ไว้  

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ (จอมทอง) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้การบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 6.1.5 เรื่อง เกณฑ์การเบิกภาระงานสอน 

 ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ตามที่ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้เรียนเชิญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุกคณะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน 
พ.ศ. .... สามารถสรุปสารส าคัญเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  

- การเบิกภาระงานสอนให้น ามาเบิกค่าสอนเกินภาระได้คนละไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

- นอกจากภาระงานสอนแล้ว ผู้ได้รับค่าสอนเกินภาระงานสอนต้องมีผลงานวิชาการ
ประเภทงานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ได้ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

 

 

(นายกิตติพงษ์     วงค์กองแก้ว) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 




