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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

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

ผู้ไม่มาประชุม      
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 

       (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. อาจารย์สวัสดิ์   หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ชัชวิน   วรปรีชา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. อาจารย์สุทัศน์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
6. ดร.นิติศักดิ์    เจริญรูป  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เชียงราย) 
7. อาจารย์บุญรัตน์   อ่ าสุรา  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เชียงราย) 
8. อาจารย์ธิติวัฒน์   ตาค า  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ล าปาง) 
9. อาจารย์คนึงนุช   สารอินจักร์ อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ล าปาง) 
10. อาจารย์นมิดา    ซื่อสัตย์สกุลชัย อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
11. อาจารารย์กฤตาพร    พัชระสุภา อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
12. อาจารย์อภิชัย    ซื่อสัตย์สกุลชัย อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
13. อาจารย์ณัฐวุฒิ    ปั้นรูป  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 
14. อาจารย์ธีระ    พร้อมเพรียง อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ตาก) 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563  

   เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
2.1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์) 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
2.2.1 รายงานผลการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 3 ราย 

2.3.1 นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
2.3.2 นายรัชตา   มาอากาศ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
2.3.3 นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.3.1  ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัยในไตรมาสที่ 2 และในสถานการณ์ การระบาด

ของเชื้อไวรัส Covid-19 
2.3.2 ขอติดตามข้อมูลโครงการวิจัยและงบประมาณ (ภายใน -ภายนอก) ประจ าปี

งบประมาณ 2563 และข้อมูลการตีพิม พ์เผยแพร่  ประจ าปีปฏิทิน 2562           
เพ่ือจัดท ารายงาน SAR ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

2.3.3  ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

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

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563  
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1  การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา ล าปาง 
5.2  การพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า

แบบอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
5.3  การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 
5.4  แผนการปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
5.5  การน าเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ ในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม

เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.6 การน าเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ          
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.7  การพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง และ
มทร.ล้านนา ตาก 

5.8  การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ือ Reskill or Upskill ให้กับ
ก าลังคนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง  คณะบริหารธุรกิจและ          
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 

5.9  รายงานผลการติดตามและประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2563 (รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 

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

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.10 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

การบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ราย นางพวงทอง  วังราษฎร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
5.11  การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ใน

สถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวรสริน จอห์นสัน มทร.ล้านนา เชียงราย 
5.12  การพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน

ทางวิชาการ (peer reviewer)    
5.13 การพิจารณามอบหมายให้รองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขา           

ในระหว่างด าเนินการกระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขา 
5.14 รายงานความก้าวหน้าของรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรกลาง) ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การพิจารณาวาระทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องที่ 1.1.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563             
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่                
ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกจังหวัดยกเว้นส่วนกลางที่ยังมียอดนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เชียงใหม่ในภาพรวมเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา        
และบางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.3 การด าเนินการปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพส าหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563        
จะด าเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน โดยคณะได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาจะได้
แจ้งต่อที่ประชุมทราบในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 1.1.4 การเตรียมการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการปรับวิธีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึง
การฝึกงาน  โดยมทร.ล้านนาได้ด าเนินการให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรมการเรียน       
การสอนแบบออนไลน์ให้อาจารย์ และจัดท าสื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 1.1.5  คณะกลางได้จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง มคอ. 7 เพ่ือรายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรทุกจังหวัด ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อที่ประชุมทราบในวาระ
ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 1.1.6 ขณะนี้รัฐบาลยังมีนโยบายให้ (Work From Home) คณะมีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นให้
บุคลากรสายวิชาการให้จัดท าผลงานทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้จัดท าและพัฒนาผลงานเพ่ือเสนอขอ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และจะได้สรุป           
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานกับทางมทร.ล้านนาและคณะกรรมการประจ าคณะได้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 1.1.7  ด้วยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี 
ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่          

8 เมษายน 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่           
8 เมษายน 2563 ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ 
เป็นผู้ ได้รับการเสนอชื่อผู้ สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย              
เ พ่ือด าเนินการส่งเอกสารถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  10 เมษายน 2563 ต่อไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ     
เลขานุการ

คณะกรรมการ
สรรหานายก

สภา
มหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
 เรื่องที่ 2.1.1.1 การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 
1/2563 ควรมีการวางแผนการเรียนและการประเมินผล ส ารวจรายวิชาที่สอนออนไลน์หรือคัดรายวิชาปฏิบัติ        
ย้ายไปท าการเรียนการสอนในภาคการศึกษาอ่ืนไปพลางก่อน เตรียมสื่อการเรียนการสอนและมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษาเพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้มีการบันทึกการสอนเพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อไปได้ รวมถึง
การรับนโยบายลดค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและ
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์) 
เรื่องที่ 2.1.2.1การตอบรับนโยบายในมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์         

COVID-19 เช่น ลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการช าระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ 
และการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และให้การช่วยเหลือนักศึกษา
ทางด้านวัสดุฝึกการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง)  

 เรื่องท่ี 2.2.1 รายงานผลการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 3 ราย 
ด้วยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้รับอนุญาต

ให้ลาศึกษาต่อ/รับทุนการศึกษา ทุนประเภท 1 (ก) เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพ่ือให้มีคุณสมบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ จึงเสนอรายงานผลการศึกษาของบุคลากรจ านวน 3 ราย โดยมี
รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=th
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=th


8 
 

1. นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับอนุญาต
ให้ศึกษาในระดับปริญญาตรี  (บริหารธุ รกิจบัณฑิต )  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้ทุนส่วนตัว เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการศึกษาตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต) ปัจจุบัน
ส าเร็จลุล่วง 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต) คงเหลือ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) และได้รับการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้รอผลการสอบ  

2. นายรัชตา  มาอากาศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับอนุญาตและรับทุน
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 
2558 – 9 สิงหาคม 2561 ด้วยทุนมทร.ล้านนา และได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มีก าหนด 1 ปี            
(ด้วยทุนส่วนตัว) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ขณะนี้ได้ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชา โดยสอบ QE และสอบผ่านโครงร่างและผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างการด าเนินการในส่วนของภาควิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไข และเรียบเรียงข้อมูลผลการทดลองและวิจารณ์เพ่ือ
ตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ  

3. นางแคทรียา  พร้อมเพรียง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ได้รับอนุญาตและรับทุน
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา  Business and Management ณ Southern Taiwan University of 
Science and technology, Taiwan มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564            
ด้วยทุนมทร.ล้านนา ณ Southern Taiwan University of Science and technology, Taiwan ขอรายงานผล
การศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 1/2562  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์)  
เรื่องที่ 2.3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัยในไตรมาสที่ 2 และในสถานการณ์การระบาดของ         

เชื้อไวรัส Covid-19 

ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้แจ้งแผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 
ให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนั้นในช่วงไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2563 มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฎิบัติราชการคือกิจกรรมจัดหาพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแก่นักวิจัยและกิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัย
ดีเด่นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ส าหรับโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การท าวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่และ
เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรซึ่งเป็นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีแผนจะด าเนินการในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563           
ได้เลื่อนไปจัดในช่วงไตรมาสที่ 3-4 เมื่อสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลงทางฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการจึงใช้ช่วงเวลาเดือน มีนาคม-เมษายน 2563 ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการมุ่งเป้าหมายใน
การด าเนินงานเพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ดังนี้ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถูกต้องและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและนักวิจัยในการใช้ข้อมูลในการสืบค้นส่งข้อเสนอโครงการทราบแหล่งทุน
วิจัยแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ตลอดจนทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรวมถึงการ
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 
https://bala.rmutl.ac.th/page/ResearchandAcademic 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

https://bala.rmutl.ac.th/page/ResearchandAcademic
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เรื่องที่ 2.3.2 การติดตามข้อมูลโครงการวิจัยและงบประมาณ (ภายใน-ภายนอก) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 และข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีปฏิทิน 2562 เพื่อจัดท ารายงาน SAR ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่สองและสามเพ่ือจัดท ารายงาน 
SAR ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์และจ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลหรือส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของแต่ละพ้ืนที่ช่วยด าเนินการผ่านระบบ  
One drive ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เพ่ือฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจะได้ด าเนินการจัดท า
รายงาน SAR ระดับคณะฯ ให้สมบูรณ์แล้วเสร็จตามก าหนดต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ติดตามข้อมูลดังกล่าว 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี  2.3.3 ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ตามที่ฝ่ายบริการวิชาการได้ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
2563  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ คือ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของ
ผู้ท าบัญชี (CPD) : หลักสูตร "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรส าหรับ ธุรกิจและการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ
ปิดงบการเงินประจ าปี และ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง วิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชี (CPD) : หลักสูตร 
"UPDATE ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย"  (เชียงราย) อีกทั้งโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ในการเริ่มด าเนินการบริการวิชาการ
ได้เมื่อสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลงผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ  และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา ล าปาง 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอเพ่ือเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชี (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ล าปาง รายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. นางสาวกรรณิการ์ ใจมา เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
1.1  เปลี่ยนแปลงค าน าหน้า และนามสกุล จาก นางสาวกรรณิการ์ ใจมา เปลี่ยนแปลงเป็น                  

นางกรรณิการ์ จันทร์อินทร์ 
1.2  เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ จากต าแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนแปลงเป็นต าแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  2. นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ จากต าแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนแปลง
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1 นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์  อาจารย์ คงเดิม นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

2 นางสาวกรรณิการ์  ใจมา อาจารย์ เปลี่ยนแปลง นางกรรณิการ์ จันทร์อินทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง :  
1. เปลี่ยนแปลงค าน าหน้าและนามสกุล      2. เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ 

3 นายสิงหา  ค ามูลตา  อาจารย์ คงเดิม นายสิงหา  ค ามูลตา อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางพวงทอง  วังราษฎร์  อาจารย์ คงเดิม นางพวงทอง  วังราษฎร์ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

5 นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ อาจารย์ เปลี่ยนแปลง นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งทาง

วิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
มทร.ล้านนา ล าปาง จ านวน 2 ราย  
   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา ล าปาง 
จ านวน 2 ราย  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องที่ 5.2 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
แบบอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน โดยมี
ข้อก าหนดจัดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
และประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 8 ข้อ 48          
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบตามความในข้อ 25.2.4 และข้อ 25.4.4 ทั้งนี้ให้
คณบดีเป็นผู้อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าแบบอิสระ เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 5 ราย ดังนี้  

 

รายชื่อนักศึกษา/รหัสนักศึกษา 
คณะกรรมการสอบป้องกัน 

วิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าแบบอิสระ 
ต าแหน่ง 

1. นางสาวกิตติยา  ดาวเวียงกัน 
 รหัสนักศึกษา 59551281013-5 

1. ผศ.ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง 
2. รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ 
3. ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ 
4. ดร.ลัดดา ปินตา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.  นางสาวสกุณา  กันทะวิโร 
 รหัสนักศึกษา 59551281031-7 

1. ผศ.ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง 
2. รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ 
3. ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
4. ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.  นางสาวกนกอร  ศรีบุญเป็ง 
รหัสนักศึกษา 59551281012-7 

1. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
2. ดร.ลัดดา ปินตา 
3. ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
4. รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

4.  นางสาวกนกวรรณ  กันจันวงศ์ 
รหัสนักศึกษา 59551281001-0 

1. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
2. รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ 
3. ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต 
4. ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

5.  นางสาวศุภนิตย์  สุริยะวงค์ 
รหัสนักศึกษา 59551281030-9 

1. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
2. ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ 
3. ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
4. รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั้งประธานและ
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 5 ราย   
   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าแบบอิสระ  ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 5 ราย            
มีผลตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 3/2562 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 
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เรื่องท่ี 5.3  พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 
 ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ระดับปริญญาตรี จ านวน  1,214 ราย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 38 ราย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน      
. .- . . ราย รวมทุกระดับ จ านวนทั้งสิ้น 1,256 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา                
เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน  41 ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 105 ราย โดยคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร และข้อก าหนดของ
สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2562 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน  4 ราย 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    จ านวน     1,214 ราย 

 โดย 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑ จ านวน           41 ราย 

 โดย 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  2 จ านวน         105 ราย 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน          38       ราย 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน       -      ราย 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 2/2562  จ านวน 1,256 ราย ดังกล่าวข้างต้น  
   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2562  มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 

2. อนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,214 ราย โดยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 41 ราย และอันดับ 2           
จ านวน 105  ราย ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีผลตั้งแต่วันที่  
15 มีนาคม 2563 

3. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) จ านวน 
38 ราย ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 
2563 

5. รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องท่ี 5.4 แผนการปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ฝ่ ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการรวบรวม 

แผนการเรียนปรับพ้ืนฐานทางวิชาชีพของนักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ          
ปริญญาตรีของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 6 พื้นที่ โดยใช้บทเรียน/กิจกรรมที่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ที่ปรากฎใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร  โดยจัดแผนการปรับพ้ืนฐาน 3 ด้าน ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเตรียม
ความพร้อมทักษะทางดา้นวิชาชีพ 
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ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบ              
ต่อการเรียนการสอน ท าให้ทุกหลักสูตรได้วางแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับสถานการณ์และเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ต่อไป 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองแผนการเรียนปรับพ้ืนฐาน
วิชาการและวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรเตรียมความพร้อมสื่อการเรียนการสอนเพ่ือรองรับแบบออนไลน์ และเพ่ิมกระบวนการเรียน       

การสอนรวมถึงเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน  เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

2. หากด าเนินการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพแบบออนไลน์ ควรบันทึกการเรียน       
การสอนในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาย้อนหลังได้  
   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัติและรับรองแผนการเรียน        
ปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

เรื่องท่ี 5.5  การน าเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ ในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ  มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความรู้และทักษะกระบวนการพัฒนานวัตกรรม  การประยุกต์ใช้ไอโอที  การประยุกต์ใช้โซเซียลเน็ตเวิร์ค  ร่วมกับ
การพัฒนาระบบส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบสนองธุรกิจอัจฉริยะ  ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีความพร้อมในการท างานเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้ผ่านการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  โดยขอมอบหมายให้ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป เป็นผู้น าเสนอข้อมูล  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการน าเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ ในชื่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. สร้างอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  ควรมีการบูรณาการรายวิชา การคัดเลือกวิชาเอกบังคับ           

วิชาชีพพ้ืนฐาน/วิชาชีพเลือกให้มีความสอดคล้องหรือให้เห็นความแตกต่างในสายวิชาชพที่เป็นจุดเด่น รวมถึงมี
รายวิชาสหกิจศึกษา/ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติท างานจริง         
ควรปรัปปรุงและออกแบบรายวิชาทุก ๆ 2/4 ปี และให้มีการจัดเรียนการสอนแบบโมดูล โดยผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนในโมดูลที่ตนเองสนใจได้ 

2. ควรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือคาดหวังว่าเมื่อ
ส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะมีความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ท าได้ตามผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้หรือไม่อย่างไร และสามารถตอบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสร้างจุดเด่นและ
สมรรถนะของบัณฑิต 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอข้อมูลหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         
มทร.ล้านนา เชียงราย โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือจะได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ต่อไป 
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เรื่องที่ 5.6  การน าเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ       
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา 
เชียงราย ได้ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีความสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์
อุตสาหกรรม New Growth  Engine  ทั้งนี้ได้ผ่านการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  โดยขอมอบหมายให้ อาจารย์สุจิตตา  หงษ์ทอง เป็นผู้น าเสนอข้อมูล
หลักสูตรใหม่   

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการน าเสนอหลักสูตรประเภทปริญญา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ศึกษาโอกาสและสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์ความคุ้มค่า/คุ้มทุนของการเปิดหลักสูตรใหม่ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบทุกด้านว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด  สามารถระบุความแตกต่าง/
จุดเด่นของหลักสูตรระหว่างสถาบันอ่ืน ก าหนดเป้าหมายและจุดขายที่ชัดเจนว่าจะเน้นด้านใดที่ จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต และน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สร้างความเชี่ยวชาญที่มี
ความแตกต่างที่ชัดเจนเป็นไปตามอัตลักษณ์ของจังหวัดและมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

2. ควรพิจารณาบุคลากรของผู้ประกอบการที่มคีุณวุฒิ/คุณสมบัติที่สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนร่วมด้วย 
3. การบรรจุรายวิชาบังคับ รายวิชาชีพพ้ืนฐาน/วิชาชีพเลือก ที่ชัดเจนและมีความแตกต่างในสายวิชาชีพ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีความเชี่ยวชาญ  และมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการท าทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง และเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 

4. ควรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือคาดหวังว่า
เมื่อส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะมีความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญตามาตรฐานวิชาชีพ ที่ท าได้ตามผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้หรือไม่อย่างไร และสามารถตอบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสร้างจุดเด่นและ
สมรรถนะของบัณฑิต 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอข้อมูลหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยขอให้
น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภา
วิชาการ มทร.ล้านนา ต่อไป 

เรื่องที่ 5.7 การพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง และมทร.ล้านนา 
ตาก 

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล จึงขอเสนอหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปิดจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่
ล าปาง และตาก 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการน าเสนอข้อมูลเพ่ือขอเปิด         
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ในจังหวัดล าปาง และจังหวัดตาก 
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คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. สร้างอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ควรมีการบูรณาการรายวิชา การคัดเลือกวิชาเอกบังคับ           

วิชาชีพพ้ืนฐาน/วิชาชีพเลือกให้มีความสอดคล้องหรือให้เห็นความแตกต่างในสายวิชาชพที่เป็นจุดเด่น รวมถึงมี
รายวิชาสหกิจศึกษา/ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติท างานจริง         
ควรปรัปปรุงและออกแบบรายวิชาทุก ๆ 2 ปี หรือ 4 ปี และให้มีการจัดเรียนการสอนแบบโมดูล โดยผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนในโมดูลที่ตนเองสนใจได้ 

2. ควรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและเพ่ือคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จ
การศึกษานักศึกษาจะมีความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ท าได้ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้
หรือไม่อย่างไร และสามารถตอบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสร้างจุดเด่นและสมรรถนะ
ของบัณฑิต 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอข้อมูลหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ล าปาง และ มทร.ล้านนา ตาก โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ต่อไป 

เรื่องท่ี 5.8  การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพื่อ Reskill or Upskill ให้กับ
ก าลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ตาก 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ขอเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
เพ่ือ Reskill or Upskill ให้กับก าลังคนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง” ประกอบด้วยหลักสูตร
ย่อยท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 4 หลักสูตรย่อย ดังนี้ 

ประเภทหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree 
ล าดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายช่ือหลักสูตรย่อย 

1 อุตสาหกรรมดิจิทัล อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ จังหวัดตาก 
ผศ.กฤตาพร   พัชระสุภา 
ดร.อภิชัย   ซื่อสัตย์สกุลชัย 
อ.นมิดา   ซื่อสัตย์สกุลชัย 
อ.ณัฐวุฒิ   ปั้นรูป 
อ.ธีระ   พร้อมเพรียง 
 

นักพัฒนาเว็บไซต์ 
(Website Developer) 

2 อุตสาหกรรมดิจิทัล นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 
(Mobile Application Developer) 

3 อุตสาหกรรมดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analyst) 

4 อุตสาหกรรมดิจิทัล การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 
(Digital Content Marketing) 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
Degree) เพ่ือ Reskill or Upskill ให้กับก าลังคนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง” 
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คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ศึกษาโอกาสและสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต วิเคราะห์ความคุ้มค่า/คุ้มทุนของการเปิด           

หลักสูตรใหม่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบทุกด้านว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด  และสามารถระบุ
ความแตกต่าง/จุดเด่นของหลักสูตรระหว่างสถาบัน ก าหนดเป้าหมายและจุดขายที่ชัดเจนว่าจะเน้นด้านใดที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต และน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สร้างความเชี่ยวชาญที่มี
ความแตกต่างที่ชัดเจน และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของจังหวัดและมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย  

2. มีรายวิชาบังคับ รายวิชาชีพพ้ืนฐาน/วิชาชีพเลือก ที่ชัดเจนและมีความแตกต่างในสายวิชาชีพ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และมีความเชี่ยวชาญ  มีการจัดเรียนการสอนแบบโมดูล โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในโมดูล
ที่ตนเองสนใจได ้

3. ควรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับคณะ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย           
เพ่ือคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะมีความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ท าได้ตาม
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในระดับไหน/หรือไม่อย่างไร และสามารถตอบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต เพ่ือสร้างจุดเด่นและสมรรถนะของบัณฑิต ซึ่งจะได้น าข้อมลูไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอข้อมูลหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ือ Reskill or Upskill ให้กับก าลังคนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือตอนล่าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิ ชาการ มทร.ล้านนา 
ต่อไป 

เรื่องที่ 5.9 รายงานผลการติดตามและประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2563 (รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 และด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ฝ่ายบริหารและแผน
ยุทธศาสตร์ จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2563 (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา          
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่อไป  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรวิเคราะห์ข้อมูลของผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการรวมถึงการก ากับและติดตาม โดยการปรับปรุงในแต่ละประเด็นต้องวิเคราะห์ให้ทราบว่าได้รับผลกระทบ
จากอะไรที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย และจะมีกระบวนการ/แนวทางการรับมือกับสิ่งที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายอย่างไร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะต่อไป 
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2. ควรวิ เ คราะห์ ให้ เ กิ ด มิติ ที่ ชั ด เจน  โดยอาจจะมี การประยุกต์ แนวคิ ดการบริหารแบบ 
Balanced  Scroecard ดู ตั วชี้ วั ด ว่ าอยู่ ใ นมิ ติ ใ ดของ  Balanced  Scroecard 4 ด้ าน  ได้ แก่  มุ มมองด้ าน
การเงิน   มุมมองด้านลูกค้า   มุมมองด้านกระบวนการภายใน  และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา จะได้
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและน าไปพัฒนาไดต้่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการรายงานผลการติดตาม
และประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563) 

เรื่องที่  5.10 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ราย นางพวงทอง  วังราษฎร์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

ด้วย นางพวงทอง  วังราษฎร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี 
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีความประสงค์
ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชากา ร
บัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) อว 0654.12/124  ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินเบื้องต้นของเอกสารจากคณะกรรมการแล้ว  

1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 
6801) ราย นางพวงทอง  วังราษฎร์  มทร.ล้านนา ล าปาง ประกอบด้วย เอกสารประกอบ การสอนวิชา BACAC 
134 ระบบสารสนเทศทางบัญชี และบทความวิจัย จ านวน 3 เรื่อง  

2. การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี     
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ รักษาการ หัวหน้าสาขาการบัญชี 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี              

(รหัสสาขาวิชา 6801) ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนวิชา BACAC 134 ระบบสารสนเทศ         
ทางบัญชี และบทความวิจัย จ านวน 3 เรื่อง 
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2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

       มทร.ล้านนา  
       เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี     
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ รักษาการ หัวหน้าสาขาการบัญชี 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ล าปาง 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 5.11 การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวรสริน จอห์นสัน มทร.ล้านนา เชียงราย 

ตามที่ นางสาวรสริน จอห์นสัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
การตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับการอนุญาต
ให้ไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการต่างประเทศ (ฝังตัว) ฝ่ายงาน Sale 
Consultant, for Jessica MacDonald Real Estate Group ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีก าหนด ๒ เดือน ๑๖ วัน นั้น 

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เสนอการขอขยายระยะเวลา
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากร นางสาวรสริน  จอห์นสัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่             
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีก าหนด ๒ เดือน โดยสถานประกอบการมีความยินดีที่จะขยายเวลาการฝึกอบรม และเพ่ือ
เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะจากผู้ที่
เดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลก เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ 
มทร.ล้านนา เรื่องมาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส         
โคโรนาอย่างเคร่งครัด และขออนุญาตใช้การท างานแบบ Work from home การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและมัลติมีเดีย สังคมออนไลน์ การประชุมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบทางไกลด้วยความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานอย่างเคร่งครัด 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอขยายระยะเวลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวรสริน จอห์นสัน มทร.ล้านนา 
เชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีก าหนด ๒ เดือน 
 คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ผู้ขอไม่ยื่นค าขอเพ่ือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องอยู่ฝึกอบรมต่อ ไม่แสดงหลักฐานการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการเพ่ือขอเดินทางกลับประเทศ และไม่แสดงรายงานผลการฝึกอบรมในช่วง
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและ  ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.  2549 หมวด 2 การศึกษาหรือฝึกอบรม                         
ณ ต่างประเทศ  
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ข้อ 18 ข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนใด ๆ          
หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนประเภท 2 หลังจากครบก าหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว และค าชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก ให้ส่วนราชการ เจ้าสังกัดพิจารณา โดยปกติไม่น้อย
กว่าหกสิบวันก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เพ่ือส่วนราชการเจ้าสังกัดจะได้ท าความเห็น
รายงานให้ผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณา และรายงานให้ส านักงาน ก.พ.ทราบต่อไป เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติ
สั่งอนุมัติให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้เป็นเวลาเท่าใด จึ งจะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้ตาม
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัตินั้น  

2. ผู้ขอได้ฝึกประสบการณ์ในฝ่ายงาน/หัวข้อที่เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และความรู้ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการในประเทศได้  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 หมวด 2 การศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

ข้อ 8 (1) ความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชา 
และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่ก าหนด ซึ่งต้องก าหนดโครงการศึกษาหรือฝึกอบรมและ
แผนงานหรือโครงการที่ได้จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน และ             
ข้อ 8 (2) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ต้องเป็นสาขา
และระดับที่ทางราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สูงพอ 
ซึ่งโดยปกติจะให้ไปศึกษาได้เฉพาะในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและไม่สูงกว่าปริญญาโท  

3. หลังจากกลับจากการฝึกประสบการณ์จะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 หมวด  5 การก ากับดูแล
ข้าราชการ  

ข้อ 27  ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ           
เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานก่อน
ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
(3) ภายในระยะเวลาไม่เกินห้าวัน ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย         

ไม่เกินหกเดือน  
เมื่อได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรค์หนึ่งแล้ว ให้รายงานผลการศึกษา ฝึกอบร ม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยด่วนต่อไป  

4. การขยายระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ จะท าให้เกิดความทับซ้อนและกระทบต่อการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งช่วงการเปิดการเรียนการสอนจะต้องปฏิบัติภารกิจหลัก 5 ด้าน  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา เพ่ือไม่ให้กระทบด้านการเรียนการสอนและ
ภารกิจอีก 4 ด้าน  จึงมีมติเห็นชอบให้นางสาวรสริน  จอห์นสัน กลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ ด้วยระยะเวลาที่
ได้รับอนุญาตดังเดิม (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) และให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549 หมวด 6 ข้อ 26  
ผู้ได้รับทุนฝึกอบรม หรือดูงาน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือดูงานในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ         
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือดูงานแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที และให้จัดท ารายงานการฝึกอบรม
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หรือการดูงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงมหาวิทยาลัย โดยต้องจัดท ารายงานดังกล่าวภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือดูงาน  

เรื่องท่ี 5.12 การพิจารณารายช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ (Peer Reviewer)    

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคล          
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส าหรับข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนของผลงานทางวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส าหรับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ที่ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด แสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน  โดยต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะ หรือ สถาบันทางวิชาการเก่ียวข้องกับสาขาวิชานั้น  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้ เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)           
จ านวน 28 ราย และ 32 ราย รวม 60 ราย ส าหรับจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานทางวิชาการรับใช้สัง คม 
และต ารา หนังสือ รวมทั้งประเมินผลการสอน ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองรายชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
 ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. รับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จ านวน 28 ราย และ 32 ราย 
รวมทั้งสิ้น 60 ราย  

2. ขั้นตอนการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer)  
3. ขั้นตอนการด าเนินการการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบและรับรอง 
1. รายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จ านวน 28 ราย และ 32 ราย        

รวมทั้งสิ้น 60 ราย เพ่ือเสนอกองบริหารงานบุคคลพิจารณาด าเนินการต่อไป 
2. ขั้นตอนการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ต่อไป 
3. ขัน้ตอนการด าเนินการการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

เรื่องที่ 5.13 การพิจารณามอบหมายให้รองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาใน
ระหว่างด าเนินการกระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขา 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 
ในคณะ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ข้อ 5 การเรียกชื่อ สาขา หลักสูตร และกลุ่มวิชา         
ข้อ 5.1 สาขา มีหัวหน้าสาขาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการในสาขา และให้แต่ละสาขาต้องมีจ านวนอย่างน้อย 
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2 หลักสูตร หรือ 2 กลุ่มวิชา และมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานรวมกันไม่น้อยกว่า 15 คน และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีได้มา การแต่งตั้ง อ านาจหน้าที่ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าสาขา ประกาศ ณ วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2558 หมวด 2 
คณะกรรมการ ข้อที่ 7 เมื่อต าแหน่งหัวหน้าสาขาว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ วาระการด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าสาขานั้น เหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือท า
หน้าที่คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขา 

1. หัวหน้าสาขาการบัญชี 
ชื่อ  - สกุล หัวหน้าสาขาการบัญช ี ค าสั่ง มทร.ล้านนา แต่งต้ังเมื่อวันที่ พ้นวาระ รอบท่ี 

อาจารยผ์จงวาด  ปาลกะวงศ์  
ณ อยุธยา 

รักษาการหัวหน้าสาขาการ
บัญชี (ส่วนกลาง) 

ที่ 1721/2562 11 กันยายน 62 21 พฤศจิกายน 63 3 

ผศ.ดร.กัณฐณา  ดิษฐ์แก้ว รักษาการหัวหน้าสาขาการ
บัญชี มทร.ล้านนา ตาก 

ที่ 1285/2559 1 กันยายน 59 31 สิงหาคม 63 

2 

ผศ.อัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง รักษาการหัวหน้าสาขาการ
บัญชี มทร.ล้านนา น่าน 

ผศ.ดร.ปัจพร  ศรีชนาพันธ ์ รักษาการหัวหน้าสาขาการ
บัญชี มทร.ล้านนา ล าปาง 

ดร.วรีวรรณ  เจรญิรูป รักษาการหัวหน้าสาขาการ
บัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย 

2. หัวหน้าสาขาการบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  - สกุล หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ค าสั่ง มทร.ล้านนา แต่งต้ังเมื่อวันที่ พ้นวาระ รอบ 
อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธรุกิจ 

(ส่วนกลาง) 
ที่ 2528/2559 22 พฤศจิกายน 59 21 พฤศจิกายน 63 3 

ผศ.ดร.พรรณธิภา  เพชรบุญม ี รักษาการหัวหน้าสาขา
บริหารธรุกิจ มทร.ล้านนา 
ตาก 

ที่ 1721/2562 11 กันยายน 62 
25 เมษายน 64 
(ขอพ้นวาระ) 

1 

ผศ.นงนุช  พรหมวีระไชย รักษาการหัวหน้าสาขา
บริหารธรุกิจ มทร.ล้านนา 
น่าน 

ที่ 1721/2562 11 กันยายน 62 31 พฤษภาคม 63 
1 

อาจารย์กร  จันทรวโิรจน ์ หัวหน้าสาขาบริหารธรุกิจ 
มทร.ล้านนา ล าปาง 

ที่ 746/2559 1 มิถุนายน 59 31 พฤษภาคม 63 

1 

ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศร ี หัวหน้าสาขาบริหารธรุกิจ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

1 

อาจารยส์วรรยา  หาญวงษา รักษาการหัวหน้าสาขา
บริหารธรุกิจ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

ที่ 1721/2562 11 กันยายน 62 31 พฤษภาคม 63 
1 
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3. หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

ชื่อ  - สกุล หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร ์ ค าสั่ง มทร.ล้านนา แต่งต้ังเมื่อวันที่ พ้นวาระ รอบ 
ผศ.ศักดิส์ายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร์ 

(ส่วนกลาง) 
ที่ 2528/2559 22 พฤศจิกายน 59 21 พฤศจิกายน 63 3 

อาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลยห์วังเจรญิ หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ล าปาง 

ที่ 2283/2561 7 ธันวาคม 61 31 พฤษภาคม 63 1 

อาจารย์ภรีาวิชญ์  ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ที่ 1243/2560 24 สิงหาคม 60 23 สิงหาคม 64 
(ขอพ้นวาระ) 

1 

ผศ.ดร.เทอดทูล  โตคีร ี หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ตาก 

ที่ 746/2559 1 มิถุนายน 59 31 พฤษภาคม 63 

1 

ผศ.นันทา เตมิสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา น่าน 

1 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุย้ หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

1 

 
ก าหนดการการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขา ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ก าหนดการด าเนินการ สาขาที่ด าเนินการสรรหา 

รอบท่ี 1 ช่วงระยะเวลาการพ้นต าแหน่ง  เดือนพฤษภาคม 
และสิงหาคม 2563 
- เริ่มกระบวนการสรรหา เดือน 15 พฤษภาคม 

2563  
สิ้นสุด 29 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ การด าเนินการสรรหา ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั 
นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

สาขาการบัญชี 
- มทร.ล้านนา ตาก 
- มทร.ล้านนา น่าน 
- มทร.ล้านนา ล าปาง 
- มทร.ล้านนา เชียงราย 

สาขาบริหารธุรกิจ 
- มทร.ล้านนา ตาก 
- มทร.ล้านนา น่าน 
- มทร.ล้านนา ล าปาง 
- มทร.ล้านนา เชียงราย 
- มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

สาขาศิลปศาสตร์ 
- มทร.ล้านนา เชียงราย 
- มทร.ล้านนา ล าปาง 
- มทร.ล้านนา น่าน 
- มทร.ล้านนา ตาก 
- มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

รอบท่ี 2 ช่วงระยะเวลาการพ้นต าแหน่ง  เดือน
พฤศจิกายน 2563  
- เริ่มกระบวนการสรรหา เดือน มิถุนายน 2563  

สิ้นสุด เดือน กรกฎาคม 2563 
หมายเหตุ การด าเนินการสรรหา ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั 
นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

สาขาการบัญชี (ส่วนกลาง) 
สาขาบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง) 
สาขาศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง) 
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 ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้รองคณบดี แต่ละจังหวัด 
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขา ในระหว่างด าเนินการกระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขา  จนกว่า
กระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาจะเสร็จสิ้น   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบมอบหมายให้รองคณบดี        
แต่ละจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาในระหว่างด าเนินการกระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขา  
จนกว่ากระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาจะเสร็จสิ้น   

เรื่องที่ 5.14 รายงานความก้าวหน้าของรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ก ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพ        
และการด าเนินงานระดับหลักสูตร  จึงขอรายงานความก้าวหน้าของรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารายงานความก้าวหน้าของรายงาน       
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรกลาง) ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรเน้นในองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 เพ่ือรองรับให้นักศึกษาสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินกับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. ทุกหลักสูตรควรประเมินตามความเป็นจริงและรายงานผลตามสิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง จะได้ทราบถึง

แนวทางในการพัฒนาได้อย่างไรเพื่อให้ตอบในแต่ละตัวองค์ประกอบ  
3. ทุกหลักสูตรควรมีการบริหารงานคุณภาพ PDCA ให้เป็นไปในทิศทางดียวกันเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยขอให้เน้นตัว P ในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน 
4. ควรมีการประเมินผู้เรียน และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรว่าเป็นไปตามที่

ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับทราบการรายงานความก้าวหน้า        

ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรกลาง) ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องท่ี 6.1 การพิจารณาวาระทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน  
 เพ่ือให้การด าเนินการอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนของระยะเวลาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด  คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์จึงขอเรียนให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือได้พิจารณาเรื่องการอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาใน  
ครั้งถัดไป ซึ่งทางคณะจะขอเสนอเรื่องให้คณะกรรมการได้พิจารณาในรูปแบบวาระเวียน  ทางไปรษณีย์เป็นกรณี
เร่งด่วน ทั้งนี้ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องครบตามหลักสูตรและข้อก าหนด          
ของสาขาวิชาโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมาเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และมีมตเิห็นชอบการพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษาในครั้งถัดไปเป็นแบบวาระเวียน ทางไปรษณีย์เป็นกรณีเร่งด่วน 
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ปิดประชุมเวลา  15.15 น.  
           
 
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

 
 


