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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้ไม่มาประชุม      
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. อาจารย์สวัสดิ์   หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3. อาจารย์ปริศนา   กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.09 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563  

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
 2.2.1  การรายงานผลการเข้ารับการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์                     

ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) มทร.ล้านนา เชียงราย จ านวน 3 ราย 
- นางสาวรสริน   จอห์นสัน    

   - นางสาวสุวิสา    ทะยะธง    
- นางชนนพร      ยะใจมั่น    

2.2.2  การรายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 ราย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล  

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.3.1 การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการเชิงรุกของ                  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามแผนงานเชิงรุกปี 2564-2565 

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563  
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1  การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

5.2  การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 

5.3  การเพ่ิมเติมรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

5.4  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

5.5  การเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมข้อมูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ  

5.6 การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด  

5.7 การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี  

5.8 การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

5.9 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.10 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

5.11 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย                      
        นายวรพงษ์  ด้วงน้อย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.12 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย                       
        นายศุภวัชร์  พงษ์วัชรวัชฬ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.13 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาจิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต
และการท างาน เ พ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์                     
ในสาขาวิชาจิตวิทยา รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม รหัสอนุสาขาวิชา 
610411 ราย นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.14 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาการบัญชีขั้นต้น เพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการบัญชี                    
รหัสสาขาวิชา 6801 ราย นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.15 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาหลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์
เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน             
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

5.16 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 ราย นางสาวสาวิตรี  สุวรรณรอ  มทร.ล้านนา ตาก 

5.17 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน          
        ทางวิชาการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา  มทร.ล้านนา ล าปาง 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี   5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.18 พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร            

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 พิจารณาร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

6.2 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย            
นางสาวกรปภา  จันทาพูน มทร.ล้านนา เชียงราย 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องที่ 1.1.1  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะได้
น าเสนอให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.2 การเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งตามก าหนดการเดิมคือ
วันที่ 18-22 มกราคม 2564 และขณะนี้ยังไม่มีก าหนดการใหม่ที่ชัดเจน และหากได้ทราบก าหนดการแล้วจะได้
แจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.3 คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติ เห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ลดค่าบ ารุงการศึกษา 
ภาคการเรียนที่ 1/2563 จ านวน 500 บาท/คน   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ส่งแนวทางการบริหารจัดการ       
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทางคณะมีแนวทางบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน ส าหรับการขอ
งบประมาณในส่วนของงบลงทุนและงบอุดหนุนเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ โดยก าหนดให้มีสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพในทุกจังหวัด  จากเดิมการด าเนินการเป็นภารกิจในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งต่อไปนี้                
จะด าเนินการเชิงการพัฒนามากขึ้นผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์ฯ ที่ให้เป็นรูปธรรม ทั้งด้านหลักสูตร             
การเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และ การบริหารจัดการ พยายามมุ่งให้ไปในทิศทางเดียวกัน              
สร้างความเป็นเลิศในส่วนของการพัฒนาศักยภาพดา้นบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่         

26 มิถุนายน 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่           
26 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 พิจารณาการเพิ่มเติมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 
2560) มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  โดยให้เพ่ิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปีพ.ศ. 2560) วิชาเอกการจัดการธุรกิจ และวิชาเอก
การตลาด  มทร.ล้านนา เชียงราย  เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในของ
หลักสูตรในอนาคต และเพ่ือให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่กระทบต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

แจ้งคณะฯ 
(เชียงราย)  
เพ่ือทราบ 

2 พิจารณาการเพิ่มเติมข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี 
พ.ศ. 2560) ราย นางยุพิน มีใจเจริญ มทร.ล้านนา ตาก และเสนอให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอ 
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 
3 การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อวิพากษ์หลักสูตร            

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ให้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และหากได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วถือว่า
คณะกรรมการได้เห็นชอบ และมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการใน
ล าดับต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอคณะ
กก.ประจ าคณะ
ครั้งที่ 6/2563  
31 ก.ค. 63 

(ตาม
ข้อเสนอแนะ
ของคณะกก.) 

4 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งประธานและ
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
จัดท า/เสนอ
ค าสั่งแต่งตั้ง 

5 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของวิชา BBAIS 211 หัวข้อ
พิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบให้วิชา BBAIS 211 หัวข้อพิเศษเพ่ือการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่มีรายวิชาบังคับก่อน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถ
ก าหนดหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

หลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

มทร.ล้านนา  
 

อยู่ระหว่างการ
เสนอ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน
เพ่ือเสนอสภา

วิชาการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

6 การพิจารณากรอบแนวคิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิด หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือธุรกิจ (หลักสูตรใหม่       
พ.ศ. 2565) มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โดยขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปพัฒนาและปรับปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะใน
ครั้งถัดไป  

หลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 

 

อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ

พัฒนาเล่ม
หลักสูตร 

หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง

ธุรกิจ ฉบับ
ปรับปรุง 
2561 

7 การพิจารณาพัฒนาเล่มหลักสูตร หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ถอนระเบียบวาระที่ 5.7 เนื่องจากยังไม่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO)  

หลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 

อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ

พัฒนาเล่ม
หลักสูตร 

หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง

ธุรกิจ ฉบับ
ปรับปรุง 2561 

8 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษาเพิ่มเติม 
ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย นายอนาวิน สุวรรณะ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบอนุมัติการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่  9 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา       
1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) และเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน มทร.ล้านนา พิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อดังกล่าวและการ
ขออนุมัติทุนการศึกษาเ พ่ิม เติมจากสัญญารับทุน เดิม  เป็นจ านวนเงิน               
75,000 บาท  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

9 การพิจารณาผู้ประสงค์ขอศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ          
ปีการศึกษา 2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายมรกต  ทองพรหม มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบการขอศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ราย นายมรกต  
ทองพรหม มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

10 การพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชา
จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา รหัสสาขาวิชา 
6104 อนุ ส าขา วิชาจิ ต วิทยาสั งคม  รหั สอนุ ส าขา วิชา  610411                  
ราย  นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และ

น าเสนอคณะ
กก.ประจ าคณะ
ครั้งที่ 6/2563 
(31 ก.ค. 63) 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ถอนระเบียบวาระท่ี 5.10 เนื่องจากกระบวนการ
ด าเนินการยังไม่ถึงกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาและได้มีประกาศก.พ.อ. 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2563 ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรูป
แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศ (ก.พ.อ. 03 และ 04)  ขอให้ผู้ขอด าเนินการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว และจึงน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  

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

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการขอศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี          
ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ราย นายนนท์  
แสนประสิทธิ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

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 การวางแผนการส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันบังคับให้
ส่งผลงานวิจัยเป็นหลัก คณะสามารถส่งเสริมบุคลากรให้ส่งผลงานทางวิชาการโดยจัดเป็นโครงการให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนา การท าผลงานวิจัย (Coaching) เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพ สามารถผ่านเกณฑ์        
การประเมิน 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง)  
2.2.1 การรายงานผลการเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ       

(ฝังตัว) มทร.ล้านนา เชียงราย จ านวน 3 ราย 
- นางสาวรสริน   จอห์นสัน    
- นางสาวสุวิสา    ทะยะธง    
- นางชนนพร      ยะใจมั่น    

ตามที่ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
จ านวน 3 ราย ได้รับการอนุญาตเดินทางไปฝึกอบรม (เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ) ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
นั้น 

บัดนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาการไปฝึกอบรม (เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ)  และผู้เข้ารับการเพ่ิมพูนความรู้        
ได้จัดท าสรุปผลการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพ่ือแจ้งต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  
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1. นางรสริน จอหน์สัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
เดินทางไปฝึกอบรม (เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก าหนด 3 เดือน 16 วัน ตั้งแต่วันที่           
16 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ด้วยทุนอื่น  

2. นางสาวสุวิสา  ทะยะธง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เดินทาง
ไปฝึกอบรม (เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) จั งหวัด
เชียงราย มีก าหนด 2 เดือน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม –  31 พฤษภาคม 2563 ด้วยทุนอื่น  

3. นางสาวชนนพร  ยะใจมั่น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ มทร .ล้านนา เชียงราย 
เดินทางไปฝึกอบรม (เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ) ณ บริษัท ส านักงาน อาร์.เค.เอ็น สอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  
จงัหวัดเชียงใหม่ มีก าหนด 2 เดือน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ด้วยทุนอื่น  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.2.2  การรายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 ราย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล  

ด้วย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ          
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับการอนุมัติและอนุญาตศึกษาต่อในระดับ          
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่             
24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ด้วยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุนประเภท  
1 (ก) ขอรายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.75  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์)  
เรื่องที่ 2.3.1 การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการเชิงรุกของคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ ตามแผนงานเชิงรุกปี 2564-2565 
ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุก         

และเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์         
ของมหาวิทยาลัย และของชาติ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการแก้ไข
มายังคณะ และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 5/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา             
จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ จ านวน 3 ราย ดังนี้  

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 รศ.ดร.รชพร   จันทร์สว่าง วิชาการ 
2 นางละเอียด   บุ้งศรีทอง  ผู้ใช้บัณฑิต 
3 นางจุลจิรา   ค าปวง  วิชาชีพ 

 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
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มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร         
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน 3 ราย  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องที่ 5.2 การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการจัดท าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร            
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงาน         
ในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 รศ.ดร.รชพร   จันทร์สว่าง วิชาการ 
2 ดร.อรรจน์   สีหะอ าไพ วิชาการ 
3 นางสาวปุณรดา  ศิริภัคมงคล ผู้ใช้บัณฑิต 
4 นายพัลลภ   แซ่จิว วิชาชีพ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร           
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) จ านวน 4 ราย  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องที่ 5.3 การเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ตามท่ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ได้เสนอรรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2563 นั้น 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร (เพ่ิมเติม) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 1 ราย         
ในล าดับที่ 4 รวมเป็น 4 ราย ดังนี้ 
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ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 ผศ.สาคร    เรือนไกล วิชาการ 
2 นายวิทูล    ทิพยเนตร ผู้ใช้บัณฑิต 
3 นายมนัส    ประสงค์งาน วิชาชีพ 

เพิ่มเติม 
4 ผศ.ดร.สมเกียรติ   อินทสิงห์ วิชาการ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (เพ่ิมเติม)            
รายที่ 4 เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2565)  

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและให้ข้อสังเกตคือ ขอให้หลักสูตรทบทวนคุณวุฒิและ
คุณสมบัติรายชื่อล าดับที่ 4 โดยให้มีความสอดคล้องและตรงกับความเชี่ยวชาญของหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ  

มติที่ประชุม    ให้ทบทวนการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ในล าดับที่ 4        
โดยให้มีคุณวุฒิคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ที่มีความสอดคล้องและตรงกับหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ  

เรื่องที่ 5.4 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เสนอรรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2563 นั้น 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้มีการทบทวนคุณวุฒิและ
คุณสมบัติผู้ทรงให้สอดคล้องและตรงกับความเชี่ยวชาญของหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ในล าดับที่ 1 ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ เปลี่ยนแปลงเป็น 
1 ดร.ปิยวรรณ   สิริประเสริฐศิลป์ วิชาการ ดร.สุพิชญา  มีสาด 
2 ผศ.ดร.ภูษณิศา   เตชเถกิง วิชาการ - 
3 นายอนุสิทธิ์   มานิตยกูล ผู้ใช้บัณฑิต - 
4 นายรัฐพล   จึงจิรานนท์ ผู้ใช้บัณฑิต - 
5 นายนฤเทพ   เอ้ือตรงจิต วิชาชีพ - 
6 นายธนา   โตสิตารัตน์ วิชาชีพ - 
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ในล าดับที่ 1  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในล าดับที่ 
1 รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 
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เรื่องที่  5.5 การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ  

ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 152 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2563 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนและเห็นควรให้เพ่ิมเติมผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ
และความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมข้อมูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ ในล าดับที่ 1, 2 และ 5 ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ ด้านวิชาการ เดิม เป็นด้านวิชาชีพ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภคพล  จักรพันธ์อนุฤทธิ์ ด้านวิชาการ เพ่ิมเติม 
3 นางศุภลักษณ์     ศรุติรัตน์วรกุล ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
4 ดร.ชุติกร     ปรุงเกียรติ ด้านวิชาชีพ  
5 ดร.จิรายุ     รัตนบวร  ด้านวิชาชีพ เดิม เป็นด้านวิชาการ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ พิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมข้อมูล         
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ ในล าดับที่ 1, 2 
และ 5 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมข้อมูลรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
วิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ ในล าดับที่ 1, 2 และ 5 รวมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 5 ราย  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องท่ี 5.6 การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด  

ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 152 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2563 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับหลักสูตร  จึงขอเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในล าดับที่ 1 และ 4 ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร บุญมาก ด้านวิชาการ เดิม เป็นด้านวิชาชีพ 
2 นายอนุรักษ์     เมฆหมอก ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
3 นายวิชัย     สระทองพิมพ์ ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
4 นายณัฐพงศ์     แดงหล้า  ด้านวิชาชีพ เดิม เป็นด้านวิชาการ 
5 ดร.นันทวัน    เหลี่ยมปรีชา ด้านวิชาชีพ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองการปรับเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในล าดับที่ 1 และ 4 
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มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองการเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในล าดับที่ 1 และ 4 รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 5 ราย 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องท่ี  5.7 การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี  

ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 152 เมื่อวันที่  18 มิถุ นายน 
2563 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ในล าดับที่ 1 และ 4 ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ   สัมฤทธิ์สกุล ด้านวิชาการ เดิม เป็นด้านวิชาชีพ 
2 นางสาวศุภิสรา     โกอินต๊ะ ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
3 นางหัทยา     เดวี ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
4 นางสาวประคอง    เจนคุณาวัฒน์ ด้านวิชาชีพ เดิม เป็นด้านวิชาการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน   เลาน าทา ด้านวิชาชีพ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองการเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ในล าดับที่ 1  และ 4 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองการเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ในล าดับที่ 1  และ 4 รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 5 ราย 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องท่ี 5.8 การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการครั้ งที่ 152 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2563 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนและเห็นควรให้เพ่ิมเติมผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามความ
เชี่ยวชาญและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักสูตร จึงขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในล าดับที่ 1, 2 และ 5 ดังนี้ 
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ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 
1 นายธงชัย   ลาบุญ   ด้านวิชาการ เพ่ิมเติมประวัติ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ   กาญจนคงคา ด้านวิชาการ เพ่ิมเติม 
3 นายวสันต์    รุ่งสว่าง   ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
4 นายสิทธิพงศ์    พรมหาญ   ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
5 นายศุภกร     กล่ าโภชน์ ด้านผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ตัดออก 
6 นายทนงศักดิ์    เมืองฝั้น   ด้านวิชาชีพ  
7 นายธนวัชร์    แก้ววงษ์เขียว   ด้านวิชาชีพ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในล าดับที่ 1, 2         
และ 5 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในล าดับที่ 1, 2 และ 5 รวมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องท่ี 5.9  การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ระดับปริญญาตรี จ านวน         
342 ราย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 10 ราย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน ..-.. ราย รวมทุกระดับ จ านวนทั้งสิ้น 356 ราย  โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 18 ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 19 ราย  โดยคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชา
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูรอ้น 2562 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน    4 ราย 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    จ านวน         342 ราย 

 โดย 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑ จ านวน          18 ราย 

 โดย 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  2 จ านวน          19 ราย 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน         10      ราย 

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

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายนาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 จ านวน 356 ราย ดังกล่าวข้างต้น  

 มติที่ประชุม 1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ประจ า              
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
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 2. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 342 ราย โดยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 18 ราย และอันดับ 2 จ านวน 19  ราย  ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 

 3. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 
10 ราย ประจ า  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562  มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 

 4. รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

เรื่องท่ี 5.10 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2562 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 1 ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 2 ราย  โดยคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชา
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน    - ราย 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    จ านวน          29 ราย 

 โดย 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑ จ านวน            1 ราย 

 โดย 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  2 จ านวน            2 ราย 

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

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

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายนาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จ านวน 29 ราย ดังกล่าวข้างต้น  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 29 ราย โดยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 1 ราย และอันดับ 2 จ านวน 2  ราย ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563 

 2. รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 
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เรื่องที่ 5.11 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย         
นายวรพงษ์   ด้วงน้อย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายวรพงษ์  ด้วงน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปัจจุบันมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก          
ด้วยทุนส่วนตัว ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และเพ่ือพัฒนาต่อยอดและเป็นฐานในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาในกลุ่มรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญา
เอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายวรพงษ์  ด้วงน้อย  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอศึกษาต่อ      
ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายวรพงษ์  ด้วงน้อย มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

เรื่องที่ 5.12 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย                       
นายศุภวัชร์  พงษ์วัชรวัชฬ์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายศุภวัชร์   พงษ์วัชรวัชฬ์ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดวิชาเอกการตลาด                  
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปัจจุบันมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ          
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  มีความ
ประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เพ่ือน า
ความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน และมีคุณวุฒิในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับ          
ปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายศุภวัชร์  พงษ์วัชรวัชฬ์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอศึกษาต่อ           
ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายศุภวัชร์   พงษ์วัชรวัชฬ์   
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยให้ก าหนดหัวข้องานวิจัยเป็นด้านการตลาด 

เรื่องที่ 5.13  การส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาจิตวิทยาเพื่อการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา         
รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม รหัสอนุสาขาวิชา 610411 ราย นางสาวธัญญลักษณ์   
บุญลือ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  มีความประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาจิตวิทยาเพ่ือ
การด าเนินชีวิตและ การท างาน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ          
ในสาขาวิชาจิตวิทยา รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม รหัสอนุสาขาวิชา 610411 ตามหนังสือที่ 
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อว 0654.02/สค.64 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอประเมินผลการ
สอน  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้น       
ของเอกสารจากคณะกรรมการแล้ว ดังนี้ 

1. การส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาจิตวิทยา รหัสสาขาวิชา 6104                 
อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม รหัสอนุสาขาวิชา 610411 ราย นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

2. การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการแต่งตั้งจ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  เครือสุคนธ์   อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา  
         คณะมนุษยศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

         เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา        

รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม รหัสอนุสาขาวิชา 610411  เอกสารประกอบ         
การสอนวิชา วิชาจิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์   อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา  
        คณะมนุษยศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

       เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องที่ 5.14 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาการบัญชีขั้นต้น เพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ราย       
นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร
การบัญชี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่         
มีความประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาการบัญชีขั้นต้น เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ตามหนังสือที่         
อว 0654.02/กบ 0142 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอประเมินผล
การสอน  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้น       
ของเอกสารจากคณะกรรมการแล้ว ดังนี้ 

1. การส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีขั้นต้น เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ราย นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

2. การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการแต่งตั้งจ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล  อาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  

        คณะวิทยาการจัดการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
       เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 

3. นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาการบัญชี 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

          เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี          

รหัสสาขาวิชา 6801 เอกสารประกอบการสอนวิชา วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล  อาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  
         คณะวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 5.15 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาหลักสัทศาสตร์              
และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ด้วย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
มีความประสงค์ส่งเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินผลการสอน วิชาหลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 ตามหนังสือที่ อว 0654.02(04)/118 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563         
เรื่อง การประเมินการสอน  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้น       
ของเอกสารจากคณะกรรมการแล้ว ดังนี้ 

1. การส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาหลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ      
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 
7104 ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

2. การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการแต่งตั้งจ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์  เลาศรีรัตนชัย    อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน   รักษาการ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รหัสสาขาวิชา 7104 เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ       

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์  เลาศรีรัตนชัย    อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน   รักษาการ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่  5.16 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์                   
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 ราย นางสาวสาวิตรี  สุวรรณรอ  มทร.ล้านนา ตาก 

ด้วย นางสาวสาวิตรี  สุวรรณรอ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ             
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ด้ วยวิ ธีปกติ  ในสาขาวิชาภา ษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา  7104 ตามหนั งสือที่                                  
อว0654.02(02)/74/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารผลงาน ราย นางสาวสาวิตรี  
สุวรรณรอ เพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้น       
ของเอกสารจากคณะกรรมการแล้ว ดังนี้ 

1. การส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาการพูดเพ่ือการสื่อสาร และผลงานทางวิชาการประเภทบทความ
วิจัยในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง 1) เรื่อง EIC students view on factors affect their learning English speaking 
course 2)  เ รื่ อง  English Native lectures’s perspectives and concerns in Teaching English speaking I 
course at RMUTL Tak campus เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104  ราย นางสาวสาวิตรี  สุวรรณรอ มทร.ล้านนา ตาก  

2.  การเสนอรายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย
ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ณ น่าน  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
        คณะมนุษยศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ วงค์เทียนชัย รักษาการ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ตาก 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

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

สาขาวิชา 7104 เอกสารประกอบการสอน วิชาการพูดเพ่ือการสื่อสาร และผลงานทางวิชาการ
ประเภทบทความวิชาการ 2 เรื่อง 1) เรื่อง EIC students view on factors affect their learning 
English speaking course 2) เรื่อง English Native lectures’s perspectives and concerns in 
Teaching English speaking I course at RMUTL Tak campus 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
        มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ณ น่าน  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
        คณะมนุษยศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ วงค์เทียนชัย รักษาการ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา ตาก 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 5.17 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา  มทร.ล้านนา ล าปาง 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทต ารา เรื่องรูปแบบองค์การและการจัดการ เพ่ือ ขอ
ประเมินต้นฉบับหนังสือเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ รหัสสาขาวิชา 6802 ตามหนังสือที่  อว 0654.02(05)/002 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563         
เรื่อง ขอส่งผลงานประเภทต ารา เพ่ือคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาก่อนการเผยแพร่ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากบัญชีรายชื่อที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทต ารา จ านวน 
3 ราย ดังนี้ 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจ             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ล าปาง 

2. รองศาสตราจารย์  ดร .ปาจรี ย์   ผลประ เสริ ฐ  อาจารย์ คณะการจั ดการ  มหาวิทยาลั ย                              
ราชภัฎก าแพงเพชร  

3. รองศาสตราจารย์  ดร.สุนันทา  เลาหนันทน์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทต ารา เรื่องรูปแบบองค์การ
และการจัดการ  ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา มทร.ล้านนา ล าปาง  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทต ารา เรื่องรูปแบบองค์การและการ
จัดการ  ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา มทร.ล้านนา ล าปาง  ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน  อาจารย์สาขาวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจ              
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ล าปาง 

        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์   ผลประเสริฐ  อาจารย์คณะการจัดการ  

       มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
        เป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา   เลาหนันทน์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  

     มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 5.18  พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10, 16, 17, 20, 21, 22, 24 กรกฎาคม 
2563 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทุกหลักสูตร                     
มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. การบริหารจัดการมีความควบคุมยากเนื่องจากแต่ละจังหวัดใช้เล่มหลักสูตรเดียวกัน (มคอ. 2)             

หากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ก็จะส่งผลให้หลักสูตรนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินไป         
พร้อมกัน  ขอเสนอให้คณะเน้นให้มีการวางแผนการจัดการของระบบข้อมูลให้ดีในระดับหลักสูตรและสาขา 

2. ประเด็นที่ท าให้คะแนนการประเมินลดลง ได้แก่  
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1) องค์ประกอบที่ 2 (การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี             
ได้ตัวเลขต่ าทั้งหมด ขอให้คณะตรวจเช็คกับกองพัฒนานักศึกษา ว่าตัวเลขที่ได้มามีความ
คลาดเคลื่อนหรือไม่หรือถูกต้องหรือไม่  

2) องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (การรับนักศึกษา) จากปีการศึกษา 2561 คะแนนลดลงไม่เป็นไป
ตามแผนซ่ึงยังขาดกระบวนการรับนักศึกษาในเชิงรุก  

3) องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน) ในส่วนของหลักสูตรบริหารมีผลคะแนนที่ลดลงจาก 2.84 
เป็น 2.73 ขอให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินน าไปวิเคราะห์ในแต่ละ
องค์ประกอบ เพ่ือสรุปข้อมูลและผลักดันการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน  

3. องคป์ระกอบย่อยเชิงกระบวนการ PDCA ยังไม่มีความชัดเจนในการประเมิน การก าหนดค่าเป้าหมาย
ในแต่ละตัวองค์ประกอบไม่ชัดเจน ถ้าก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน จะท าให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจน และได้
แนวทางการปรับปรุงด้วย  

4. ขาดการประเมินการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวองค์ประกอบ ควรก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน
เพ่ือให้สามารถประเมินผลชัดเจน และไดแ้นวทางในการพัฒนา 

5. ขอให้ความส าคัญกับงานประเมินคุณภาพการศึกษา โดยให้ค านึงว่าเป็นงานประจ าที่จะต้องด าเนินการ
ตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
เรื่องที่ 6.1 พิจารณาร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2564 
เพ่ือให้แผนการรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นไป

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการพิจารณาวางแผนจ านวนรับนักศึกษาใหม่                 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ       
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  

คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนรับนักศึกษาที่ลดลงว่าจะสามารถบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือให้เกิดความ         

คุ้มทุนมากที่สุด และเพ่ือทราบแนวทางในอนาคตที่จะก าหนดเป็นทิศทางนโยบายในภาพรวมของคณะต่อไป 
2. ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในแบบภาพรวม เพ่ือให้การผลักดัน

และการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมกัน  
มติที่ประชุม 1. อนุมัติและรับรองร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2564  
2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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เรื่องที่ 6.2 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย            
นางสาวกรปภา  จันทาพูน มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางสาวกรปภา  จันทาพูน ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเอกการจัดการ สาขา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ปัจจุบันมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ         
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา  ระดับปริญญา
เอก ด้วยทุนส่วนตัว ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์                
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เพ่ือพัฒนาความรู้และรองรับการเรียน การสอนของ
คณะในวิชาเอกการจัดการและวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับ        
ปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย นางสาวกรปภา  จันทาพูน  มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอศึกษาต่อ             
ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์               
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นางสาวกรปภา จันทาพูน         
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ปิดประชุมเวลา  15.20 น.  
           
 
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  
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