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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 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. อาจารย์ยุรธร   จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. อาจารย์เทวา    พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. อาจารย์อนวัช   จติต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   
7. อาจารย์ภาคภูมิ   ภัควิภาส หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

เชียงใหม่ 
8. อาจารย์ศศิธร   สันกลกิจ หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี เชียงใหม่ 
9. อาจารย์ฝนทิพ   ราชเวียง  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  

เชียงใหม่ 
10. อาจารย์วรัญญ์คมน์   รัตนะมงคลชัย หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เชียงใหม่ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ  ทุกข์สูญ  อาจารย์วิชาเอกการตลาด ตาก 
12. นางสาวณัชชิยา    โม้ฟู  อาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจ ตาก 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น  าฝน  คงสกุล  อาจารย์หลักสูตรการบัญชี ตาก 
14. อาจารย์จักรพันธ์   วงศ์ฤกษ์ดี อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตาก 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.09 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.1.2  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั งที่ 7/2563  

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  (ไม่มี) 

2.2  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
2.2.1 ผลการติดตามแนวทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแต่ละจังหวัด 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
2.3.1  รายงานผลการศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย 

ในประเทศ 2 ราย  
1) นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ  มทร.ล้านนา ล าปาง 
2) นางมลทิพย์  บ ารุงกิจ  มทร.ล้านนา ล าปาง 

ต่างประเทศ 2 ราย 
1) นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2) นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.4.1  โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินงานของที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการไตร

มาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 

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

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
2.5.1 รายงานการด าเนินงานโครงการนอกแผนงบประมาณ เดือนกันยายน–ตุลาคม 2563 

2.6 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
2.6.1 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565  
2.6.2 การได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ         

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
2.6.3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนบริษัทในเครือภูเก็ตกรุ๊ป  
2.6.4 การด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบล   

2.7 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 
2.7.1 การด าเนินการเพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
วาระท่ี  3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2563  

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง   

  4.1 ร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน        
ทางวิชาการ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 แผนรับนักศึกษาพิการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.2 การน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
5.3 การ พิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ และขออนุมัติทุนการศึกษาเ พ่ิมเติม                          

ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย นายอนาวิน สุวรรณะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 

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

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.4 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 1806 อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ รหัสอนุสาขาวิชา 
180607 ราย นางสาวกิ่งกาญจน์  ปวนสุรินทร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.5 การพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน         
ทางวิชาการ (peer reviewer)    

5.6 การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 
จ านวน 4 สาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาการตลาด 

- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาการการจัดการ 

- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาการบัญชี 
- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

5.7 พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 และพิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องท่ี 1.1.1  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการตรวจประเมินฯ ในระดับดี ซึ่งรายละเอียดผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมทราบต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.2 ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี
การศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่         

28 สิงหาคม 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั งที่ 7/2563 เมื่อวันที่            
28 สิงหาคม 2563 ดังนี  

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา ล าปาง 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
(ฉบ ับป ี พ.ศ .  2560) มทร.  ล ้านนา ล าปาง  จ านวน 1 ราย โดยให้                   
นางสาวเอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน   
นางสาวปานณนาถ  ศักดิ์ศิริคุณ   

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี  และเสนอต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ

และงาน
ทะเบียน
พิจารณา

ด าเนินการ 

2 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) มทร. ล้านนา พิษณุโลก 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

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

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ

และงาน
ทะเบียน
พิจารณา

ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี  และเสนอต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

3 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัสสาขาวิชา 
6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม(รหัสอนุสาขาวิชา 611005) ราย  
นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบผลงานทางวิชาการ งานวิจัย (บทความ
วิ จั ย )  จ านวน  2 เ รื่ อ ง  เ พ่ื อขอก าหนดต า แหน่ งท า งวิ ช า กา ร  ร ะดั บ                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สังคมวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6110) อนุสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 611005) ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา      
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงาน
บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ 

4 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6104) 
อนุ สาขา วิชาจิ ต วิ ทยาสั งคม (รหัสอนุ ส าขา วิชา  610411) ราย              
นางสาวปองสุข  ศรีชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา      
โดยหากผู้ขอได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว  
ให้น าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาในครั งถัดไป  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพ่ือ
ด าเนินการ 

ผู้ขอฯ ขอถอนการ
ส่งเอกสารการขอ
ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
เนื่องจากพ้น

ระยะเวลาอายุ
ก าหนดของการ
ประเมินการสอน 

5 การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบให้ผู้ขอด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ  หากด าเนินการแล้วคณะจะได้ให้น าเรื่องเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะในวาระสืบเนื่องของการประชุมในครั งถัดไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบและ
ด าเนินการ 

คณะฯ อยู่ระหว่าง
การประสานงาน

เพื่อคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ต าแหน่งทาง

วิชาการ                        
ไม่น้อยกว่ารศ. ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับ

สาขาวิชาของผู้ขอ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

 

 

 



8 
 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี)  
2.2.1  ผลการติดตามแนวทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนาแต่ละจังหวัด 
เพ่ือให้การด าเนินงานรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการจ านวน

นักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนจ านวนรับ ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนา                 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแต่ละจังหวัด   โดยคณะได้น าข้อมูล      
ผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท าแผนรับนักศึกษาและเสนอ
ตัวเลขจ านวนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  ซึ่งแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางการด าเนินการรับนักศึกษา 
ตัวป้อนโดยได้เสนอโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการแนะแนวเฉพาะกลุ่ม โครงการพ่ีชวนน้อง มีการจัดตั งทีมแนะแนว 
ตะเวนแนะแนวในจังหวัดต่าง ๆ ซ่ึงหลายจังหวัดได้เริ่มออกแนะแนวแล้ว 

จังหวัดล าปางและพิษณุโลก มีการจัดตั งทีมแนะแนวและเริ่มออกแนะแนวตั งแต่เดือนกันยายน 2563  
จังหวัดเชียงราย มีการจัดท าหลักสูตร Non Degree มีบริการวิชาการเพ่ือสอดแทรกการแนะแนว             

ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ในการนี  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะได้มีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาตัวป้อน  โดยสร้างความ
มั่นใจให้กับนักศึกษาเพ่ือสามารถเข้าสู่ระบบได้ในลักษณะโควตาพิเศษ  ซึ่งทางคณะได้มีแนวทางพยายามหา
นักศึกษาตัวป้อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง)  
2.3.1  รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย 

ในประเทศ 2 ราย  
1) นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ  มทร.ล้านนา ล าปาง 
2) นางมลทิพย์  บ ารุงกิจ  มทร.ล้านนา ล าปาง 

ต่างประเทศ 2 ราย 
1) นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2) นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 
ในประเทศ 2 ราย 
1) นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร                

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและรับทุน ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั งแต่ปีการศึกษา 2556  โดยได้กลับมารายงานตัว
ปฏิบัติราชการแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ขอรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 2/2562           
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
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2) นางมลทิพย์  บ ารุงกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเอก
การจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ได้รับอนุญาตศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2557  ขอรายงานผลการศึกษาประจ า                    
ภาคการศึกษา 2/2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 และได้จัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านการอนุมัติเป็นที่
เรียบร้อย และบทความวิจัยได้รับการตอบรับการตี พิมพ์เผยแพร่ จากวารสารวิชาการ JSBA ฐาน 1 TCI 
(สังคมศาสตร์ฯ) เป็นที่เรียบร้อย โดยอยู่ระหว่างรออนุมัติส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 

ต่างประเทศ 2 ราย  
1) นางสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการ

ท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและรับทุน ในระดับปริญญาเอก หลักสูตร Ph.D. in Tourism 
and Hospitality ณ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ตั งแต่ปีการศึกษา 2561 มีก าหนดตั งแต่วันที่           
1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ขอรายงานผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562                  
มีผลการศึกษา ผ่าน 

2) นางแคทรียา  พร้อมเพรียง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเอก         
การจัดการธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและรับทุน Southern Taiwan University of Science and technology, 
Taiwan   ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Business and Management ณ Southern Taiwan University of 
Science and technology, Taiwan ตั งแต่ปีการศึกษา 2561 มีก าหนดตั งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่                     
28 กุมภาพันธ์ 2564  ขอรายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 1/2563 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.87  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ และหากส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้น าไปเพ่ิมคุณวุฒิ
การศึกษาในทะเบียนประวัติต่อไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ การรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 4 ราย 

ในประเทศ 2 ราย  
1) นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ  มทร.ล้านนา ล าปาง 
2) นางมลทิพย์  บ ารุงกิจ  มทร.ล้านนา ล าปาง 
ต่างประเทศ 2 ราย 
1) นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2) นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 
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2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์)  
2.4.1 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินงานของที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ไตรมาสที่ ๑ 

งบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของคณะ ด้านการท าวิจัย

และเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนการให้บริการวิชาการโดยมีการบริหารจัดการงานวิจั ยและบริการวิชาการอย่าง        
มีส่วนร่วม ด้วยระบบวงจรคุณภาพงาน PDCA และให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ นั น 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการงานวิจัยโดยได้จัดท าแผนงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มุ่งพัฒนาอาจารย์ด้านการท าวิจัยคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจั ย โดยจัด
ให้มีโครงการและกิจกรรม เพ่ือตอบตัวชี วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและตอบยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย       
ของคณะ  ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.5  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก โดยหลักสูตรและกลุ่มวิชา ได้จัดโครงการนอกแผนงบประมาณ 
ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563  ดังนี  
วันที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ 
18 กันยายน 2563   โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กลเม็ดเคล็ด        

ไม่ลับ เปลี่ยนมุมมองความคิดเป็นผู้ประกอบการกับ
นักธุรกิจชั นน า 

เ พ่ือเสริมสร้างความรู้  ศักยภาพ ความเป็น
ผู้ประกอบการจากนักธุรกิจและวิชาการที่ประสบ
ความส าเร็จ 

23 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศนาธรรมน า
ชีวิตส าหรับนักศึกษา 
 

เ พ่ือให้นักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจฯ ตาก 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และหลักคิดในการ
ด าเนินชีวิตและการเรียนโดยใช้หลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
มาปรับใช้ 

1 ตุลาคม 2563  โครงการเสริมสร้างกระบวนความคิดความเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ ในชุมชน
บ้านปากร้องห้วยจี  ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก 
จ.ตาก 

เพ่ือเป็นการบูรณาการในรายวิชา และบริการ
วิชาการด้วยการน านักศึกษาเข้าร่วมกับชุมชน 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะของ
ความเป็นผู้ประกอบการในการวางแผนและ
ความสัมพันธ์ของระบบงานในการประกอบธุรกิจ 
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วันที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรการบัญชี 
3 ตุลาคม 2563  โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 : การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือการท างานและการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขด้วยจิตเชิงบวก 

เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการสามารถปรับตัวในการ
ท างานและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุค
สถานการณ์การระบาดของ COVID 19 

17 ตุลาคม 2563 โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 : Tsunami Digital กับนัก
บัญชีสมัยใหม่ในยุค New Normal และให้บริการ
วิชาการแก่บุคคลภายนอก 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
21 ตุลาคม 2563 โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ครั งที่ 22 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
เ พ่ือสร้างแนวคิดและการน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตต่อไปของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.6  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์) 

2.6.1 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะบริหารธุรกิจและ          
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เสนอโครงการจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเชียงราย แบบบูรการ 2) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนเชียงราย 3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการด้วยการเพ่ิมมูลค่าการเลี ยงและแปรรูป
ปลานิลตลอดห่วงโซ่ อุปทาน โดยได้รับการอนุมัติ และบรรจุ ในแผนจังหวัดเชียงรายประจ าปี  2564                    
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเชียงราย             
แบบบูรการ 2) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเชียงราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

2.6.2 การได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ         
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
จ านวน 6 ต าบล ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย 5 ต าบล และจังหวัดเชียงใหม่ 1 ต าบล เป็นไปตามตามมติครม.         
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.6.3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนบริษัทในเครือภูเก็ตกรุ๊ป แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแผนการด าเนินการโครงการเสริมสร้างวิสาหกิจขุมชมชาวเขา และแผนการตลาดของโครงการดอทเชียงราย 
ผลมีแนวโน้นการพัฒนาความร่วมมือในด้านการให้ค าปรึกษาในโครงการ มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร         
ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งานของสถานประกอบการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 



12 
 

2.6.4 การด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินโครงการ
ให้กับ 21 ส่วนงานราชการเสร็จสิ นแล้วและได้สรุปโครงการให้แต่ละส่วนราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีถัดไป
หากคณะจังหวัดใดมีความสนใจเสนอขอจัดท าโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อมายังคณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์เชียงราย เพ่ือให้การประสานงานการจัดท าโครงการ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และสร้าง
รายได้ให้กับคณะ/มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.7  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 
(ดร.พวงทอง  วังราษฏร์) 

2.7.1 การด าเนินการเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ในการ          
รับการตรวจประเมินในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   จะได้จัดโครงการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ส าหรับแนะแนวเชิงรุกในยุคปี new normal  มีก าหนดจัดขึ นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั งที่ 7/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการแก้ไข
มายังคณะ และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 7/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั งที่ 7/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  
เรื่องท่ี 4.1  ร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ เรื่องที่ 6.1 พิจารณาร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564  คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  

1. ควรวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนรับนักศึกษาที่ลดลงว่าจะสามารถบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือให้เกิดความ       
คุ้มทุนมากที่สุด และเพ่ือทราบแนวทางในอนาคตที่จะก าหนดเป็นทิศทางนโยบายในภาพรวมของคณะต่อไป 

2. ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในแบบภาพรวม เพ่ือการผลักดัน
และการขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันโดยพร้อมกัน 

เพ่ือให้การด าเนินงานรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2564 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 4.2  การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563          
วาระที่ 5 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่องที่ 5.5 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี   
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1. ควรระบุสาขาวิชา (รหัส 4 หลัก) และหรือ อนุสาขาวิชา (รหัส 6 หลัก) ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ 
และขอให้ระบุการประเมินว่าใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด 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 ร ะดั บ                        
รองศาสตราจารย์ และควรมีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะขอ 

3. หากมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อของคณะตามความเชี่ยวชาญแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั งถัดไป  

ในการนี  คณะฯ ได้อยู่ระหว่างด าเนินงานคัดเลือกบุคคลภายนอก (รายใหม่) เพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ             
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (รายใหม่) และเม่ือได้รับการรับรอง
รายชื่อแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ราย รศ.ดร.พิชาภพ  
พันธ์แพ รวมถึงการบันทึกเป็นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 5.1 แผนรับนักศึกษาพิการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
เพ่ือให้แผนการรับนักศึกษาพิการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564             

เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการพิจารณาวางแผนจ านวนรับนักศึกษาพิการ
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาแผนรับนักศึกษาพิการ             
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  
   มติทีป่ระชุม 1. เห็นชอบและรับรองแผนรับนักศึกษาพิการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

   ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยให้ทุกจังหวัดรับนักศึกษาพิการ ประเภทความพิการ
เป็น 4 คือความบกพร่องทางร่างกาย 

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี  และเสนอต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและบริการ
นักศึกษาพิการ (DSS) เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการ  
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัยต่อไป 

เรื่องท่ี 5.2 การน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตร พ.ศ. 2565 จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวคิด
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
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คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  
1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1. สถาบันควรมีการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โดยจ าแนกว่ามีกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้อย่างไร เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรที่ท าการพัฒนาปรับปรุงได้เข้าไปเลือกรายวิชาใดให้ได้ผลลัพทธ์การเรียนรู้ตรง
กับ PLO ของแต่ละหลักสูตร 

2. ให้ตรวจสอบ มคอ.1 พ.ศ. 2562 โดยต้องจัดรายวิชาเพ่ิมตามอัตลักษณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
3. สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร และศึกษาความต้องการของ Stakeholder  เพ่ือเป็นแนวทางในการ

เพ่ิมรายวิชาใหม่  
4. น าผล/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมาวิเคราะห์ โดยให้

ความส าคัญในมุมมองของบัณฑิต/ศิษย์เก่ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสร้างบัณฑิตให้มี
ความเชี่ยวชาญเป็นไปตามความต้องการของ Stakeholder 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
1. ควรบ่งบอกถึงความแตกต่างให้ชัดเจนของทั ง 3 หลักสูตร  
2. Stakeholder Requirements ยังไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจน วิชาเอกในแต่ละสาขายังไม่เป็นตาม

ความต้องการของ Stakeholder รวมถึงการปรับเปลี่ยนชื่อวิชาเอกไม่ให้ซ  าซ้อนกับหลักสูตรอื่น 

3. หากการแยกเล่มหลักสูตร บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร บธ.บ.(บริหารธุรกิจสมัยใหม่)  ของ 
แต่ละจังหวัดจะพัฒนาอย่างไรเพ่ือเป็นจุดแข็ง จุดเด่น ความแตกต่าง หรือหากปรับให้เป็นหลักสูตรเดียวจะเน้น        
ในพื นที่ ไหนที่จะสามารถน าไปใช้ หรือการแยกเล่มหลักสูตร บธ.บ.(นวัตกรรมทางธุรกิจ) และหลักสูตร                
บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์) ควรตรวจสอบคุณสมบัติ/จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ส ารวจความต้องการของวิชาเอกเพ่ือพัฒนาเป็นสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชา/
หลักสูตรให้เสนอ PLO เพ่ือมาเป็น PLO จุดร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามบริบทของแต่ละพื นที่ในปัจจุบัน และสามารถตอบความต้องการของ Stakeholders  

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการเน้นงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจเกี่ยวข้องกับ International business และ
ได้รับการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์  

2. การก าหนดกลุ่มวิชาชีพบังคับยังขาดความเป็น International business ที่ชัดเจน ควรมีรายวิชาที่
เน้นและเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  

3. ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเน้นความเป็น International business และสร้างความเป็น      
อัตลักษณ์ของหลักสูตร  

4. การพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคตที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เช่น เกณฑ์ AUN-QA โดยเป็นการปรับปรุงในกรอบกระบวนการของ OBE ท าให้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเนื องานเดียวกัน สามารถขับเคลื่อนได้         
อย่างชัดเจน  
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5.  ทุกหลักสูตรยังขาดการสร้างความสนใจที่ชัดเจนของ Stakeholder Requirements ว่าจะผลิต
บัณฑิตที่จะตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างไรในอุตสาหกรรมแบบไหน ควรก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง การก าหนด PLO ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลในส่วนของผลลัพธ์          
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้  ต้องสังเกตพฤติกรรมที่ประเมินว่านักศึกษาจะสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด
ในหลักสูตรอย่างไร  สามารถใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  TQF 5 ด้าน มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด PLO            
ของหลักสูตร และเพ่ิม PLO อ่ืน ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์เข้าไปด้วย  การแยก PLO จะท าให้เห็นเนื อหาและแต่ PLO 
ความรู้ที่จะให้นักศึกษาบรรลุคืออะไร ทักษะที่จะให้นักศึกษาเพ่ิมคืออะไร จึงจะเป็นที่มาของการก าหนดรายวิชา 
และควรศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มไหนอย่างไรเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
รายวิชาด้วย  แต่ละรายวิชาที่เรียนสามารถไปตอบสนอง PLO อย่างไร  เมื่อก าหนด PLO แล้วต้องน ามาออกแบบ
การเรียนการสอนแบบ Active learning และต้องมีกระบวนการประเมิน Assess อย่างไร รวมถึงการตรวจเช็ค PLO 
ก าหนดไว้ว่านักศึกษาจะสามารถบรรลุได้หรือไม่  

6.  แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570                   
ได้ประกาศออกมา โดยเน้นใน 3 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  1.  พัฒนาศักยภาพผลเฉพาะ (Capacity Building)                
2. ส่งเสริมระบบนิเวศน์วิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 3. จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher 
Education Tranformation)  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  ทุกหลักสูตร 
ควร upskill/reskill หากเป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กรอบ OBE นี ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ปรับปรุงหลักสูตรใน
รูปแบบโมดูล  ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยู่ในระบบของ credit ถ้าพัฒนาปรับปรุงโดยกรอบ OBE จะเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาปรับปรุง Non-credit และโอกาสในการท า Credit bank เปิดโอกาสให้ส่วนอ่ืน ๆ เข้ามาศึกษา
ในหลักสูตรด้วย ซึ่งขณะนี ทุกหลักสูตรก าลังประสบปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษาควรดูแนวโน้มว่าในอนาคต
จะเป็นอย่างไร  หากพัฒนาหลักสูตรในตอนนี กว่าจะได้ใช้งานได้ในปี 2570 ควรต้องศึกษาและคาดสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคตระยะอีก 5 ปีว่าหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุงนี ยังจะสามารถใช้งานได้หรือไม่โดยเฉพาะหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยี  

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
1. กลุ่มวิชาเลือกควรระบุ ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
2. ศึกษา Stakeholder Requirements แต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือเป็นที่มาในการเลือกรายวิชา 
3. การออกแบบ Curriculum Mapping เพ่ือไดร้ายวิชาต่าง ๆ และจะสามารถ Active PLO ทั งหมด 

5 ตัว และ YLO ที่พยายามเชื่อมโยง PLO, YLO ในแต่ละปีจะต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือตอบโจทย์ Stakeholder ท าให้
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
1. ควรก าหนดอัตลักษณ์หลักสูตร สร้างจุดแข็ง จุดเด่น ให้มีความชัดเจน 
2. การก าหนด PLO ยังไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่จบใน

หลักสูตร ควรมี PLO เดียว รวมถึงการประเมิน/การตรวจเช็คผลลัพธ์การเรียนรู้ทีย่ังไม่ชัดเจน  
3. การก าหนดรายวิชา ควรมีแนวทางในการจัดท า Curriculum Mapping มาสผสมผสานกับ PLO         

ที่ก าหนดไว้ ว่ารายวิชาต่าง ๆ เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรเพ่ือให้บรรลุ PLO  ดังนั น การก าหนด PLO ใหญ่และ 
PLO ย่อยจะท าให้สามารถก าหนดรายวิชาที่ตอบโจทย์ Stakeholder Requirements ในปัจจุบันและในอนาคต  

6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
1. ควรประยุกต์บรรจุรายวิชาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า /น าเสนอ          

การเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ น   
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิด
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี  

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 โดยให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนา มคอ. 2      
ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  

   เรื่องที่ 5.3 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษาเพิ่มเติม ระดับ
ปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย นายอนาวิน สุวรรณะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายอนาวิน  สุวรรณะ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับ
ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีก าหนดเวลาศึกษา 3 ปี 
ตั งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และได้รับการอนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ ครั งที่ 1             
มีก าหนด 1 ภาคการศึกษา ตั งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 – 9 ธันวาคม 2563 ด้วยทุนเดิมไปแล้วนั น 

ขณะนี  ได้ศึกษารายวิชาครบจ านวน 24 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94 และได้ ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์แล้ว จ านวน 12 หน่วยกิต ยังคงเหลือวิทยานิพนธ์ จ านวน 24 หน่วยกิต ซึ่งยังไม่ครบตามหลักสูตร 
และยังไม่ส าเร็จการศึกษาโดยอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
เชียงราย สู่การเป็นต้นแบบเมืองไมซ์อย่างยั่งยืน 

ดังนั น จึงขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ มีก าหนด 1 ภาคการศึกษา 2/2563 ตั งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 
2563 –  6 สิงหาคม 2564 และขออนุมัติทุนการศึกษาภายในประเทศเพ่ิมเติมจากสัญญารับทุนเดิมได้ตามสิทธิ์ 
จ านวนเงิน 69,000 บาท (เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา  
1. การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั งที่ 2 ตั งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ราย นายอนาวิน  สุวรรณะ   
2. การขออนุมัติทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากสัญญารับทุนเดิมตามสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 

2/2563) จ านวน 69,000 บาท  
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบอนุมัติการขอขยาย

ระยะเวลาศึกษาต่อ ครั งที่  2 ตั งแต่วันที่  10 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา                         
1  ภาคการศึกษา  และจะเสนอต่อไปยังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา พิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและการขออนุมัติทุนการศึกษาเพ่ิมเติม
จากสัญญารับทุนเดิมเป็นจ านวนเงิน  69,000 บาท  
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เรื่องท่ี 5.4 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 1806 อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ รหัสอนุสาขาวิชา 180607             
ราย นางสาวกิ่งกาญจน์  ปวนสุรินทร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์  ปวนสุรินทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ส่ งผลงานทางวิชาการ เ พ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 1806 อนุสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ รหัสอนุสาขาวิชา 180607 โดยขอใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ อว 0654.02(10)/218 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่ง
เอกสารประกอบการสอนและผลงานทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการ ระดับ (ผศ.) ราย นางสาว
กิ่งกาญจน์  ปวนสุรินทร์ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี  

1. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินเบื องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
2. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
3. แบบเสนอแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
4. เอกสารประกอบการสอนวิชา BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 
5. ตารางสอนปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี  
6. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย 3 เรื่อง) ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง และระดับชาติ 1 เรื่อง 

6.1 เ รื่ อ ง  A study of the relationship between urban heat island phenomena and land 
use : a case study of Chiang Rai municipality, Thailand สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 80  

6.2  เรื่อง The study of participatory monitoring of air quality and urban heat, case study 
Udon Thani province, Thailand สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 70 

6.3  เรื่อง การพัฒนาวิธีการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบปีกยึด 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 60 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการส่งเอกสารและผลงาน ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรหัสสาขาวิชา 1806                         
อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ รหัสอนุสาขาวิชา 180607  และขอประเมินผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางสาวกิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ มทร.ล้านนา เชียงราย  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
จ านวน 3 เรื่อง  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสสาขาวิชา 1806 อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ รหัสอนุสาขาวิชา 180607 ราย นางสาวกิ่งกาญจน์          
ปวนสุรินทร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

เรื่องที่ 5.5 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ (peer reviewer)    

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั งบุคคล          
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส าหรับข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 นั น 
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เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนของผลงานทางวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส าหรับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ที่ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด แสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน  โดยต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะ หรือ สถาบันทางวิชาการเก่ียวข้องกับสาขาวิชานั น  

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)           
เพ่ิมเติม (ภายนอกจ านวน 4 ราย และ ภายในจ านวน 5 ราย รวม 9 ราย) เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิใน
การท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี  
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สรุปรายช่ือเพื่อเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ จ านวน 9 ราย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ  
ต าแหน่ง ) 
(ผศ., รศ., 

ศ) 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถานที่ท างาน/ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

สาขาวิชา ISCED 

สถานภาพ  
(รับราชการ/
เกษียณอายุ
ราชการ) 

ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

1 รศ.บุญธรรม ราชรักษ ์ ผศ. พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ 
ศบ. เศรษฐศาสตร์การคลัง 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
คณะเศรษฐศาสตร์  
เขตบางกะปิ กทม. 10240 
โทร 095 8291556  
thamracharak@gmail.com 

5. SOCIAL SCIENCES         
5.1 SOCIAL AND 
BEHAVIOURAL SCIENCE   
ECONOMICS 

รับราชการ 6103 
เศรษฐศาสตร ์

610308 
เศรษฐศาสตร์        
การคลัง 

2 ผศ.ธนัญชัย  ทิพยมณฑล ผศ. น.ม. สาขากฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 
น.บ. 

มหาวิทยาลยัพายัพ 
คณะนติิศาสตร์  
ต.หนองป่าคลั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 
081 5304693  
tanunchai7@gmail.com 

4. LAW 
JURISPRUDENCE 

รับราชการ 6708  
กฎหมายธรุกิจ 

  

3 ผศ.สรุชัย เดชพงษ ์ ผศ. น.ม. 
น.บ. 

มหาวิทยาลยัพายัพ 
คณะนติิศาสตร์  
ต.หนองป่าคลั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 
081 5304693 086 
6716116  
ksd01@hotmail.com 

4. LAW 
JURISPRUDENCE 

รับราชการ 6702  
กฎหมายมหาชน 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ  
ต าแหน่ง ) 
(ผศ., รศ., 

ศ) 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถานที่ท างาน/ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

สาขาวิชา ISCED 

สถานภาพ  
(รับราชการ/
เกษียณอายุ
ราชการ) 

ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4 ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล 

ผศ. น.ม. 
น.บ. 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
คณะนติิศาสตร ์
อ.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 
089 6359938  
udom4437@gmail.com 

4. LAW 
JURISPRUDENCE 

รับราชการ 6708  
กฎหมายธรุกิจ 

  

5 รศ.ดร.สริิโฉม พิเชษฐบุญ
เกียรต ิ

รศ.ดร. Ph.D. of Development 
Education  
Major : Development 
Education 
Minor : Rural 
Development 
ศศ.ม.การสอนสังคมศึกษา 
ศศ.บ.ประวตัิศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เชียงราย  
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 57120 
084 3787289  
sirichom12@gmail.com 

5. SOCIAL SCIENCES         
5.1 SOCIAL AND 
BEHAVIOURAL SCIENCE   
SOCIOLOGY 

รับราชการ 6110  
สังคมวิทยา 

611005  
การพัฒนาสังคม 

6 รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จติา
นนท์ 

รศ.ดร. ศษ.ด.หลักสูตรและการสอน 
ศษ.ม.การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม ่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
063 5926359  
ptkhwan@gmail.com 
 
 
 
 
 

1. EDUCATION 
SCINENCE AND 
TEACHER TRAINING 
EDUCATION SCIENCE 

รับราชการ 6501 
ศึกษาศาสตร์
หรือการศึกษา 

650125  
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

mailto:ptkhwan@gmail.com
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ  
ต าแหน่ง ) 
(ผศ., รศ., 

ศ) 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถานที่ท างาน/ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

สาขาวิชา ISCED 

สถานภาพ  
(รับราชการ/
เกษียณอายุ
ราชการ) 

ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

7 รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ รศ.ดร. Ph.D Management  
MBA 
BA 

มหาวิทยาลยัเทคโนโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม ่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
065 056598 
pichaphob.pla@gmail.com 

5. SOCIAL SCIENCES   
5.2 COMMERCIAL AND 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
BUSINESS 
ADMINISTRATION AND 
COMMERCIAL 
PROGRAMMES 

รับราชการ 6802 
บริหารธรุกิจ 

680201  
การจัดการ 

8 รศ.ดร.เทอดทูล โตคีร ี รศ.ดร. ปร.ด.การจัดการกีฬา 
กศ.ม.พลศึกษา 
กศ.บ.พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 
41/47 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.
ตาก 63000 
089 7075694 
dherddhool@gmail.com 

10. OTHER 
PROGRAMMES 
PHYSICAL EDUCATION 

รับราชการ 6501 
ศึกษาศาสตร์
หรือการศึกษา 

650149 พลศึกษา 

9 รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รศ.ดร. ปร.ด.การบัญชี  
กจ.ม.การเงิน 
บช.บ.บัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 
41/47 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.
ตาก 63000 
063 9265154 
dr.noon@rmutl.ac.th 

5. SOCIAL SCIENCES   
5.2 COMMERCIAL AND 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
ACCOUNTANCY 

รับราชการ 6801 การบัญชี   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน 9 ราย  
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เรื่องท่ี 5.6 การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 
จ านวน 4 สาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาการตลาด 
- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาการการจัดการ 
- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาการบัญชี 
- หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

(ปรับปรุงจาก ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2548) 
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2548 และในปัจจุบันภาวการณ์       
ต่าง ๆ ของประเทศไทยเปลี่ยนไป ท าให้หลักสูตรที่ไม่ได้รับการปรับปรุง มีความล้าสมัยและไม่ตอบโจทย์            
ความต้องการของการผลิตก าลังคนตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและประเทศ จึงส่งผลให้หลักสูตรดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางในการพัฒนาประเทศและอ้างอิงตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการและการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ร่ วมกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติและ          
ทุกช่วงวัย  

ดังนั น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ซึ่งเป็นพื นที่อยู่ในจังหวัดที่มีสถานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ                   
และร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จังหวัดล าปาง, พิษณุโลก, น่านและเชียงราย จึงได้จัดท าการปรับปรุง
หลักสูตรระดับ ปวส. และขอน าเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 จ านวน                     
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
(ปรับปรุงจาก ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2548) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการน าเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2564 จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปรับปรุงจาก ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2548) 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  
1. ควรค านึงถึงสมรรถะของนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรปวส. และต้องสามารถตอบได้ว่าหลักสูตร        

มีความแตกต่างที่มีความโดดเด่นระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ อย่างไร  
2. ควรค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders และการน าเสนอสภาวิชาการขอเน้นให้

เห็นชัดเจนว่าหลักสูตรมีการพัฒนาขึ นโดยใช้ Outcome based education ซึ่งดูจากสมรรถนะที่พึงประสงค์หรือ
ความต้องการของตลาดหรือความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับหลักสูตร เพ่ือมาพัฒนาเป็น
เล่มหลักสูตรได้อย่างไร  

3. ควรมีอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาอย่างไร และสามารถปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีประเด็นที่แตกต่าง สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ นได้อย่างไร 

4. ขอให้เตรียมการตอบข้อซักถามในประเด็นหรือสาเหตุ ความจ าเป็นหรือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงว่าจะ
สามารถตอบสนอง Stakeholders ได้อย่างไร  เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบการน าเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564  
จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปรับปรุงจาก ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 
2548) 

http://scholar.google.co.th/scholar?q=outcome+based+education&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี  และเสนอต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ                 
งานทะเบียน เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนธันวาคม 
2563 ต่อไป  

เรื่องที่ 5.7 พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 และพิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา           
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และเพ่ือให้การด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามระบบกลไก การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน            
และการบรรลุเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พิจารณาข้อเสนอดังนี  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  พิจารณาผลการตรวจประ เมินคุณภาพการศึ กษา ระดับคณะ คณะบริหารธุ ร กิ จ และ                       

ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. พิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิ จและ        

ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  
1. ควรน าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการตามข้อเสนอแนะ          

ในปีถัดไป  
2. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาใหม่  ในการนี             

มทร.ล้านนา มีนโยบายที่จะด าเนินการในอนาคตที่จะปรับเปลี่ยนให้ใช้เกณฑ์ตามแนวทางของ AUN-QA 
มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 และเห็นชอบค่าเป้าหมายตัว
บ่งชี การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  15.45 น.  
           
             
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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


