
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
_____________________________________________________________________________ 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. ดร.วรวิทย ์    เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
8. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
12. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
14. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
15. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
18. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
19. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นายชัชวิน    วรปรีชา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 1.2.1 รายงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
          ประจ าเดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 
 1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2562  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ) 
2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2.2.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัย 

 2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เชียงราย 
2.3.1 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 
2.4.1 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   

   2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
2.5.1 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   

2.6 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
2.6.1 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย  นางชไมพร  
รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.2 การพิจารณาการส่ง เอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 
12032312 ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา น่าน 

5.3 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ราย นางชนนพร  ยะใจมั่น 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.4 การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 –
2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 

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

เรื่องท่ี 1.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความส าคัญในการตรวจติดตามคุณภาพหลักสูตร
ทุกคณะในการตรวจสอบสมรรถนะว่าหลักสูตรได้ให้ความส าคัญในการวัดและตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLO) อย่างไร  ทางคณะได้ด าเนินการให้ประธานทุกหลักสูตรด าเนินการแล้ว ทั้งนี้จะเป็นการควบคุม
คุณภาพของหลักสูตรในระดับหนึ่งและสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้วจะมี
คุณสมบัติทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในส่วนของ
การจัดท า มคอ. 3-7 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดโอกาสให้ปรับแล้ว ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยยังคงใช้รูปแบบเดิม ดังนั้นทุกหลักสูตรควรจะด าเนินงานตามรูปแบบและระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้แต่เดิม โดยมหาวิทยาลัยได้ติดตามการจัดท ามคอ. 3-7 ของทุกหลักสูตรและทุกคน รวมถึงในส่วนที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ โดยขอให้จัดท าให้ครบสมบูรณ์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในส่วนนี้มาก  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.3 การก าหนดช่วงระยะเวลาของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2562 มีก าหนดการเบื้องต้นในช่วงประมาณวันที่  18-22 มกราคม 2564 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะได้หารือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในล าดับต่อไป เนื่องจากจะต้องใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.4 ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการน าเสนอหลักสูตรใหม่ โดยหลักสูตรสารสนเทศ
ทางธุรกิจจะได้หารือเพ่ือหาจุดเด่นและจุดต่างของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือมาพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะมีการจัดประชุมเพ่ือหารือ
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หากได้ผลเป็นประการใดจะขอให้แต่ละหลักสูตรได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะและคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 เรื่องที่ 1.1.5 คณะ จะเชิญประชุมเพ่ือหารือกับทุกจังหวัดในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจเพ่ือเน้นจุดเด่นสร้างความแตกต่างของแต่ละจังหวัด การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วและสร้าง
หลักสูตรใหม่ เรื่องการจัดท างบประมาณ และเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือหารือเตรียมการแนวทางการพัฒนาคณะให้เป็นไปใน
ทิศทางภายใต้กรอบยุทธศาสตร์คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการเตรียมการของบประมาณครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงการจัดท ากิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองกับบริบทของแต่ละจังหวัด ซึ่งคณะจะด าเนินการ
ในล าดับต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
 เรื่องที่ 1.2.1 รายงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 และ
เดือนมกราคม 2563  

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
กิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมการบริการวิชาการ และกิจกรรมการบริหารจัดการ
หน่วยงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  
https://bala.rmutl.ac.th/page/balareportmontly  
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ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 
มกราคม 2563 ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ท าให้ได้มีการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาและมีโอกาสให้แลกเปลี่ยนเพ่ือนระหว่างมทร.ทั้ง 9 แห่ง และในปีถัดไปมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการต่อไป ส าหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
สาขาศิลปศาสตร์จะได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5              
ณ มทร.กรุงเทพ ซึ่งจะมีการประสานงานระหว่างสาขาศิลปศาสตร์แต่ละจังหวัดเพ่ือเข้าร่วมโครงการต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันที่               
20 ธันวาคม 2562 

ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่  8/2562 เมื่อวันที่           
20 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการ
สอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์
ใหม่” 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในหลักการการขอเปิดการ
เรียนการสอนโครงการพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนร่วมสถาน
ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่”  โดยให้
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
หากได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วถือว่าคณะกรรมการได้
เห็นชอบในหลักการแนวคิดการขอเปิดโครงการพิเศษดังกล่าว และ
มอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการใน
ล าดับต่อไป 

คณะบริหารธุรกิจ ตาก 
และ 

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

2 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
น าเสนอต่อ

คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

3 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

เสนอต่อ 
คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   

4 การพิจารณาขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน า
เรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

เสนอต่อ 
คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

4 การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบรายชื่ อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

อยู่ระหว่างการเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ 

5 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

1.1  ระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน     0 ราย 
1.2  ระดับปริญญาตรี    จ านวน 374 ราย 
1.3  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จ านวน  0 ราย 
1.4  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน      0 ราย 

 รวมทุกระดับ   จ านวน 374 ราย 
โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้ 

- เกียรตินิยมอันดับ 1   จ านวน   22 ราย 
- เกียรตินิยมอันดับ 2   จ านวน   20 ราย 

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

น าเสนอ สวท.  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

7 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการ
สอน วิชาการจัดการช่องทางการจ าหน่าย ส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา

ฝ่ายบริหารและแผน
ยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ กบบ.     
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และอนุสาขาวิชาการตลาด 
(รหัสอนุสาขาวิชา 680214) ราย นางสาวญาดา  ค าลือมี       
มทร.ล้านนา ล าปาง 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) 
และอนุสาขาวิชาการตลาด (รหัสอนุสาขาวิชา 680214) และ
เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการช่องทางการจ าหน่าย 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
เอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์ เจ ริญสุ ข  คณบดีคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  เป็น ประธาน
อนุกรรมการ 

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 

2.3 อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง เป็น 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

8 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) 
ราย นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) 
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนวิชา BACAC 130 การ
บัญชีชั้นสูง 1 และบทความวิจัย 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
เอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์ เจ ริญสุ ข  คณบดีคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็น   ประธาน
อนุกรรมการ 

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 

ฝ่ายบริหารและแผน
ยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ กบบ.      
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2.3 นางปัญจพร ศรีชนาพันธ์ รักษาการ หัวหน้าสาขาการบัญชี            
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 

9 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้รับ
ทุน มทร.ล้านนา ราย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการขอขยายระยะเวลา
ศึกษาต่อ ราย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มกราคม 
2564 โดยให้รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ตามแผนการ
ขอขยายเวลาต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ฝ่ายบริหารและแผน
ยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ กบบ.        
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

10 การเสนอแนวคิดเพื่อเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล  คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ให้ถอนเรื่อง โดยให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และสรุปข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งในคราวต่อไป  

คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ตาก 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

11 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ พิษณุโลก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ให้ถอนเรื่อง โดยให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และสรุปข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งในคราวต่อไป  

คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

12 การพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   รับทราบการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1/2562  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แจ้งหลักสูตรเพื่อ
ทราบและด าเนินการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 เรื่องที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ จะต้องเน้นการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
ควรมีการทบทวนกระบวนการการได้มาของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อบัณฑิต
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้
ยังคงความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต  รวมถึงการก ากับติดตามเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้ว YLO 
ที่ได้คืออะไรบ้างเพ่ือให้บรรลุของวัตถุประสงค์ของ PLO ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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 เรื่องที่ 2.1.2 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดโอกาสให้ออกแบบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน อยากให้คณะ/มหาวิทยาลัย
ได้ปรับแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับกระบวนการร่างหลักสูตรที่เน้นจากผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งจะท าให้แบบฟอร์มมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 
 เรื่องท่ี 2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ทิศทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านงานวิจัย            
ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 หลังจากการ Reinventing University System ของ           
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
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 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 เรื่องท่ี 2.2.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัย 

โครงการทดลองจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและค าปรึกษานักวิจัยภายใต้คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้จัดท าท าเนียบนักวิจัยและที่ปรึกษาแล้วเสร็จพร้อมมีการเปิดใช้ระบบ QR-Code ทีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการนัดหมายให้ที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงนักวิจัยได้พบปะและเข้ารับการปรึกษาแบบ Face to face โดย
ได้มีการประชาสัมพันธ์และมีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมีคณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร อาจารย์ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของคณะร่วมในพิธีเปิดและให้ความสนใจร่วมโครงการดังกล่าว จึงเรียนมาเพ่ือทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและที่เก่ียวข้องทราบโดยทั่วกัน 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.3 เรื่ องแจ้ งให้ทราบจาก  ตัวแทนจากรองคณบดีคณะบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์  เชียงราย                  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี) 

เรื่องที่ 2.3.1 คณะ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการท าส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จ.เชียงราย ทั้งนี้ได้แสดงถึงศักยภาพของบุคลากร สามารถสร้างเงินรายได้เข้าคณะและ
มหาวิทยาลัย และในปีถัดไปหากมีโครงการต่อเนื่องจะขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง (ดร.พวงทอง  วังราษฏร์) 
การเรียนการสอน 
- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 สาขาการบัญชี ไดจ้ัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์

จ าลอง (Simulation) หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart  Accountants)  ระหว่างวันที่ 
22-24 มกราคม 2563 การจัดอบรมหลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งในพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ด้านการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
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สาขาการบัญชีที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
บัญชี และได้รับแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี  เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองให้
เป็นบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์และ
แนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี 

- เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สาขาศิลปศาสตร์ จัดโครงการสร้าง
จิตอาสาช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน Care For All  แก่นักศึกษาในรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในครอบครัว 
ชุมชน สังคม อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตส านึกที่ดีให้กับนักศึกษาในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นที่
ประสบเหตุ  และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   โดยได้รับ
เกียรติจากพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ พร้อมทีมงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง          
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย แขนหัก ขาหัก 
ไฟดูด  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED 

- เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการผ้ามัดย้อมจากสี        
ธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยน ามาบูรณาการในหน่วยการ
เรียนการสอนเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาแบบรูรณาการเพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นการ
เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติ  

- หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนวิชางานมัคคุเทศก์ เพ่ือเป็น
การเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ การพูดในที่ชุมชน การฝึกปฏิบัติน าชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เน้นการ
บรรยายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา การเมืองและการปกครอง สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับการฝึกภาคปฏิบัติได้ จึงได้จัดโครงการฝึกฏิบัติทัวร์ล าจองในเส้นทาง       
ท่องที่ยว “เหนือสุดแดนสยายามแอ่วสามแผ่นดิน” ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 
1 มีนาคม 2563 ในชื่อโครงการปฏิบัติน าชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางกลิ่นกาสะลอง จังหวัดเชียงใหม่  

- การพัฒนาบุคลากร ส าหรับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง          
ทางวิชาการ โดยมีบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์คอยให้ค าแนะน าขั้นตอนและการ
จัดท าเอกสารต่าง ๆ ขณะนี้มีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมจ านวน 2 ราย ได้แก่          
นางกรรณิการ์ จันทร์อินทร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี)  และนางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์                   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี)  

วิจัยและบริการวิชาการ 2562 งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2562 (มกราคม 2562 – ธันวาคม 
2562) มีบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากากรประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
จ านวน  13 เรื่อง, บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิพม์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่า
น้ าหนัก 0.40) จ านวน 2 เรื่อง และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (ค่า
น้ าหนัก 0.80) จ านวน 7 เรื่อง  
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562 ได้จัดกิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่และวันครูแห่งชาติ  เพ่ือท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ชาวพุทธ และเพ่ือความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ 
- เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ล าปาง ได้จัดโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ ได้แก่ 

โครงการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษกับต่างชาติ การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา  
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ) 
- เมื่อวันที่ 11-15 มกราคม 2563 มทร.ล้านนาน่านจัดกิจกรรมนิทรรศการเกษตรน่านแฟร์  ครั้งที่ 3 

มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจ าปี 2563  
- เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และศูนย์วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสแสดงออกถึงการส่งเสริมศิลปะผ้าทอจังหวัดน่านเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าพ้ืนเมือง 
รักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยกิจกรรมในโครงการ
มีการประกวดนางแบบผ้าน่าน การเดินแบบผ้าน่านและการแสดงพื้นบ้านของนักศึกษา  

- เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรการตลาด ชั้นปีที่ 2, 3 เข้าร่วมการสัมมนาและแข่งขัน
ทักษะในหัวข้อ “ฝ่ากระแสดิจิทัลพลิกโลกกับเคล็ดลับการตลาดยุคหลัง 2020” (Digital Disruption in Business 
and Marketing World) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน) 
- เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดร.กาญจนา ทวินันท์ และ อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล ได้รับเกียรติจากส านักงาน

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ในการเป็นวิทยากร ในหลักสูตร การวิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรสู่ Smart Group และการจัดท า IFPP รายกลุ่ม ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอ และเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
เข้าร่วม จ านวน 75 ราย ณ โรงแรมไพลิน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขอขอบพระคุณส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกท่ีให้โอกาสส าหรับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบริการ
วิชาการในครั้งนี้ 

- เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ดร.กาญจนา ทวินันท์ และ อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล ได้รับเกียรติจาก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในการร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ซึ่งประกอบด้วยกิจกกรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)  
2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  
3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า  
4. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” 
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- เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรม IT Camp เพ่ือ
น้อง ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เพ่ือมอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ตรวจเช็คซ่อมแซม บ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งมอบความรู้
และสร้างความสนุกสนานในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม   

- เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณาจารย์น าทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2 
เดินทางไปฝึกปฏิบัติการน าเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุ โขทัย และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติรามค าแหง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

- ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
(กศน.) ได้ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ของคณะเพ่ือเป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กพร.) โครงการ
ค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2562        
ตามหนังสือที่ อว 0654.02/ว 60 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่องการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมี
การแก้ไขข้อมูลกรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่ง       
การแก้ไขข้อมูลถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   
 ในการนี้คณะ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/2562   
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร
การบัญชี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย        
มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ตามหนังสือที่ อว 0654.02 (10)/165 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 เรื่อง ขอส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี ข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
2. ผลการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย 2 เรื่อง) 
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5.1 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรการสร้างกระแสเงินสดและผลการด าเนินงานทางการเงิน : หลักฐาน
จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงทางวิชาการ 
7. หนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
8. ตารางสอนปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี  
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาเอกสารและผลงานทางวิชาการประเภท

งานวิจัย 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ          
(รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบเอกสารและผลงานทาง
วิชาการประเภทงานวิจัย 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย    

เรื่องที่  5.2 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 
12032312 ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย        
นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา น่าน 

ด้วย นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน         
มีความประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ตามหนังสือที่ อว 0654.25/008 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
1. การส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 12032312 เพ่ือขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา น่าน 

2. การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคัญญ์    นรบิน    อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
         คณะวิทยาศาสตร์  
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

       เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
       เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช   พรหมวีระไชย รักษาราชการแทน  
       หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา น่าน 

          เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. เสนอให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้แสดงข้อมูลการเทียบเคียง/ความแตกต่างของวิชา       

การค้นคืนระบบสารสนเทศ 12032312 ระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในอนาคต   

2. เสนอให้คณะเปลี่ยนคณะกรรมการประเมินการสอน ในล าดับที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ) โดยให้
ความเชี่ยวชาญที่มีสอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้เพ่ิมหัวข้อการระบุ
ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในแบบประวัติ  

3. หากด าเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1 -2 แล้ว เสนอให้คณะด าเนินการน าข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทางไปรษณีย์เป็นกรณีเร่งด่วน   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติให้ด าเนินการดังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ  

เรื่องที่ 5.3 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ราย นางชนนพร        
ยะใจมั่น มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางชนนพร  ยะใจมั่น  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขออนุญาตเพ่ือไปเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ในฝ่ายงานด้านการตรวจสอบบัญชี ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ณ ส านักงาน อาร์ เค เอ็น 
สอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด ต าบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่               
31 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 9 วัน)  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับ
บุคลากรของสาขาการบัญชี และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการ
ให้ความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ 
จากมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาชีพ (ฝังตัว) ในฝ่ายงานด้านการตรวจสอบบัญชี ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ณ ส านักงาน อาร์ เค เอ็น สอบบัญชี
และกฎหมาย จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 9 วัน)  
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คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีได้ก าหนดเป็นหลักสูตรแบบวิชาการ  และ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้หลักสูตรแบบวิชาชีพได้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ             
ซึ่งการขอไปเพ่ิมพูนความรู้ในสถานประกอบการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง/หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย 
และเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน น าความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และ
เพ่ือพัฒนาตนเองในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  

2. การฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ท าให้ทราบถึงการพัฒนาตนเองตามแผน IDP ที่มีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาหลักสูตร  ดังนั้นหากมีการขออนุมัติ/อนุญาตเพ่ือไปพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ขอให้แสดง
รายละเอียดแบบ IDP เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก ากับติดตามและรายงานผล
ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาชีพ (ฝังตัว) ในฝ่ายงานด้านการตรวจสอบบัญชี ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ณ ส านักงาน อาร์ เค เอ็น สอบบัญชี
และกฎหมาย จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน 9 วัน) ราย นางชนนพร  
ยะใจมั่น มทร.ล้านนา เชียงราย  ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ที่สามารถน าความรู้จาก
การฝึกประสบการณ์มาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาภาษีอากร วิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี วิชาสอบบัญชี  รองรับการปรับปรุงหลักสูตรแบบวิชาชีพ เน้นการปฏิบัติในอนาคต 

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พ.ศ. 2561–
2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ด้วย ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุง           
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 
2562) เพ่ือเป็นการปรับปรุงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระยะ  5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562) และเป็นการปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ อัตลักษณ์ รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังมี  
การพัฒนาปรับปรุงในด้านเป้าประสงค์ของแผนงานทุกแผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายต่าง  ๆ ของแต่      
ละแผนงาน รวมถึงได้ด าเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาน ามาสู้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) แนวทางการพัฒนา
คณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 5 ด้าน ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3  
ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา   

รองฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอเเพ่ิมเติมและแก้ไขข้อมูล ดังนี้ 
1. แผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัย

และพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่นประจ าปี โดยขอเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563  
 



19 
 

2. แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปี 2563 กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชี (CPD) ตาก  ขอยกเลิกการโครงการเนื่องจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดตาก         
ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนมีจ านวนร้อยราย และปัจจุบันทางส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ตากร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดตากได้จัดอบรมโครงการ CPD ให้กับผู้ประกอบการฟรี ส่งผลกระทบท าให้หลักสูตรการบัญชี          
ไม่สามารถด าเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าวได้ 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรมีการก าหนดสัดส่วนงบประมาณตามความสอดคล้องของนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือคณะจะได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการตามแผนงานด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
2. ควรวิเคราะห์สถานการณ์หาความแตกต่างและสร้างจุดเด่นของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ

ที่เป็นประโยชน์ในทางการแข่งขัน และจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละจังหวัดที่มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย 

3. การก ากับติดตาม ควรมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือก ากับติดตามในแต่ละตัวชี้วัดให้ชัดเจน        
ให้ทราบว่าผลการด าเนินการเป็นอย่างไร มีการทบทวนโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณา และให้มีการสรุป
ความส าเร็จของแต่ละแผนงาน เพ่ือให้การก ากับติดตามเป็นรูปธรรมและที่ชัดเจนสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
บุคลากร ผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ควรน ามาออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละขั้นตอน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดท าความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี ก าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ควบคุม ติดตามและรายงานผลตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พ.ศ. 2561–2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ  
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  15.00 น.  
 
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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


