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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
11.  ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
12.  ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
14.  ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
15.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
16.  นายกิตติพงษ์   วงคก์องแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม     
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
        (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นายยุรธร    จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. นางสาวปริศนา   กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
4. นายเทวา    พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นายสุทัศน์    กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง)  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

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

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.05 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.1.2 การแต่งตั้งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 

1.1.3 แนวทางของมาตรการผ่อนปรนการอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย 

1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2563  

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

2.2  เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
2.2.1  รายงานความคืบหน้าและกรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
2.2.2 แจ้ ง เลื่ อนการจั ด โครงการสั มมนาและการแข่ งขั นทั กษะทางวิ ช าการ                   

ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
2.3.1  รายงานผลการศึกษา  

- ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.4.1  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัย/

การเผยแพร่ และการสร้างขวัญก าลังใจแก่นักวิจัยประจ าปี ๒๕๖๔ 

2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.5.1  เสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 และการด าเนินการจัดสอบ 

Exit Exam ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

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

วาระท่ี  3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2563  
  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

5.2 การชะลอการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 

5.3 การขอเลื่อนระยะเวลาการเดินทางกลับจากการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ราย นางแคทรียา  
พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 

5.4 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 

5.5 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

5.6 พิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

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

เรื่องท่ี 1.1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าคณะ 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีพ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ      

ที่ใหค้วามกรุณาให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มาโดยตลอด  
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 การแต่งตั้งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
การเปลี่ยนแปลงรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ 

ได้ขอพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ  และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย         
ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ขอเรียนแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งนี้  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.3  แนวทางของมาตรการผ่อนปรนการอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะจะด าเนินการผ่อนคลายเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 10 ข้อ 1 
อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีไม่ได้ให้นักศึกษาเข้ามาเรียน แต่ตอนนี้เนื่องจาก
สถานการณ์ทางจังหวัดเชียงใหม่ปรับจากพ้ืนที่สีแดงเป็นพ้ืนที่สีเขียว และในสัปดาห์หน้าจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
รวมถึงในมทร.ล้านนาในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดีและผู้ช่วยอธิการบดีแต่ละจังหวัด 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ   

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2563 เม่ือวันที่         

27 พฤศจิกายน 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่            
27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ  ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวรัตนวลี  ค าเดช หัวข้อ “การยอมรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์          
ในมุมมองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่” 
(1) ผศ.ดร.ภูษณิศา                    เตชเถกิง       ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รศ.ดร.พิชาภพ              พันธุ์แพ        กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์    เขจรนันทน์    กรรมการ 
(4) ดร.ลัดดา     ปินตา        กรรมการ 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

เสนอคณบดีฯ  
เพื่อลงนามค าสั่ง

แต่งตั้ง 
และด าเนินการ
สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์      
ตามก าหนด 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2. นางสาวธนัชพร  ประสงค์ผลชัย หัวข้อ “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
เทศบาลต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” 
(1) รศ.ดร.บุญฑวรรณ                วิงวอน          ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รศ. ดร.พิชาภพ             พันธุ์แพ        กรรมการ 
(3) ดร.ริญญาภัทร์             เขจรนันทน์     กรรมการ 
(4) ดร.ไพรพันธ์              ธนเลิศโศภิต    กรรมการ 

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

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

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอไปยัง         
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อน าเข้าสู่
การพิจารณา
คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมและดู

งาน มทร.ล้านนา 
เพื่อพิจารณาการ

ขอขยาย
ระยะเวลาศึกษา

ต่อ 
3 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ราย นางแววดาว  พรมเสน มทร.
ล้านนา เชียงราย 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบผลงานทางวิชาการ งานวิจัย จ านวน  
5 เรื่อง  เ พ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ในสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขาวิชา 6801 ราย นางแววดาว  พรมเสน           
มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ 
ไปยังกอง

บริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

4 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  ผู้พิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย  เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL 
Journal of Business Administration and Liberal Arts) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้พิจารณาบทความ
วิชาการและบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        
ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal 
Arts) เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

อยู่ระหว่างการ
เสนอไปยัง

คณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน
และทรัพยส์ิน

มหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณา 

 

5 การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ ราย นายชัชวิน  วรปรีชา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภท
หนังสือ เรื่องนิติกรรมสัญญาและละเมิด จ านวน 3 ราย ดังนี้  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด าเนินการ

ประเมินคุณภาพ
ผลงาน 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ธนัญชัย   ทิพยมณฑล อาจารย์คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพายัพ              

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เดชพงษ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พายัพ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา  

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี)  
2.2.1  รายงานความคืบหน้าและกรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2565 จ านวน         
6 หลักสูตร จึงขอรายงานความคืบหน้าและกรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565                   
โดยแบ่งเป็น  3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม หลักสูตร การด าเนินงาน กรอบระยะเวลา 

กลุ่มที ่1 1. หลักสูตรการบญัชี 
2. หลักสูตรการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

ด าเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตร ธันวาคม 2563 - มกราคม 
2564 

กรรมการวิชาการคณะ พิจารณา มคอ. 2 

กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการบริหารคณะ พิจารณา มคอ.2 

กรรมการประจ าคณะ พิจารณา มคอ.2 

กลุ่มที่ 2 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ เสนอสภาวิชาการ มทร.ล้านนา เพื่อ
พิจารณากรอบแนวคิดการด าเนินการแยก
เล่มหลักสตูร จ านวน 4 เลม่ 

ธันวาคม 2563 

กลุ่มที ่3 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
2. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 

ด าเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตร 

มกราคม 2564 

กรรมการวิชาการคณะ พิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสตูร 
กรรมการบริหารคณะ พิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสตูร 

กรรมการประจ าคณะ พิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสตูร 

ด าเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตร เมษายน 2564 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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2.2.2 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019 (Covid-19)           

ที่ประชุมคณบดี ทปบธ.มทร. มีมติ เห็นควรเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 จากเดิมวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 
2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 
2.3.1  รายงานผลการศึกษา (ภายในประเทศ) 

ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษา 

และการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ด้วยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลล้านนา ทุนประเภท 1 (ก)  ขอรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 1/2563 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.50 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 
2.4.1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัย/ การเผยแพร่    

และการสร้างขวัญก าลังใจแก่นักวิจัยประจ าปี ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยรวมถึง           

การเผยแพร่ผลงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แล้วนั้น      
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้มีการจัดการความรู้และได้มีการพัฒนาขั้นตอน                  
การด าเนินงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการด าเนินงานในด้านการการขอรับรองจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์และแบบฟอร์มในการพิจารณา
นักวิจัยดีเด่น/พ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
และบุคลากรของคณะ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ในช่วงไตรมาสที่ ๒  โดยจะมี
ก าหนดการพิจารณาและประกาศผลการพิจารณาในล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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2.5 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ปริศนา  กุลนลา) 
2.5.1 เสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 และการด าเนินการจัดสอบ Exit Exam           

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2563 
ด้วย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานในส่วนของ

ศูนย์ภาษา และด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษา เพ่ือสร้างมาตรฐานในการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการยกระดับมาตรฐานภาษา อังกฤษ                        
ในสถาบันอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่          
พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านภาษา ขอเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 และการ
ด าเนินการจัดสอบ Exit Exam ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการพัฒนาข้อสอบให้เป็นมาตรฐานและน าผลคะแนนมาเทียบกับผลคะแนน TOEIC / IELTS 
ว่าอยู่ในระดับใด นักศึกษาจะไดน้ าผลคะแนนไปใช้ประกอบการศึกษาต่อหรือการสมัครเข้าท างานได ้ 

2. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถานประกอบการทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นความรู้พ้ืนฐานกับ
นักศึกษา สามารถรองรับความต้องการของสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน 

3. เสนอให้คณะพิจารณาเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมการอบรม โดยมีเงื่อนไขหากเข้าอบรมมากกว่า 80% 
จะคืนเงินให้ภายหลัง   

4. มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 
โดยคณะได้รับมอบหมายให้ประสานงานด าเนินการร่วมกับศูนย์ภาษาในการวางระบบกลไก และมหาวิทยาลัย/คณะ
ได้ร่วมกับพยายามขับเคลื่อนให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ   โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับนักศึกษา
ให้มีผลภาษา และไม่กระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  จึงขอความร่วมมือคณะทุกจังหวัดตระตุ้นแจ้งหลักสูตร/
คณาจารย์ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ  ซ่ึงในอนาคตมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาระบุเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการแก้ไข
มายังคณะ และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 9/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224.2/7859  ลงวันที่         

8 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งคืนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปี         
พ.ศ. 2558 โดยให้ทบทวนปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คุณวุฒิไม่สอดคล้องตาม ISCED-F 2013 จ านวน        
2 ราย 

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ราย 
1. นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์ ต าแหน่งอาจารย์ เนื่องจากการบริหารจัดการภายในของหลักสูตร โดยให้  

นายพิชาภพ พันธุ์แพ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน    
2. นางสาวพรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล ต าแหน่ง อาจารย์ ขอปรับชื่อออกจากหลักสูตร เนื่องจากการ

บริหารจัดการภายในของหลักสูตร 
3. นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ขอปรับชื่อออกจากหลักสูตร เนื่องจากการ

บริหารจัดการภายในของหลักสูตร 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงล าดับท่ี 1, 4, 5 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ใหม่) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย ์ เปลี่ยนเป็น นายพิชาภพ  พันธุ์แพ รองศาสตราจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : การบริหารจัดการภายในของหลักสูตร 

2 นางสาวลัดดา  ปินตา อาจารย ์ คงเดิม นางสาวลัดดา  ปินตา อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

3 นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต อาจารย ์ คงเดิม นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางสาวพรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย ์ ยกเลิกรายชื่อ   
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : การบริหารจัดการภายในของหลักสูตร 

5 นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ รองศาสตราจารย ์ ยกเลิกรายชื่อ   
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : การบริหารจัดการภายในของหลักสูตร 

* ขอปรับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คงไว้ 3 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548  เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวรอการปิดหลักสูตร * 
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2. เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 ราย        
1. นางสาวกัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว   ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

(ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น เป็นรองศาสตราจารย์ ในระหว่างการพิจารณา สมอ.08) 
2. นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. นางริญญาภัทร์   เขจรนันทน์  ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. นางสาววรรณพร  ทีเก่ง   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอเพิ่มเติมล าดับที่ 6-9 

ล าดับ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

(เดิม) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

(ใหม่) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย ์ เปลี่ยนเป็น นายพิชาภพ  พันธุ์แพ รองศาสตราจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : การบริหารจัดการภายในของหลักสูตร 

2 นางสาวลัดดา  ปินตา อาจารย ์ คงเดิม นางสาวลัดดา  ปินตา อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

3 นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต อาจารย ์ คงเดิม นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางสาวพรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย ์ ยกเลิกรายชื่อ   
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : การบริหารจัดการภายในของหลักสูตร 

5 นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ ์ รองศาสตราจารย ์ ยกเลิกรายชื่อ   
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : การบริหารจัดการภายในของหลักสูตร 
6   เพ่ิมเติม นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองศาสตราจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - มีคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
7   เพ่ิมเติม นายวรวิทย์ เลาหะเมทนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - มีคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
8   เพ่ิมเติม นางริญญาภัทร์ เขจรนันทน์ อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - มีคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
9   เพ่ิมเติม นางสาววรรณพร ทีเก่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - มีคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาโดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรระบุเหตุผลที่แท้จริง ในการขอปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
1.1 ล าดับที่ 1 นายอนุสรณ์   คุณานุสรณ์   เนื่องจากหมดสัญญาจ้างการท างาน 
1.2 ล าดับที่ 4 นางสาวพรรณิภา  เภสัชพิพัฒน์กุล  เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการไม่ตรงตามเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1.3 ล าดับที่ 5 นางเพ็ญจันทร์   รวิยะวงศ ์ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
1.4 ล าดับที่ 6-9 เนื่องจากเพ่ือเพ่ิมเตมิอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการที่ตรงตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร เพ่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
     หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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5.2 การชะลอการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
ด้วย สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอคณะกรรมการาประจ าคณะพิจารณา

การชะลอการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีจ านวนไม่ครบตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์

จ านวน 2 ท่าน ที่จบการศึกษานานาชาติ 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันไม่มีความพร้อมในการรองรับการ              

จัดการศึกษาในรูปแบบหลักสูตรนานาชาติ 
3. กลุ่มนักศึกษาตัวป้อน กลุ่มเป้าหมายในการเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยนักศึกษา

ภายในประเทศ 50% นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 50% เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้หลายประเทศปิดประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อนักศึกษาต่างชาติกลุ่มตัวป้อนเป้าหมายลดลง   

ทั้งนี้  หากในอนาคตหลักสูตรมีความพร้อมจะได้ด าเนินการเสนอกรอบแนวคิดการขอเปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) เพ่ือให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันอีกครั้ง 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการชะลอการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
   มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบและอนุมัติการชะลอการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
(นานาชาติ)  

2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสภาวิชาการ           
มทร.ล้านนา  

5.3 การขอเลื่อนระยะเวลาการเดินทางกลับจากการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ราย นางแคทรียา                  
พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก 

ตามท่ี นางแคทรียา  พร้อมเพรียง ต าแหน่งอาจารย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับการอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  ณ ต่างประเทศ (ค าสั่ง
มทร.ล้านนา ที่ 365/2561) ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Business and Management ณ Southern 
Taiwan University of Science and technology, Taiwan มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2561 –           
28 กุมภาพัน์ 2564 ด้วยทุน Southern Taiwan University of Science and technology, Taiwan และทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุนประเภท 1 (ข) นั้น   

ในการนี้ นางสาวแคทรียา  พร้อมเพรียง ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยครบ 2 ฉบับ  ในฐาน 
SCOPUS และ ECONLIT-American Economic Association ตามเงื่อนไขของหลักสูตร และจะท าการสอบป้องกัน
ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 14 มกราคม 2564 และคาดว่าจะสามารถเสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564  แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งต้องด าเนินการตาม
มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามก าหนด  จึงขอ
อนุญาตขยายเวลาการายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2564 –  30 
เมษายน 2564  

นางสาวแคทรียา  พร้อมเพรียง จึงขอเสนอการเลื่อนระยะเวลาการเดินทางกลับ เพ่ือมารายงานตัวปฏิบัติ
ราชการ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 ตามบันทึกข้อความที่        
อว 0654.02(02)/บธ(กจ) 386/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอเลื่อนระยะเวลาการเดินทางกลับจากการศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก ราย นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 
2564 – 30 เมษายน 2564 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอเลื่อนระยะเวลา
การเดินทางกลับ จากการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ราย นางแคทรียา  พร้อมเพรียง มทร.ล้านนา ตาก             
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 

5.4 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 
ด้วย ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2564 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562) รวมถึงเชื่อมโยงต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2564 
ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้ผ่านการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564  

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2564 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และจะน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนด OKRs ให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลักดัน OKRs ไป

ยังหน่วยงานระดับคณบดี รองคณบดี ฝ่ายงาน และคณาจารย์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และมีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน บรรลุเป้าหมายตาม OKRs 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของคณะ (SWOT) อาจเพ่ิมขั้นตอนของการท า 
TOWS Matrix ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน
ของหน่วยงาน รวมถึงการเห็นภาพของ Balanced Scorecard (BSC) ที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้ง        
4 มิติ (มุมมองด้านการเงิน การสื่อสาร  กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา) ของทั้ง                     
5 ยุทธศาสตร์  

3. เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเป้าหมายของหน่วยงานที่มีความชัดเจนมากขึ้น คณะอาจจะทบทวน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะสามารถน าไปก าหนดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และตอบสนอง
ต่อตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง เช่นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

4. ด้านการพัฒนานักศึกษา ในปัจจุบันควรให้ความส าคัญของการสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่        
การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  Outcome Based และ Competency Based  
รวมถึงสนับสนุนและผลักดันให้ส าเร็จตามเป้าหมาย การบูรณาการการเรียนการสอน อาจท าเป็น module Non 
Degree ควบคู่ไปกับหลักสูตร Degree และการให้บริการวิชาการ  รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ ศิษย์เก่า เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
หน่วยงานภายนอกได้ในอนาคต 
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5. แผนงานเชิงรุก ควรมีการผลักดันงานวิจัย การบริการวิชาการ  และการ  Re-inventing  คณะหรือ
มหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ รวมถึงปรับตัวเพ่ือหารายได้เพ่ิมของหน่วยงานในอนาคต  

6. หากตัวชี้วัดใดที่มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะสามารถอ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนตาม       
พันธกิจได้ คณะสามารถออกแบบเพื่อจัดท าร่างประกาศของคณะ เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นของคณะได้ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2564  และจะน าเสนอเรื่องเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

5.5 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ด้วยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้จัดท า          
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินงานและการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ทุกหลักสูตรควรมีการตรวจเช็คองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ควรมีการก าหนดขั้นตอนแต่ละกระบวนการให้
ชัดเจน หลักสูตรควรมีการรายงานข้อมูลมางานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ทราบข้อมูลที่จะต้องเตรียมหรือ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสกอ. รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด
เพ่ือให้พร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2565  และส่งกระบวนการให้สกอ.ได้รับทราบว่าทุกหลักสูตรสามารถปรับปรุง
หลักสูตรให้ตามระยะเวลาที่กรอบก าหนด 

2. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีการเช็คกระบวนการซึ่งได้มาของ
ข้อมูล ให้ระบุรายละเอียดเหตุผลที่ได้ข้อมูลตัวเลขน้อยของแต่ละทุกหลักสูตร เช่น  กระบวนการจัดเก็บข้อมูล/
ประมวลผล ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตัวเลขที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น รวมทั้งทบทวนกระบวนการของ
การได้มาซึ่งข้อมูล 

3. องค์ประกอบการที่  3 นักศึกษา ควรมีการก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนมากขึ้น                      
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้แต่ละหลักสูตรคืออะไรต้องการอะไร ท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เพ่ือให้สามารถคง
คะแนนระดับ 3 และท าให้ดีขึ้นในคะแนนระดับ 4   

4. องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ควรมีการผลักดันการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ                  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นคือต้นทุนที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องให้การสนับสนุน  

5. องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ควรมีกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ แต่ละหลักสูตรมีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรบ้าง ถ้ามีกระบวนการที่ชัดเจนก็
จะเป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้  



15 
 

6. องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรีนรู้  ระบบการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นการ
เรียนแบบออนไลน์ ควรมีการก าหนดแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ชัดเจนให้กับหลักสูตรว่าเป็นลักษณะ
ใดทั้งภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบและรับทราบ                      
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และจะได้น าข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาน าไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

5.6 พิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การด าเนินงาน ในปี
การศึกษา 2563 เป็นไปตามระบบกลไก การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา  

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 และขอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล เสนอให้ก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2563             

ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการพัฒนาผลการด าเนินงานของหลักสูตรให้สูงขึ้น 
มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา เห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

5.7 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ และการายงานผลการด าเนินงานระยะ 4 เดือน 

ศูนย์ พัฒนาศักยภาพด้ านบริหารธุ รกิ จและการเป็นผู้ ประกอบการ คณะบริหารธุ รกิ จและ 
ศิลปศาสตร์ หรือ ศูนย์ BEC (BALA Business and Entrepreneur Potential Development Center) จัดตั้งขึ้น
ภายใต้แนวคิดการสร้างความโดดเด่นของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านการบริหารการฝึกอบรม (Training) การเป็นที่
ปรึกษา (Coaching) ผ่านการจัดตั้ง Pilot Plant โดยมุ่งหวังเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริหารธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยศูนย์  BEC ของทั้ง         
6  เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ล าปาง, น่าน, ตาก และพิษณุโลก เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวข้ามจากการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สถานประกอบการผ่านรายวิชาในหลักสูตร ปรับเปลี่ยนพลิกโฉม
สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบนที่จัดการศึกษาและบริหาร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชน/OTOP สู่การเป็น SME ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้าน
บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และเพ่ือโปรดทราบ ผลการด าเนินงาน
ระยะ 4 เดือน  
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คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. สนับสนุนให้เป็นแหล่งแสดงศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะ  ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้

แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพเชิงวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาตลอดจนสังคมประชาชน
ที่เก่ียวข้อง  

2. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมร่วมกับผู้ประกอบการ ท าให้ศูนย์ฯ เป็นที่ พ่ึงของชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการได้ 

3. คณะควรมีระเบียบเพื่อรองรับเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 
4. ควรบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอน ให้สามารถเข้ากับหลักสูตรต่าง ๆ ที่ก าลังพัฒนา หรือเป็น

ส่วนประกอบการเรียนการสอนแบบ Non degree หรือให้บริการวิชาการ  เพ่ือช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้ศูนย์ฯ 
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

5. ควรศึกษาต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ต้องประสานให้สอดคล้องกัน บูรณาการด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือน ามาออกแบบให้เข้ากับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ศูนย์ฯ ได้ผลลัพท์ที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น  

6. เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดี ส่งเสริมให้คนในเครือข่ายได้มีการช่วยเหลือพ่ึงพากัน  
7. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า เสนอให้ศิษย์ เก่าที่ประสบความส าเร็จด้านการท างาน

หรือที่ท างานในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ  
มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

ศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และรับทราบผลการ
ด าเนินงานระยะ 4 เดือน  โดยจะเสนอเรื่องเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  14.25 น.  
        
              
 
 
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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


