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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
7. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
11. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
14. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
15. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม     
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลาประชุม) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.วรวทิย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (ลาประชุม)  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. อาจารย์ยุรธร   จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. นางสาวปริศนา   กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
4. อาจารย์เทวา    พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การจัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดท าธนาคารหน่วยกิตแบบบูรณาการศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคลและการศึกษาดูงานการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ และการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ         
ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4   

1.1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2558 ก าหนดจ านวนและองค์ประกอบ
คณะกรรมการ หมวด 1 ข้อ 6 (3) หัวหน้าสาขา 

1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2563  

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

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

2.2  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
2.2.1 แผนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.3.1  สรุปผลการด าเนินโครงการการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
2.4.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล                   

1 มหาวิทยาลัย) 
2.4.2  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

   2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
2.5.1 การขออนุมัติจัดตั้งห้องเรียนสาธิตและวิจัยการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน

เทคโนโลยีฐานนวัตกรรมภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ผ่าน โครงการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
วาระท่ี  3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2563  
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ          
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย 

5.2 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา ราย         
นายชวรินทร์  ค ามาเขียว มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.3 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการ
บัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ราย นางแววดาว  พรมเสน มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.4 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ผู้พิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and 
Liberal Arts) 

4.5 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน        
ทางวิชาการ ราย นายชัชวิน วรปรีชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก  

เรื่องท่ี 1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

6.2 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
เรื่องท่ี 1 โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก  
เรื่องท่ี 2 การเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564  

6.3 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
เรื่องท่ี 1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

6.4 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
เรื่องท่ี 1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
เรื่องท่ี 2 โครงการ RD go Campus   

6.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
เรื่องท่ี 1 แนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่องท่ี 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
เรื่องท่ี 3 การจัดโครงการธนาคารหน่วยกิตแบบบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล          
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องที่ 1.1.1  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้เป็น
เจ้าภาพจัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดท าธนาคารหน่วยกิตแบบบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ             
9 ราชมงคลและการศึกษาดูงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ  และการ
ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ ด้านบริหารธุรกิจ  9 ราชมงคล ครั้ งที่  4  ซึ่ งมีก าหนดจัดในระหว่างวันที่                    
18-20 ธันวาคม 2563   
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ. 2558 ก าหนดจ านวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ หมวด 1 ข้อ 6 (3) หัวหน้าสาขา  ขณะนี้หัวหน้า
สาขาทั้ง 3 สาขาได้ด ารงต าแหน่งและสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  ซึ่งคณะได้ด าเนินการสรรหาหัวหน้าสาขา
ทั้ง 3 สาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะด าเนินการคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าสาขาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนหัวหน้า
สาขา 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์  เมื่อได้ตัวแทนหัวหน้าสาขาแล้ว
จะแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันที่         

30 ตุลาคม 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่            
30 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 แผนรับนักศึกษาพิการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ 1. เห็นชอบและรับรองแผนรับนักศึกษาพิการ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยให้ทุกจังหวัด
รับนักศึกษาพิการ ประเภทความพิการเป็น 4 คือความบกพร่องทางร่างกาย  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และ
เสนอต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ (DSS) เพ่ือน าเข้าสู่การ
พิจารณาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการ  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอศูนยส์่งเสริม
และบริการ

นักศึกษาพิการ 
(DSS) เพื่อน าเข้าสู่

การพิจารณา
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับวิชาการ  
การส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา

งานวิจัย 

2 การน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2565  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

แจ้งให้            
ทุกหลักสูตร
พิจารณาและ

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
โดยให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนา  
มคอ. 2 ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  

3 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษาเพิ่มเติม 
ระดับปริญญาเอก ผู้ รับทุน  มทร.ล้านนา ราย นายอนาวิน สุวรรณะ               
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบอนุมัติการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา  และจะเสนอต่อไปยังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือน าเข้าสู่การ
พิจารณาคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา พิจารณา
การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและการขออนุมัติทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากสัญญา
รับทุนเดิมเป็นจ านวนเงิน  69,000 บาท  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ 

4 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 1806 อนุสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ รหัสอนุสาขาวิชา 180607  ราย นางสาวกิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบผลงานทางวิชาการ งานวิจัย จ านวน  
3 เรื่อง  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 1806 อนุสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ รหัสอนุสาขาวิชา 180607 ราย นางสาวกิ่งกาญจน์  ปวนสุรินทร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ 

5 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer)    
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบและรับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน 9 ราย 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

บรรจุในบัญชี
ฐานข้อมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2564 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ      1 .  เห็นชอบการน า เสนอหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 จ านวน 4 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  

 

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ ตาก 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 
เพื่อน าเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการใน
เดือนธันวาคม 

2563 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

7 พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 และพิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 และ
เห็นชอบค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

แจ้งให้คณะทุก
จังหวัดทราบและ
ด าเนินการตามค่า
เป้าหมายตัวบ่งช้ี

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) (ลาประชุม) รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์               

เป็นผู้น าเสนอวาระนี้แทน  
2.2.1  แผนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

เพ่ือให้การรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนิน        
ไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แผนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบและอนุมัติแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ตามที่ทุกจังหวัดเสนอ 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์)  
2.3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 ตามที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
จัดการประชุมวิชาการ โดยได้ก าหนดโครงการการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ โดยมุ่ง
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ Research and 
Society Service Unit โครงการการร่วมจัดประชุมวิชาการ The  3rd International Conference on Education 
and Social Sciences Research (ICESRE) “Social engineering through the dissemination of research in 
education and social sciences” และได้ด าเนินการประชุมวิชาการดังกล่าว  ในวันเสาร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีผลสรุปการด าเนินงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ
ดังนี้  
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วม
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติโครงการการร่วมจัดประชุมวิชาการ The  3rd International Conference 
on Education and Social Sciences Research (ICESRE) “Social engineering through the dissemination 
of research in education and social sciences”  ผ่ านระบบออนไลน์  Zoom meeting เมื่ อ วั น เสาร์ ที่                     
๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ซึ่งจากการด าเนินโครงการท าให้ได้ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
และท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๕ เครือข่าย 

ในการนี้ ได้มีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา        
ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปณิธิ อมาตยกุล           
เป็นผู้บรรยายหลัก อาจารย์ปริศนา กุลนลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ด าเนินรายการ รวมถึงคณาจารย์ที่
ร่วมน าเสนอบทความวิจัย จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 

1. Motivation and motivational intensity in English language learning of Thai 
undergraduates in the English for International Communication program 

(Pornhathai Tanjitanont, Nuttarikarn Techa, Supornphan Konchiab) 
2.  The Development of English Speaking skills for Business Presentation and Business 

Ethics Awareness Using Supplementary Lessons of Office Management Students 
(Kerdsiri Chomphookarwin) 
3 .  The Amount of English Language (L2)  in a Teaching Process to Enhance the English 

Proficiency of EFL Undergraduate Students 
(Chalermphong Tham-ngarn, Napasporn Chaiwong) 
จากการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.4  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ) 
2.4.1 โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
กว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ สามารถที่จะท าหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับ
ต าบลได้ โดยที่มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สามารถ ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ท า งานประสานและ
ร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การท างานบูรณาการนี้ยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลที่สามารถ น าไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty 
Alleviation) ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.4.2 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕64  
มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะ มีมติให้ถอนเรื่องจากวาระการประชุมครั้งนี้ 
 
 
 
 



10 
 

2.5  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์) 

 2.5.1 การขออนุมัติจัดตั้งห้องเรียนสาธิตและวิจัยการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีฐาน
นวัตกรรมภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผ่าน โครงการกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้ งที่ 9/2563 วาระที่ 5.4 เรื่อง         
เสนอพิจารณาโครงการจัดตั้งห้องเรียนสาธิตและวิจัยการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน เทคโนโลยีฐานนวัตกรรม
ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งมติที่ประชุมครั้งดังกล่าวให้ความ
เห็นชอบในหลักการในการขออนุญาตจัดตั้งห้องเรียนสาธิตและวิจัยการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีฐาน
นวัตกรรมภายใต้การก ากับดูแลของ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
๒๕๖๒ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งจะด าเนินการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านโครงการกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการแก้ไข
มายังคณะ และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณารายช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ        

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย 
ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้จัดการศึกษา โดยมีข้อก าหนด

จัดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/  ค้นคว้าอิสระ และ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 8 ข้อ 48  ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบตามความในข้อ 25.2.4 และข้อ 25.4.4  ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวรัตนวลี  ค าเดช หัวข้อ “การยอมรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในมุมมองผู้บริโภค จังหวัด
เชียงใหม”่ 
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(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา   เตชเถกิง  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ   พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์     เขจรนันทน์ กรรมการ 
(4) ดร.ลัดดา     ปินตา  กรรมการ 

2. นางสาวธนัชพร  ประสงค์ผลชัย หัวข้อ “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” 

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

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อ            
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ  ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวรัตนวลี  ค าเดช หัวข้อ “การยอมรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในมุมมองผู้บริโภค จังหวัด
เชียงใหม่” 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา   เตชเถกิง  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ   พันธุ์แพ  กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์    เขจรนันทน์ กรรมการ 
(4) ดร.ลัดดา     ปินตา  กรรมการ 

2. นางสาวธนัชพร  ประสงค์ผลชัย หัวข้อ “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลหนอง
หอย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” 

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

เรื่องที่ 5.2 การพิจารณาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน มทร.ล้านนา          
ราย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีก าหนดเวลาศึกษา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่           
15 มกราคม 2563 และได้รับการอนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1  ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 
2563  – 15 มกราคม 2564  

ทั้งนี้ ภายหลังการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง พลวัต “พระราม” จากวรรณกรรมลายลักษณ์อินเดียและ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท  นายชวรินทร์  ค ามาเชียว ได้พยายามด าเนินการศึกษาวิจัยตามข้ันตอนตามแผน ที่ได้วางไว้ แต่ก็ยัง
ไม่ส าเร็จ  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะขอขยายเวลาการศึกษาต่ออีก 1 ปีการศึกษา คือปีการศึกษา 
2564 เพ่ือให้มีเวลาท าวิทยานิพนธ์อย่างเต็มที่ เพราะวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาอยู่นั้นมีลักษณะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่
จ าเป็นต้องอาศัยเวลาและการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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ในการนี้ จึงได้ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี (ปีการศึกษา 2564) ตั้งแต่วันที่ 
16 มกราคม 2564 –  15 มกราคม 2565  โดยนายชวรินทร์  ค ามาเขียว ได้น าเสนอข้อมูลการขอขยายเวลา
ศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 ต่อคณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563         
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะในการขอขยายเวลาศึกษาต่อครั้งที่ 2 จะต้องเข้าพบคณบดีเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการ
ขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  แผนการขยายเวลาศึกษาต่อที่ผ่านมา แผนการขยายเวลา
ศึกษาในช่วงที่ขอขอยายเวลาครั้งใหม่ และปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้การศึกษาไม่แล้วเสร็จตามแผน   

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา        
1 ปี (ปีการศึกษา 2564) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 – 15 มกราคม 2565 ราย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลา
ศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี (ปีการศึกษา 2564) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 – 15 มกราคม 2565 
ราย นายชวรินทร์  ค ามาเขียว และจะเสนอต่อไปยังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  

เรื่องที่ 5.3 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
การบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ราย นางแววดาว  พรมเสน มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางแววดาว  พรมเสน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี  
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  มีความ
ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ             
ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 โดยขอใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ อว 0654.02(10)/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563             
เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการสอนและผลงานทางวิชาการ เพ่ือประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางแววดาว  พรมเสน โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
2. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
3. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
4. เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 (รหัสวิชา BACAC121) 
5. ตารางสอนปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี  
6. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย 5 เรื่อง)  

6.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓,หน้า ๘๓-๑๐๒. สัดส่วนการมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 100          

6.2 เรื่อง The mediating effects of audit quality on the relationship between corporate 
governance and cash dividends. Chulalongkorn Business Reviews, Volume 42, No 
2, Issue 164 April – June, Page 30-53. สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 

6.3 เ รื่ อ ง  Key audit matters:  just little informative value to investors in emerging 
markets?.Chulalongkorn Business Reviews, Volume 41, No 1, Issue 159 January – 
March, Page 153-183. สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 
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6.4 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการเลี้ยงปลานิล ในเขตอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
2562, หน้า 203-๒๑๔. สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 

6.5 เ รื่ อ ง  Management proficiency, board effectiveness and auditor quality in role of 
firm performance .  International Journal of Innovation, Creativity and Change, 
Volume 14, Issue 3 August, Page 151-172. สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801  ราย นางแววดาว  
พรมเสน มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยขอใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  ให้ด ารงต าแหน่ง                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
จ านวน 5 เรื่อง  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 
6801 ราย นางแววดาว  พรมเสน มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  

เรื่องที่ 5.4 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ  ผู้พิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts) 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการด าเนินงาน            
ด้านการจัดท าวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ราชมงคลล้ านนา ( RMUTL Journal of Business 
Administration and Liberal Arts) เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
เป็นไปตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพกา รศึกษา                   
ซึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารต้องด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้พิจารณาบทความวิชาการและบทความ
วิจัย จึงจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ          
ผู้พิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ราชมงคลล้านนา 
(RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts)  ซึ่งได้ผ่านการตรวจคัดกรองและพิจารณาจาก
กองคลังและกองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศฯ  
 ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา             
เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้พิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal 
Arts) 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้พิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย 
เ พ่ือตี พิม พ์ ในวารสารบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์  ราชมงคลล้ านนา ( RMUTL Journal of Business 
Administration and Liberal Arts) เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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เรื่องที่ 5.5 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ ราย นายชัชวิน  วรปรีชา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายชัชวิน  วรปรีชา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์ 
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  ได้จัดท า
ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือเรื่องนิติกรรมสัญญาและละเมิด และได้เสนอเรื่องมายังคณะ ตามหนังสือที่             
อว 0654.02/ธส 03 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่  

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ         
(peer reviewer) จากบัญชีรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว เพ่ือท าหน้าที่ประ เมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทหนังสือ เรื่องนิติกรรมสัญญาและละเมิด จ านวน         
3 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญชัย   ทิพยมณฑล  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ              
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย   เดชพงษ ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   งามเมืองสกุล  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ  
ราย นายชัชวิน  วรปรีชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ให้หัวหน้าสาขาของผู้ขอประเมินคุณภาพต้นฉบับผลงานทางวิชาการเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงาน และผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับก่อนเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ         
(peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทหนังสือ         
เรื่องนติิกรรมสัญญาและละเมิด จ านวน 3 ราย ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญชัย   ทิพยมณฑล  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ              
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย   เดชพงษ ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   งามเมืองสกุล  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
6.1 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก  
เรื่องที่ 1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก ได้เสนอโครงการ
เพ่ือด าเนินการทั้งหมด 5 โครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพิจารณา ได้แก่ 

1. ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก   ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย  
2. อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก    ผู้รับผิดชอบ อ.รัชตา มาอากาศ  
3. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ณัฐกฤตา สนองบุญ  
4. ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก   ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริภรณ์ บุญประกอบ  
5. ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย   ผู้รับผิดชอบ อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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6.2 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  
เรื่องที่  1 โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ร่วมกับ            

งานแนะแนว มทร.ล้านนา ตาก ด าเนินโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2564 เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในมทร.ล้านนตาก และเพ่ือประชาสัมพันธ์ก าหนดการรับและ
รูปแบบการรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยคณะได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 
2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 2 การเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 จ านวน          
4 สาขาวิชา ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบการ
น าเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   และได้น าเสนอไปยัง           
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือน
ธันวาคม 2563  แต่เนื่องจากได้รับแจ้งให้ปรับรูปแบบ รหัสวิชา และแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
จึงท าให้เกิดการล่าช้าไม่สามารถเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการในวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยจะขอเสนอในเดือน
ถัดไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

6.3 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
เรื่องที่ 1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง ได้รับอนุมัติโครงการในเฟส 1 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
- ต าบลบ้านเอื้อม  ผู้รับผิดชอบ อ.สายนที ทรัพย์มี  
- ต าบลพิชัย   ผู้ช่วยผิดชอบ อ.นิตยา เอกบาง 
ส่วนเฟส 2 ได้เตรียมพื้นที่ด าเนินการ จ านวน 5 ต าบล ได้แก่ 
- ต าบลวังเหนือ  ผู้รับผิดชอบ อ.ปรีดา  ตัญจนะ 
- ต าบลวังทรายค า  ผู้รับผิดชอบ อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ 
- ต าบลแม่ถอด  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ 
- ต าบลแม่ปะ   ผู้ร้บผิดชอบ อ.อนิตา  ประตาอินทร์ 
- ต าบลหนองปลาสะวาย ผู้รับผิดชอบ อ.กนกวรรณ  เวชกามา 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

6.4 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
เรื่องที่ 1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ได้รับผิดชอบด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) จ านวน 6 ต าบล ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย 5 ต าบล และจังหวัด
เชียงใหม่ 1 ต าบล  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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เรื่องที่ 2 โครงการ RD go Campus  สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับกรมสรรพากร         
จัดโครงการ RD go Campus เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษีอากรให้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะไป
ฝึกงานในปีการศึกษา 3/2563 และสหกิจศึกษา 1/2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

6.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
เรื่องที่ 1 แนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.         

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยเป็นหลัก  มีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ส่วนมากร้อยละ 70 ที่เสนอผลงานวิจัยไม่ผ่านในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากงานวิจัยไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพตนเอง หรือเป็นงานวิจัยประเภทบริการวิชาการ 
งานวิจัยชุมชน และส่วนมากผลงานที่จะผ่านการาพิจารณาคือ ประเภทต ารา หรือ หนังสือ   

2. ส่วนมากจะคิดว่างานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่/ได้รับทุน จะสามารถน ามาเสนอขอเพ่ือให้ผ่านการ
พิจารณาได้เสมอไป อยากให้ผู้ขอได้พิจารณาคัดเลือกงานวิจัย/ตั้งชื่องานวิจัยให้มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้และ
สาขาวิชาความเชี่ยวชาญของตนเอง  

3. ส่วนใหญ่ผู้ขอที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือพิจารณา ส่วนมากจะไม่ผ่าน  
4. งานวิจัยที่จะน ามาเสนอขอ ควรมีครบองค์ประกอบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผ่านการพิจารณา คณะควรมี

วิธีการ/แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ขอในทุกสาขา ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการได้อย่างสมบูรณ์ 

5. ควรมีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน ระบุความ
เชี่ยวชาญของตนเองเพ่ือพัฒนาและน ามาควบคุมทิศทางของหลักสูตร/สาขา/กลุ่มวิชา ควบคุมผลงานทางวิชาการได้
เพ่ือให้การยื่นเอกสารขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
เสนอให้คณะแต่ละจังหวัดจัดสรรงบประมาณด้วยความระมัดระวังด้านการเบิกจ่ายเงินให้รอบครอบ และควร
พิจารณาถึง OKR เพราะทุกต าบลมี OKR ที่ต้องมีการตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการใช้ทรัพยากรให้ชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และควรมีการรายงานให้กระทรวงอว. ไดท้ราบได้ด้วย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 3 การจัดโครงการธนาคารหน่วยกิตแบบบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล          
ควรน าผลของการด าเนินโครงการมาเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นธนาคาร
หน่วยกิตอย่างไร 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา  14.45 น.  
        
              
 
 
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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


