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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  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.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 

ผู้ไม่มาประชุม     (ไม่มี) 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. อาจารย์สวัสดิ์   หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ชัชวิน   วรปรีชา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 ผลการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
1.1.2 ผลการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
1.1.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ า 

1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.พยุง  ซีดาร์) 
  2.1.1 การสนับสนุนให้คณะมีโครงการจัดท าต าราและหนังสือวิชาการ 

 2.2  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
2.2.1  รายงานผลการศกึษา ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 จ านวน 4 ราย 

ระดับปริญญาตรี 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตาพร   พัชระสุภา  มทร.ล้านนา ตาก 

ระดับปริญญาเอก 
1) นางศศิพัชร์     สันกลกิจ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2) นางญาตาวีมินทร์  พืชทองหลาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

2.3  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.3.1 รายชื่อพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่นและนักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2563 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 

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

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.4  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
2.4.1  สรุปการเข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาและถ่ายทอด

ความรู้การศึกษาให้แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

2.4.2  รายงานการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวิถีไทย       
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
จ านวน 2 โครงการ 

2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
 2.5.1  ความคืบหน้าการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วาระท่ี  3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)           
มทร. ล้านนา ล าปาง 

5.2 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)          
มทร. ล้านนา พิษณุโลก 

5.3 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนา
สังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 611005) ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 

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

5.4 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6104) อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม 
(รหัสอนุสาขาวิชา 610411) ราย นางสาวปองสุข  ศรีชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.5 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

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

เรื่องที่ 1.1.1  ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้พิจารณารับรองรายชื่อ            
นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุม
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563  ขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัย ให้นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 14 ท่าน ซึ่งจะด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 ตามท่ีคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดให้มี
การเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และผลการเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  ทั้งนี้ จะด าเนินการเพ่ือ       
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.3 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ          
จากคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจ า โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ           
จากคณาจารย์ประจ า ได้แก่ 

1) กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว 
2) กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์ ดร.นิพล  โนนจุ้ย  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่         

31 กรกฎาคม 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่           
31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร         
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   อนุมัติและรับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ    
การบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน 3 ราย และมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอส านัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

การปฏิบัติ 

2 การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร           
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   อนุมัติและรับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (นานาชาติ) จ านวน 4 ราย และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอส านัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 

3 การเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร         
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   ให้ทบทวนการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรในล าดับที่ 4 โดยให้มีคุณวุฒิคุณสมบัติความเชี่ยวชาญ ที่มี
ความสอดคล้องและตรงกับหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ  
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพ่ือ

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

ของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

4 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   อนุมัติและรับรองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในล าดับที่ 1 
รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย และมอบส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอส านัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 

5 การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติและรับรองการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม
ข้อมูลรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ ในล าดับที่ 1, 2 และ 5 รวมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 5 ราย และมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอส านัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 

6 การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติ และรับรองการ เปลี่ ยนด้ านความ
เชี่ยวชาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในล าดับที่ 1 และ 4 รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
วิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 5 ราย และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอส านัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

การปฏิบัติ 

7 การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   อนุมัตแิละรับรองการเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาการบัญชี ในล าดับที่ 1  และ 4 รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 5 ราย และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอส านัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 

8 การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   อนุมัติและรับรองการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในล าดับที่ 1, 2 และ 5 รวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอสภาวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
เสนอส านัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน 

9 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 
2562 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 
7 มิถุนายน 2563 

2. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 343 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ านวน 18 ราย และอันดับ 2 จ านวน 19  ราย  ประจ าภาคการศึกษา
ฤดูร้อน2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 

3. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 10 ราย ประจ า  ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน 2562  มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563  แ ล ะม อบ ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ

และงาน
ทะเบียนเพ่ือ
ด าเนินการ

ต่อไป 

10 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการพิเศษร่วมกับ 
บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติ รายนามผู้ ส า เร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 29 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ านวน 1 ราย และอันดับ 2 จ านวน 2  ราย ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563  และมอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ

และงาน
ทะเบียนเพ่ือ
ด าเนินการ

ต่อไป 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

การปฏิบัติ 

11 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย         
นายวรพงษ์   ด้วงน้อย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการขอศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ด้วยทุนส่วนตัว ราย 
นายวรพงษ์  ด้วงน้อย มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

12 การขออนุญาตศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย                       
นายศุภวัชร์  พงษ์วัชรวัชฬ์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการขอศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา ระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ด้วย
ทุนส่วนตัว ราย นายศุภวัชร์   พงษ์วัชรวัชฬ์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยให้ก าหนด
หัวข้องานวิจัยเป็นด้านการตลาด 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

13 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาจิตวิทยาเพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม รหัสอนุสาขาวิชา 610411 ราย นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์         

ในสาขาวิชาจิตวิทยา รหัสสาขาวิชา 6104 อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม รหัส       
อนุสาขาวิชา 610411  เอกสารประกอบการสอนวิชา วิชาจิตวิทยาเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข เป็น ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน เป็น อนุกรรมการและ

เลขานุการ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

14 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาการบัญชีขั้นต้น 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
การบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ราย  นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์           
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน

สาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 เอกสารประกอบการสอนวิชา 
วิชาการบัญชีขั้นต้น  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

การปฏิบัติ 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข เป็นประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

15 การส่งเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินผลการสอน วิชาหลักสัทศาสตร์             
และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์          

ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 เอกสารประกอบการสอน 
วิชาหลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ       

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข  เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ เลาศรีรัตนชัย  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

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

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 เอกสารประกอบการสอน 
วิชาการพูดเพ่ือการสื่อสาร และผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการ 
2 เรื่อง 1)  เรื่ อง EIC students view on factors affect their learning 
English speaking course 2)  เ รื่ อ ง  English Native lectures’s 
perspectives and concerns in Teaching English speaking I course at 
RMUTL Tak campus 

2. เห็นชอบการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข  เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ณ น่าน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ วงค์เทียนชัย เ ป็ น อ นุ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

17 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา  
มทร.ล้านนา ล าปาง 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตาม
ประกาศมทร.
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

การปฏิบัติ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทต ารา เรื่อง
รูปแบบองค์การและการจัดการ  ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา 
มทร.ล้านนา ล าปาง  ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์   ผลประเสริฐ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา   เ ล าหนั นทน์  เ ป็ น  อนุ ก ร รมกา ร แ ล ะ

เลขานุการ 

ล้านนา เรื่อง
แนวปฏิบัติการ
ประมเนต้นฉบับ 

18 พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์) 
 เรื่องท่ี 2.1.1.1 การสนับสนุนให้คณะมีโครงการจัดท าต าราและหนังสือวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
ให้คณาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนต ารา หนังสือวิชาการ และผลิตสื่อ
ทางการเรียนการสอนเพ่ือเผยแพร่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาเขียนต าราหรือหนังสือวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ          
ได้มาตรฐานเพ่ือใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง  คณาจารย์มีโอกาสเผยแพร่ผลงานซึ่งสามารถน ามาใช้เพ่ือ         
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  อีกทั้งสามารถเป็นการสร้างรายได้ให้กับคณะด้วยการจ าหน่ายต าราและหนังสือ
ให้กับนักศึกษาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งการจัดโครงการควรมีค่าตอบแทนผู้เขียน/ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก/  
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาด้วย   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง)  
2.2.1 รายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 จ านวน 4 ราย 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตาพร  พัชรสุภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก ได้รับการอนุมัติและอนุญาตศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ. การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ 
1/2562  มีผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 คะแนนเฉลี่ย S (ผ่าน)  
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ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ราย  
1) นางศศิพัชร์  สันกลกิจ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตรการบัญชี                   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการอนุญาตศึกษาต่อ        
ในระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิชาการบัญชี (ปร.ด.การบัญชี) มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  มีผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 3.92 และได้
สอบวิทยานิพนธ์อยู่ระหว่างการตอบรับตีพิมพ์บทความ  

2) นางญาตาวีมินทร์  พืชทองหลาง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ ขอแจ้งการศึกษาต่อและรายงานผลการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุน
ส่วนตัว สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (ปร.ด.พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  จึงขอรายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2562 มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.62 และอยู่ระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ทุนทางปัญญา : การผลิต แปรรูป และค้าข้าวอินทรีย์
ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2564 

3) นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ                   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการอนุญาต          
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ปร.ด.การจัดการ
กีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  จึงขอรายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2562         
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.87 และอยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัย  
 ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้น าไปเพ่ิมคุณวุฒิ
การศึกษาในทะเบียนประวัติต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ การรายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 
2/2562 ของบุคลากรจ านวน 4 ราย  

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์)  
2.3.1 รายช่ือพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่นและนักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2563 

ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีนโยบายการพัฒนาส่งเสริมการท าวิจัยและการให้บริการทาง
วิชาการของบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยและพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่นประจ าปี เพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องอาจารย์ นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ตลอดจนพ่ีเลี้ยง
นักวิจัยที่ให้ค าปรึกษาหรือให้บริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2563 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งการพิจารณาพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2563 และการ
พิจารณานักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2563 ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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2.4  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ) 
2.4.1  สรุปการเข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้การศึกษา

ให้แก่นักศึกษา ใน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ของคณะกรรมาธิการการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

ด้วยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการ
อุดมศึกษา ความเป็นอิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมาธิการมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ในการเข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้การศึกษาให้แก่
นักศึกษาใน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.4.2 รายงานการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวิถีไทย คณะบริหารธุรกิจ       
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ านวน 2 โครงการ 

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวิถีไทย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

 - โครงการเรารักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ปีที่ ๑ 
 - โครงการ “เกษตรอินทรีย์วิถีน่านสู่วิถีไทยอย่างยั่งยืน” 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.5  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ  วงค์เทียนชัย) 

2.5.1 ความคืบหน้าการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้

ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 10 หลักสูตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ตาก จะด าเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2563                      

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการแก้ไข
มายังคณะ และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 6/2563 
 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 5.1 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                      

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา ล าปาง 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 
2560) มทร. ล้านนา ล าปาง จ านวน 1 ราย    

นางสาวปานณนาถ  ศักดิ์ศิริคุณ  ต าแหน่งอาจารย์  เนื่องจากลาออกจากราชการ  โดยให้ นางสาวเอมอร               
พิพัฒน์วัฒนะโยธิน ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

1 นางชานิกา ฉัตรสูงเนิน อาจารย์ คงเดิม นางชานิกา ฉัตรสูงเนิน อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

2 นางสาวเพียงกานต์  นามวงศ์ อาจารย์ คงเดิม นางสาวเพียงกานต์  นามวงศ์ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

3 นางสาวศิริขวัญ  ปัญญาเรียน อาจารย์ คงเดิม นางสาวศิริขวัญ  ปัญญาเรียน อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางสาวปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ อาจารย ์ เปลี่ยนเป็น นางสาวเอมอร  พิพัฒน์วัฒนะโยธิน อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : ลาออกจากราชการ 

5 นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น อาจารย์ คงเดิม นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี  
พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา ล าปาง  

คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาโดยให้ข้อสังเกต ขอให้ตรวจสอบปีที่เผยแพร่ของงานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ให้มีความถูกต้อง หรือหากผลงานใดไม่เป็นไป
ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ กพอ. 2560 ให้คัดออก 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 
2560) มทร. ล้านนา ล าปาง จ านวน 1 ราย โดยให้ นางสาวเอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน 
ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวปานณนาถ  ศักดิ์ศิริคุณ   

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และเสนอต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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เรื่องที่ 5.2 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) มทร. ล้านนา พิษณุโลก 

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)         
มทร. ล้านนา พิษณุโลก จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1.  นายชัยวัฒน์  สมศรี  ต าแหน่งอาจารย์ เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง โดยไม่มีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่แทน 

2.  นางสาวพัชญ์สิตา  เหลี่ยมทองค า ต าแหน่งอาจารย์ เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง โดยไม่มีอาจารย์ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 

ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)          
มทร. ล้านนา พิษณุโลก ไม่มีการจัดการเรียนการสอน และไม่มีจ านวนนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร เนื่องจาก
นักศึกษาคงเหลือส าเร็จการศึกษา เมื่อการศึกษาภาคฤดูร้อน 2562 ทั้งสิ้นจ านวน 18 ราย  

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1 นางอารยา นุ่มนิ่ม อาจารย์ คงเดิม นางอารยา นุ่มนิ่ม อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ อาจารย์ คงเดิม นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

3 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก อาจารย์ คงเดิม นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก อาจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นายชัยวัฒน์ สมศรี อาจารย์ ถอนชื่อออก   
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : หมดสัญญาจ้าง 

5 นางสาวพัชญ์สิตา เหลี่ยมทองค า อาจารย์ ถอนชื่อออก   
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : หมดสัญญาจ้าง 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปี          
พ.ศ. 2561) มทร. ล้านนา พิษณุโลก  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา  
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร              

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปี  พ.ศ. 2561)                   
มทร. ล้านนา พิษณุโลก จ านวน 2 ราย เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง และไม่มีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ดังนี้ 
1.  นายชัยวัฒน์    สมศรี    ต าแหน่งอาจารย์  
2.  นางสาวพัชญ์สิตา   เหลี่ยมทองค า  ต าแหน่งอาจารย์ 

   2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และเสนอต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือน าเข้าสู่
การพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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เรื่องที่ 5.3 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 
611005) ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความ
ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ  สาขาวิชา
สังคมวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 611005)  ตามหนังสือที่           
อว 0654.02 (10)/72  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และขอประเมินผลงานทางวิชาการ          
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

2. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย 2 เรื่อง) 

5.1 บทความวิจัย เรื่องการสร้างเครือข่ายและศูนย์กลางบริการข้อมูลธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 
ภีราวิชญ์ ชัยมาลา, สิริสาสน์ พันธ์มณี, การสร้างเครือข่ายและศูนย์กลางบริการข้อมูลธุรกิจการ

ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย , วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
วารสารวิชาการของวัดวังตะวันตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 (7) 
เดือนกรกฏาคม 2563, 169-182. (วารสาร TCI กลุ่ม 1) (สัดส่วนผลงาน 80%) 

5.2 บทความวิจัย เรื่องตักบาตรเป็งปุ๊ด : มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย  
ภีราวิชญ์ ชัยมาลา และคณะ, ตักบาตรเป็งปุ๊ด : มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย , 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาศรีปทุม ครั้งที่ 12 
ประจ าปี  2560 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยั่ งยืน วันที่                  
14 ธันวาคม 2560 หน้า 1896-1905 (สัดส่วนผลงาน 70%) 

6 ตารางสอนปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท
บทความวิจัย 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา            
(รหัสสาขาวิชา 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 611005)  และขอประเมินผลงานทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ราย นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
(บทความวิจัย) จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สังคมวิทยา 
(รหัสสาขาวิชา 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 611005) ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา 
มทร.ล้านนา เชียงราย 
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เรื่องท่ี 5.4 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  สาขา วิชาจิต วิทยา (รหัสสาขา วิชา 6104) อนุสาขา วิชาจิต วิทยาสังคม                       
(รหัสอนุสาขาวิชา 610411) ราย นางสาวปองสุข  ศรีชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางสาวปองสุข  ศรีชัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความ
ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ  สาขาวิชา
จิตวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6104) อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 610411) ตามหนังสือที่             
อว 0654.02 (10)/73  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  
2. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย 4 เรื่อง) 

5.1 บทความวิจัย เรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหลวง : 
กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง 
ปองสุข ศรีชัย, ธนาวัฒน์ ขันติวงค์, หริพล ธรรมนารักษ์ และสมควร สงวนแพง, การเปลี่ยนแปลง

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหลวง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงผาตั้ง, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 6  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561, 308-314. (วารสาร TCI กลุ่ม 1) (สัดส่วนผลงาน 70%) 

5.2 บทความวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การพนันในพ้ืนที่กลุ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
หริพล ธรรมนารักษ์, ปองสุข ศรีชัย, สมควร สงวนแพง, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์การพนันในพ้ืนที่กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง, 
วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, 55-78. 
(สัดส่วนผลงาน 30%) 

5.3 บทความวิจัย เรื่องการหาท าเลที่ตั้งร้านค้าโครงการหลวงแห่งใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายโดย
วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบนแผนที่เชิงเศรษฐศาสตร์ 
 สมควร สงวนแพง, ก าพล จินตอมรชัย และปองสุข ศรีชัย, การหาท าเลที่ตั้งร้านค้าโครงการ

หลวงแห่งใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายโดยวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบนแผนที่
เชิงเศรษฐศาสตร์, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 “สู่วิจัยรับ
ใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มทร.ล้านนา ตาก  
(สัดส่วนผลงาน 50%) 

5.4 บทความวิจัย เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลเพ่ือวางแผนโซ่อุปทานการผลิตสินค้า
โครงการหลวงจังหวัดน่าน 
 สมควร สงวนแพง, ก าพล จินตอมรชัย และปองสุข ศรีชัย , การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์

เซลเพ่ือวางแผนโซ่อุปทานการผลิตสินค้าโครงการหลวงจังหวัดน่าน, การประชุมวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม  ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มทร.ล้านนา ตาก (สัดส่วนผลงาน 10%) 

6. ตารางสอนปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี  
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท
บทความวิจัย 4 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา                
(รหัสสาขาวิชา 6104) อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 610411)   ราย นางสาวปองสุข                
ศรีชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอให้ผู้ขอ ทบทวนการเสนอผลงานวิจัย ตรวจสอบลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  

เช่น การเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น ๆ และปริมาณส่วนร่วม รวมถึงการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  

2. เสนอให้ผู้ขอ ชี้แจงความเกี่ยวข้อง/สอดคล้องว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอมานั้น มีความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่ขออย่างไร (สาขาวิชาจิตวิทยา อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม) 

3. เสนอให้คณะทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยแต่งตั้งเป็นรายกรณีเพ่ือท าหน้าที่ ได้แก่ 1) ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของ
เอกสารเบื้องต้นส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ เป็นไปตามรูปแบบตามหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  2) ตรวจสอบลักษณะการมีส่วนร่วมในผ ลงาน
ทางวิชาการ 3) ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามการตรวจสอบและรับรองการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา โดยหากผู้ขอได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว ให้น าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป  

เรื่องที่ 5.5 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทต ารา เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานก่อนการ
เผยแพร่ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ ตามหนังสือที่  อว 0654.02/บธ.ม.048 ลงวันที่  
17 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
ผลงานวิชาการประเภทหนังสือ จ านวน 3 เล่ม ดังนี้         

1. การจัดการทางธุรกิจของกลุ่มประเทศส าคัญในเอเชีย (Business Management of Major Asian 
Countries)  

2. การจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Management) 
3. ทฤษฎีผู้น าและการปฏิบัติ (Leadership Theory and Practice)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากบัญชีรายชื่อที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (หนังสือ) จ านวน         
3 ราย ดังนี้ 

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

2. รองศาสตราจารย์บุษบา  อารีย์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยพายัพ  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอรายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ                    
(peer reviewer) เพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ ประเภทหนังสือ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรระบุสาขาวิชา (รหัส 4 หลัก) และหรือ อนุสาขาวิชา (รหัส 6 หลัก) ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ 

และขอให้ระบุการประเมินว่าใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หรือ 2563 
   2.  เ สนอให้ ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  (peer reviewer)  ควรมี ต าแหน่ งทางวิ ช าการ ไม่น้ อยกว่ า ระดับ                        
รองศาสตราจารย์ และควรมีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะขอ 
   3. หากผู้ขอได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป  

 มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ผู้ขอด าเนินการ       
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ  หากด าเนินการแล้วคณะจะได้ให้น าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะในวาระสืบเนื่องของการประชุมในครั้งถัดไป 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

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

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

    

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

 
 
 


