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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 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. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
17. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
18. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 

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

ผู้ไม่มาประชุม      
 ไม่มี        

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. อาจารย์สุทัศน์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
3. อาจารย์ธีรภพ   แสงศรี  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เชียงใหม่) 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.05 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 
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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 4/2563  

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
2.1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.พยุง  ซีดาร์) 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
2.2.1 การแจ้งงดรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.3.1 การด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในภาคเรียน 1/2563 ตามแผนปฏิบัติ

ราชการปี 2563 (แผนงานตามพันธกิจ) และแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุกปี 
2564 (แผนงานตามยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และกระทรวง 
อว.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 

 
 

รายงานการประชุม 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

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

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563  
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 พิจารณาการเพ่ิมเติมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.2 พิจารณาการเพ่ิมเติมข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ตาก 

5.3 การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2565) 

5.4 การพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ                      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.5  การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของวิชา BBAIS 211 หัวข้อพิเศษ เพ่ือการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ (หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

5.6 การพิจารณากรอบแนวคิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์       
เพ่ือธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

5.7 การพิจารณาการพัฒนาเล่มหลักสูตร หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง    
พ.ศ. 2561  

5.8 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษาเพ่ิมเติม ระดับปริญญา
เอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย นายอนาวิน สุวรรณะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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รายงานการประชุม 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.9 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 
2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายมรกต  ทองพรหม มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

5.10 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาจิตวิทยาเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาจิตวิทยา รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม รหัสอนุสาขาวิชา 
610411 ราย นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.11 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 
2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายนนท์  แสนประสิทธิ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality 

Assurance : AUNQA) AUNQA 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องที่ 1.1.1  จ านวนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์      
ขณะนี้ได้จ านวนรับนักศึกษาเท่ากับร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับแผนรับนักศึกษาประจ าปี 2563 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.2 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจ้งเลื่อนก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 
1/2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพ่ือเป็นไปตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) ก าหนด และให้มีความสอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของมทร.ล้านนาทุกจังหวัด  คณะได้รับ
นโยบายการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดเตรียมคลิปวีดีโอไว้ให้กับนักศึกษาได้เข้าศึกษา
การเรียนแบบเรียนออนไลน์  ทั้งนี้มทร.ล้านนาเชียงใหม่มีนักศึกษาจ านวนไม่มากแจ้งความจ านงไม่พร้อมด้าน
อุปกรณแ์ละไม่มีทักษะในการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งได้จัดอบรมให้นักศึกษามทร.ล้านนาเชียงใหม่ และไดจ้ัดมาตรฐาน
การเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย สถานที่ ส าหรับนักศึกษาที่มีรายวิชาโครงการและปฏิบัติร่วมด้วยทาง มทร.
ล้านนาได้อนุญาตให้เข้ามาในมทร.ล้านนาได้แต่ต้องเป็นไป ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL 
DISTANCING) 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.3 มทร.ล้านนา ได้อยู่ระหว่างการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ า
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีกลุ่มวิชาที่สามารถ ร่วมเป็นกรรมการสภาวิชาการ 2 กลุ่ม ได้แก่                      
กลุ่มบริหารธุรกิจ 1 คน และกลุ่มศิลปศาสตร์ 1 คน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเลือกตั้งซึ่งจะประกาศผลการ
เลือกตั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 หากผลการเลือกตั้งเป็นประการใดจะได้แจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะได้
ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่          

15 พฤษภาคม 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่           
15 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี               
พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา ล าปาง 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   
1. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี  พ.ศ. 2560)             
มทร. ล้านนา ล าปาง จ านวน 2 ราย  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

2 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้ งเป็นประธานและกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   
1. เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ  ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
จ านวน 5 ราย มีผลตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 3/2562 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอคณบดี 
เพ่ือพิจารณา

แต่งตั้ง 

3 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   
1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ประจ า

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา2562  มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 
2. อนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,214 ราย โดยมี

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 41 ราย และ
อันดับ 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  มีผลตั้งแต่
วันที่ 15 มีนาคม 2563 

5. รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอ 
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 

4 แผนการปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  อนุมัติและรับรองแผนการเรียนปรับพ้ืนฐาน
วิชาการและวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เตรียมความ
พร้อมเพ่ือ
ด าเนินการ

ในช่วงเปิดภาค
เรียน 2563 

5 การน าเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ ในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เ ห็ น ช อบ ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ            
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา เชียงราย โดยขอให้น า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือจะได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ต่อไป 
 
 

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ มทร.

ล้านนา 
เชียงราย 

อยู่ระหว่างการ
เสนอ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

6 การน าเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เ ห็ น ช อบ ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
ไปพัฒนาและปรับปรุง เ พ่ือจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ          
มทร.ล้านนา ต่อไป 

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ มทร.

ล้านนา 
เชียงราย 

อยู่ระหว่างการ
เสนอ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 
7 การพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง และ มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบการน าเสนอข้อมูลหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล             
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง และ มทร.ล้านนา ตาก 
โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาและปรับปรุง
เพ่ือจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ต่อไป 

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์  

มทร.ล้านนา 
ล าปาง และ 

ตาก 

อยู่ระหว่างการ
เสนอ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 

8 การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพื่อ Reskill or 
Upskill ให้กับก าลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ เ ห็ น ช อบ ก า ร น า เ สน อข้ อ มู ล ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ือ Reskill or Upskill ให้กับก าลังคนในพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ตาก โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ         
ไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มทร.
ล้านนา ต่อไป 

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์  

มทร.ล้านนา 
ตาก 

อยู่ระหว่างการ
เสนอ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 

9 รายงานผลการติดตามและประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2563 (รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 (รอบท่ี 1 
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละตัวชี้วัด
เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงในรอบ
ที่เหลือและใน
ปีงบประมาณ

ต่อไป  
10 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์                 

ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ราย นางพวงทอง  วังราษฎร์  
มทร.ล้านนา ล าปาง 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ดังนี้ 
 
 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ประกอบด้วย เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา BACAC 134 ระบบสารสนเทศทางบัญชี และบทความ
วิจัย จ านวน 3 เรื่อง 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็น ประธานอนุกรรมการ 
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ/
อนุกรรมการ 

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

11 การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ                
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวรสริน จอห์นสัน 
มทร.ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ      เห็นชอบให้นางสาวรสริน  จอห์นสัน           
กลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ ด้วยระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตดังเดิม (๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) และให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรมและ       
ดูงาน พ.ศ. 2549 หมวด 6 ข้อ 26  ผู้ได้รับทุนฝึกอบรม หรือดูงาน ต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือดูงานในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ เมื่อเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมหรือดูงานแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที และให้จัดท า
รายงานการฝึกอบรมหรือการดูงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
มหาวิทยาลัย โดยต้องจัดท ารายงานดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมหรือดูงาน  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บคุคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ 
 

(คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 

ฝึกอบรมและดูงาน 
มทร.ล้านนา  

ครั้งที่ 3/2563  
มีมติให้ขยายเวลา  
1-30 มิ.ย.63) 

 

12 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer)    
มติคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบและรับรอง  
1. รายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จ านวน 28 ราย 

และ 32 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย เพ่ือเสนอกองบริหารงานบุคคลพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

2. ขั้นตอนการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer)       
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

3. ขั้นตอนการด าเนินการการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติต่อไป 

(คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ มทร.ล้านนา 

3/2563  
พิจารณาร่างประกาศ

แนวปฏบิัติการ
ประเมินต้นฉบับของ

ผลงานก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่)  

13 การพิจารณามอบหมายให้รองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้า
สาขาในระหว่างด าเนินการกระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขา 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละจังหวัด 
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาในระหว่างด าเนินการกระบวนการ
สรรหาหัวหน้าสาขา จนกว่ากระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาจะเสร็จสิ้น   

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

ด าเนนิการ ดังนี ้
เชียงราย ครบ 3 สาขา  
น่าน ครบ 3 สาขา 
ล าปาง ครบ 3 สาขา 
พิษณุโลก ครบ 2 
ตาก คงค้างสาขาศศ. 

 

14 รายงานความก้าวหน้าของรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   รับทราบการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรกลาง)  
ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

เตรียมความ
พร้อมเพ่ือ

รองรับการตรวจ
ประเมินระดับ

หลักสูตร      
เดือน ก.ค. 63 

15 วาระเพื่อทราบ ทางไปรษณีย์เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่       
27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การขออนุญาตเลื่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ        
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ราย นางปณิสา  กุระคาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   รับทราบการขอเลื่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2017  (COVID-19)       
จึงท าให้ประเทศนิวซีแลนด์ระงับการพิจารณาการออกหนังสือเดินทาง (visa)         
ไปจนกว่าจะหมดการปิดประเทศ (Lockdown)  จึงเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการ
เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์  ราย นางปณิสา  กุระคาน               
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะดีข้ึน 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ
ต่อไป 

 
(คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 

ฝึกอบรมและดูงาน 
มทร.ล้านนา  

ครั้งที่ 3/2563  
มีมติอนุญาตการ

เล่ือนการเดินทางไป
ศึกษาต่อ) 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
 เรื่องที่ 2.1.1.1 จากการหารือรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะแต่ละมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเลื่อน/ขยายหรือยกเลิกเกณฑ์           
การบังคับใช้  โดยมีความยากมากกว่าเกณฑ์ฯ 2560 และ 2561 โดยเฉพาะประเด็นเกณฑ์ระดับคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการ เสนอให้ผู้ขอช่วงระหว่างนี้รอและติดตามเหตุการณ์และหากได้รับความชัดเจนแล้วจึงค่อย
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์) 
เรื่องที่ 2.1.2.1 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ เปิดการเรียนการสอนแล้วเมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2563          

ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือน าไปเป็นแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัญหาที่พบและได้รับฟังจากนักศึกษา/คณาจารย์คือในระหว่างการใช้
งาน Microsoft Teams อินเตอร์เน็ตหมดและหลุดบ่อยครั้งท าให้การเรียนการสอนขาดช่วงทั้งนี้ได้ท าการบันทึก
ระหว่างการเรียนการสอนนักศึกษาจึงสามารถเข้าไปศึกษาย้อนหลังได้  หากมทร.ล้านนาจะน าข้อปัญหานี้เพ่ือ
พิจารณาเป็นแนวทางในการแก้ไข/สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาได้ต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 2.1.2.2 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ขอให้
คณะได้ศึกษารายละเอียดเพื่อถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ให้กับผู้ขอ 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 2.1.2.3 การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรขอให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชามคอ. 1 
ซ่ึงกระทรวง อว.ได้เปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ มีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่ก าหนด
ไวไดอยางอิสระ เหมาะสมและตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน โดยให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับองค์ความรู 5 ด้าน ซึ่งจะท าใหสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย มีมาตรฐานการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรูของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี)  
เรื่องท่ี 2.2.1 การแจ้งงดรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  
รอบ 1, 2, 3, และ 5.1 แล้วนั้น  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 พบว่ามีหลักสูตรที่มี
จ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามจ านวนแผนรับขั้นต่ า คณะฯ จึงของดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
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ล าดับที่ พื้นที่ รหัสหลักสูตร การเยียวยาผู้สมัคร 
1 เชียงใหม่ อ.จอมทอง 220 โอนย้ายนักศึกษามาเรียน รหัส 200  
2 เชียงใหม่ อ.จอมทอง 221 โอนย้ายนักศึกษามาเรียน รหัส 201 
3 เชียงใหม่ อ.เมือง 611 งดรับ (ไม่มีผู้สมัคร) 
4 พิษณุโลก 883 โอนย้ายนักศึกษามาเรียน รหัส 281 
5 ล าปาง 862 โอนย้ายนักศึกษามาเรียน รหัส 262 
6 ล าปาง 869 โอนย้ายนักศึกษามาเรียน รหัส 863 
7 เชียงราย 255 งดรับ (ไม่มีผู้สมัคร) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์)  
เรื่องที่ 2.3.1 การด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในภาคเรียน 1/2563 ตามแผนปฏิบัติ

ราชการปี 2563 (แผนงานตามพันธกิจ) และแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุกปี 2564 (แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และกระทรวง อว.) 

ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มียุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย “การพัฒนา ส่งเสริมงานวิจัย เพ่ือสะสม
องค์ความรู้ สามารถพัฒนาและต่อยอดโดยบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาค
ธุรกิจ ภาคการผลิต และภาคบริการ” ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนปีงบประมาณ 
2563 และการเตรียมการจัดท าแผนงานวิจัยและบริการวิชาการปีงบประมาณ 2564 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ด้านงานวิจัยของคณะ บศ. และตามนโยบายกระทรวง อว. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจึงขอเสนอเรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบและประชาสัมพันธ์ ดังนี้    

1. วิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และ
ประชาสัมพันธ์การส่งบุคลากรเป้าหมายร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2563 

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลปรับปรุงใหม่ NEW ใน Websiteของคณะ (งานวิจัยและงานบริการวิชาการ) และสร้าง
ความเข้าใจ Flow Work ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กรณี
น าเสนอผลงานและกรณีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

3. แผนงานวิจัยเชิงรุกของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการปีงบประมาณ 2564 ตามยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และตามนโยบายกระทรวง อว. 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอแจ้งเพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรนักวิจัยในสังกัด         
ทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่รวมทั้งเตรียมด าเนินการในส่วนของการจัดท าโครงการวิจัยย่อยของแต่ละพ้ืนที่และการเข้า
ร่วมโครงการอบรมที่เก่ียวข้องโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจะส่งเอกสารแจ้งเป็นทางการต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ ซึ่งคณะได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไข 2 รายการ ดังนี้ 
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1. ชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ เชียงราย  แก้ไขให้ถูกต้องคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พัชรธนนนท์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ เชียงราย 

2. วาระที่ 5.7 เรื่อง การพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง และ มทร.ล้านนา 
ตาก แก้ ไขให้ถู กต้องคื อ  เรื่ อง  การพิจารณาการ เปิดหลักสู ตรให ม่  หลักสูตรระดับปริญญาตรี                                
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ล าปาง และ มทร.ล้านนา ตาก 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 พิจารณาการเพิ่มเติมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงราย 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอการปรับปรุงเพ่ิมเติมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร              

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา 
เชียงราย ดังนี้ 

1. วิชาเอกการจัดการธุรกิจ ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 ราย  

ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 นางณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2 นางธนีนุช  เร็วการ อาจารย์ 
3 นางสาวภัทราพร  สมเสมอ อาจารย์ 

ขอเพ่ิมเติม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นล าดับที่ 4 จ านวน 1 ราย คือนางณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

2. วิชาเอกการตลาด ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 ราย  

ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 นางสาวรสริน  จอห์นสัน อาจารย์ 
2 นางสาวอวยพร  ต๊ะวัน อาจารย์ 
3 นางกุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ 

ขอเพ่ิมเติม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นล าดับที่ 4 จ านวน 1 ราย คือ นางสาวพันทิพา          
ปัญสุวรรณ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการเพ่ิมเติมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา 
เชียงราย  
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยให้เพ่ิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(ฉบับปีพ.ศ. 2560) วิชาเอกการจัดการธุรกิจ และวิชาเอกการตลาด  มทร.ล้านนา เชียงราย   เพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการภายในของหลักสูตรในอนาคต และเพ่ือให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่กระทบ
ต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เรื่องที่ 5.2 พิจารณาการเพิ่มเติมข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ตาก 

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
จ านวน 1 ราย คือ   

นางยุพิน  มีใจเจริญ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เนื่องจากปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 นางยุพรัตน์   จันทร์แก้ว อาจารย์ คงเดิม นางยุพรัตน์   จันทร์แก้ว อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

2 นางสาวสินีนาฏ   วงค์เทียนชยั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คงเดิม นางสาวสินีนาฏ   วงค์เทียนชยั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 
3 นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
คงเดิม นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางสรินยา  สุภัทรานนท์  อาจารย์ คงเดิม นางสรินยา  สุภัทรานนท์  อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

5 นางยุพิน  มีใจเจริญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปรับปรุง นางยุพิน  มีใจเจริญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : ปรับปรุงเพิ่มเติมคุณวุฒกิารศึกษา 
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการเพ่ิมเติมข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ราย นางยุพิน มีใจเจริญ                  
มทร.ล้านนา ตาก 
   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อมูลคุณวุฒิ
การศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)          
ราย นางยุพิน มีใจเจริญ  มทร.ล้านนา ตาก และเสนอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าเสนอสภาวิชาการ
ต่อไป 
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เรื่องท่ี 5.3 การพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา                
ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร/วิชาเอก รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการจัดการธุรกิจ) 
(วิชาเอกการจัดการส านักงาน) 

1. รศ.ดร.ภคพล             จักรพันธ์อนุฤทธิ์ วิชาการ  
2. นายสันติ                  เจิมประสาทสิทธิ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
3. ดร.สิรินยา                 หิรัญเสรี วิชาชีพ  

บธ.บ.บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการตลาด) 

1. รศ.ดร.จันทิมา            บรรจงประเสริฐ วิชาการ 
2. น.ส.ปภาว ี                 ศรีวิชัย ผู้ใช้บัณฑิต 
3. น.ส.อรพรรณ              วันกาล วิชาชีพ 

บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
(วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

1. ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์     เขจรนันทน์ วิชาการ 
2. นางสาวชลพร         จันทร์ศิริ ผู้ใช้บัณฑิต 
3. ดร.ฉัตรชัย             ตวงรัตนพันธ์ วิชาชีพ 

บธ.บ.บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

1. ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย   สายตาค า วิชาการ 
2. นายนฤปชา            เมืองอินทร์ ผู้ใช้บัณฑิต 
3. นางสาววิตรี             เกียรติปรีชา วิชาชีพ 

บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1. ดร.ปิยวรรณ           สิริประเสริฐศิลป์ วิชาการ 
2. ผศ.ดร.ภูษณิศา        เตชเถกิง วิชาการ 
3. นายอนุสิทธิ์            มานิตยกูล ผู้ใช้บัณฑิต 
4. นายรัฐพล              จึงจิรานนท์ ผู้ใช้บัณฑิต 
5. นายนฤเทพ            เอ้ือตรงจิต วิชาชีพ 
6. นายธนา               โตสิตารัตน์ วิชาชีพ 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1. ผศ.สาคร              เรือนไกล วิชาการ 
2. นายวิทูล              ทิพยเนตร ผู้ใช้บัณฑิต 
3. นายมนัส              ประสงค์งาน วิชาชีพ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่แยกเล่มต่างหาก เสนอให้คงมีกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 5-6 ราย และให้ทบทวนคุณสมบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงรายที่ 1 ดร.ปิยวรรณ  
สิริประเสริฐศิลป์ เนื่องจากมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ/ประสบการณส์าขาไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับหลักสูตร  

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล เป็นหลักสุตรที่แยกเล่มต่างหาก เสนอให้ เพ่ิมจ านวน
กรรมการผู้ทรงคุษวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตรจาก 3 ราย เป็น 6 ราย (ด้านละ 2 ราย)  
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   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ให้ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และหากได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วถือว่าคณะกรรมการได้
เห็นชอบ และมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            
มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป  

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ                      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน โดยมี
ข้อก าหนดจัดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
และประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 8 การท าและการ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ข้อ 48 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบ
ตามความในข้อ 25.2.4 และข้อ 25.4.4 ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย  ทั้งนี้จึงขอเสนอรายละเอียด
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการพิจารณา จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 

1. นายโสภณวิชญ์ ชีวนันทดิษฐ์ หัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่”  

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์      เขจรนันทน์ กรรมการ 
(4) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต กรรมการ 

2. นางสาววนัสนันท์ ผ่องแผ้ว หัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี e-Payment ของผู้ใช้บริการ 
ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”  

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์      เขจรนันทน์ กรรมการ 
(4) ดร.ลัดดา       ปินตา  กรรมการ 

3. นางสาวนริสรา ปินตาแจ่ม หัวข้อ “กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
หอพัก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมล าพูน”  

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์      เขจรนันทน์ กรรมการ 
(4) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต กรรมการ 

4. นางสาวปัทมา ตุงคะเสรีรักษ์ หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดส าหรับตลาดชุมชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน”  
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ     พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์      เขจรนันทน์ กรรมการ 
(4) ดร.ไพรพันธ์       ธนเลิศโศภิต กรรมการ 
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาจ านวน 4 ราย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อ            
เพ่ือแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ  ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย  

เรื่องที่ 5.5 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของวิชา BBAIS 211 หัวข้อพิเศษ         
เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

จากค าอธิบายรายวิชา BBAIS 211 หัวข้อพิเศษเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่กล่าวว่า “การศึกษาและ          
ฝึกปฏิบัติที่เน้นให้นักศึกษาได้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ เป็น
กรรมการหลักสูตรมอบหมายให้ นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานเพ่ือแสดงผลการศึกษา และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี กรรมการหลักสูตรสามารถที่จะก าหนดหัวข้อหรือกลุ่มของ
หัวข้อที่น่าสนใจ” และ BBAIS 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ค าอธิบายรายวิชา “ศึกษาและฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ  และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ เพ่ือท าให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง การค้นหาข้อมูล  และ
การเรียงล าดับข้อมูล” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้กล่าวถึง
ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถ
น ามาเป็นหัวข้อพิเศษได้ จึงไม่จ าเป็นที่จะเป็นรายวิชาบังคับก่อน 

นอกจากนั้นแล้วในรายวิชา BBAIS 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง นั้นยังมีรายวิชา           
บังคับก่อน ก็คือวิชา BBAIS 904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BBAIS 902 หลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังสรุปวิชาบังคับตามตาราง 

เดิม ที่ต้องการปรับปรุง 
BBAIS 902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

BBAIS 904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
BBAIS 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

BBAIS 211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

(ไม่มีวิชาบังคับก่อน) 
BBAIS 211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

จากตารางจะเห็นได้ว่านักศึกษาต้องผ่าน 3 รายวิชาถึงจะสามารถเรียนวิชา BBAIS 211 หัวข้อพิเศษเพ่ือ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ ท าให้มีผลต่อการจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2561 เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2563  มีมตเิห็นชอบให้ไม่มีรายวิชาบังคับก่อนของวิชา BBAIS 211 หัวข้อพิเศษเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์            

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน ของวิชา BBAIS 211 
หัวข้อพิเศษเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดย
ยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนคือรายวิชา BBAIS 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้วิชา BBAIS 211 หัวข้อ
พิเศษเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่มีรายวิชาบังคับก่อน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถก าหนดหัวข้อที่น่าสนใจ
และทันสมัย  
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เรื่องท่ี 5.6 การพิจารณากรอบแนวคิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบันของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีทิศทางเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนไป        
ตามกาลเวลา ดังนั้นรัฐบาลจะได้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้ก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางโดย
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  
โดยรัฐบาลได้มีเป้าหมายให้แรงงานในประเทศมีความรู้และทักษะตาม ความต้องการของตลาดงาน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นอีก 1 หน่วยงานที่ได้มีการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือปฏิรูป
ประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) โดยที่ ดิจิทัลไทยแลนด์ มี 6 ยุทธศาสตร์  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ 
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยทางหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือธุรกิจจะเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย ด้านเรียน              
การสอนและการวิจัย ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ “นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” ที่มีพันธกิจหลักคือ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
ให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้น
การปฏิบัติ (Hands-on) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ดังที่ว่า “เพ่ือผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ” 

ขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณากรอบแนวคิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. เสนอให้ปรับปรุงชื่อสาขา โดยตัดค าว่า “เพ่ือ” เป็น สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ เพ่ือความ

กระชับ  
2. ศึกษาความเป็นไปได้จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่เปิดหลักสูตรนี้ว่ารูปแบบแนวโน้มที่จะท าให้ประสบ

ความส าเร็จอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาปิดหลักสูตรในอนาคต 
3. ก าหนดวิธีการเรียนการสอนที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณลักษณะความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจงและมี

ความแตกต่าง มีจุดเด่นได้อย่างไร ระหว่างหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันและหลักสูตรอ่ืน ๆ นักศึกษามีองค์ความรู้
ทีส่ามารถน าไปใช้กับการท างานได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4. ระบุและแยกประเภทกลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตร  
5. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและจุดขายของการเปิดหลักสูตรใหม่ให้ชัดเจนว่าจะเป็นในทิศทางใดที่จะ

สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของการศึกษา ผู้สอนต้อง
ปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอนของตน เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนที่
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และหลักสูตรควรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นตลอดเวลา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ) มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่  โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาและปรับปรุง  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป  
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เรื่องที่ 5.7 การพิจารณาพัฒนาเล่มหลักสูตร หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

ถอนระเบยีบวาระที่ 5.7 เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO)  

เรื่องที่ 5.8 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษาเพิ่มเติม ระดับ
ปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย นายอนาวิน สุวรรณะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายอนาวิน  สุวรรณะ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับ
ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีก าหนดเวลาศึกษา 3 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563  

บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาดังกล่าวจึงได้เสนอเรื่องการขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุด
ก าหนดเวลาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 วัน  โดยขณะนี้ได้ศึกษารายวิชาจ านวน 24 หน่วยกิต ได้รับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 3.94 และได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย 
สู่การเป็นต้นแบบเมืองไมซ์อย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว และขออนุมัติทุนการศึกษา
ภายในประเทศเพ่ิมเติมจากสัญญารับทุนเดิมได้ตามสิทธิ์ จ านวนเงิน 75,000 บาท 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ราย นายอนาวิน  สุวรรณะ  
2. การขออนุมัติทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากสัญญารับทุนเดิมตามสิทธิ์ จ านวน 75,000 บาท 

2.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 จ านวน  69,000 บาท  
2.2  ค่าเบี้ยเลี้ยง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563  จ านวน   6,000 บาท  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบอนุมัติการขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
(4 เดือน) และเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา พิจารณาการขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อดังกล่าวและการขออนุมัติทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากสัญญารับทุนเดิม เป็นจ า นวนเงิน               
75,000 บาท  

เรื่องที่ 5.9 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 
2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายมรกต  ทองพรหม มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ด้วย นายมรกต  ทองพรหม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปัจจุบันมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ            
ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 
1/2563 เพ่ือเก็บหน่วยกิตทางด้านบริหารธุรกิจจ านวน 30 หน่วยกิต และปรับวุฒิการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 และ มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                   
ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1/2563 ราย นายมรกต  ทองพรหม มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอศึกษาต่อ          
ระดับปริญญาตรี  ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ราย นายมรกต  ทองพรหม มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

เรื่องท่ี 5.10 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาจิตวิทยาเพื่อ
การด าเนินชีวิตและการท างาน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
จิต วิทยา รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชาจิต วิทยาสั งคม รหัสอนุสาขา วิชา 610411 ราย                 
นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ถอนระเบียบวาระที่ 5.10 เนื่องจากกระบวนการด าเนินการยังไม่ถึงกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา
และได้มีประกาศก.พ.อ.  2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรูปแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศ (ก.พ.อ. 03 และ 04)  ขอให้
ผู้ขอด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว และจึงน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  

เรื่องท่ี 5.11 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 
2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายนนท์  แสนประสิทธิ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ด้วย นายนนท์  แสนประสิทธิ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปัจจุบันมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการ
จัดการ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เพ่ือเก็บหน่วยกิต  
ทางด้านบริหารธุรกิจจ านวน 30 หน่วยกิต และปรับวุฒิการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ใน    
มคอ.1 และ มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี          
ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ราย นายนนท์  แสนประสิทธิ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอศึกษาต่อ          
ระดับปริญญาตรี  ภาคนอกเวลาราชการ  ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ราย นายนนท์  แสนประสิทธิ์ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องที่ 6.1 เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance : AUNQA) AUNQA 

ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งข้อมูลเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance :  AUNQA) AUNQA ได้สร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ขอเสนอให้ทางคณะได้พิจารณาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA โดยให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละจังหวัดซึ่งมีความสอดคล้องควบคู่            
การประเมินและการท างาน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างยั่งยืน ศึกษาและเรียนรู้แนวทางการใช้
เกณฑ์การประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบผลลัทธ์การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองนายจ้าง
หรือผู้ประกอบการ ให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นเป้าหมายสู่การยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นนานาชาติ  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

ปิดประชุมเวลา  15.10 น.  
           
 
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

 
 


