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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
15.  ดร.กิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
18.  ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
19.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
20.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นายสวัสดิ์    หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. นางสาวปริศนา   กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5. นายสุทัศน์    กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. นายเทวา    พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ดร.ภาคภูมิ    ภัควิภาส หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.15 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564  

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

1.3.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.3.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
1.3.2.1  รายงานผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563  

ราย นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ มทร.ล้านนา ล าปาง  
1.3.2.2 การส าเร็จการศึกษาของบุคลากร ด้วยทุนส่วนตัว  

-ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ราย  
1) นางลมัย    ผัสดี    มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2) นางศศิพัชร์  สันกลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
3) นางจิตรา    ปั้นรูป    มทร.ล้านนา น่าน 

-ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  
1) นางสาวยุภวดี   ณัฐสิฐโสภพ มทร.ล้านนา น่าน 

1.3.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.3.3.1 แผนงานด้านงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปรับปรุง) 
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1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

1.3.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
1.3.4.1 แผนการด าเนินงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.3.4.2 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563 รอบ 1 (1 กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาเพิ่มเติมกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ด้านบริหารธุรกิจ 

4.2 การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก ราย อาจารย์มรกต  ทองพรหม 

4.3 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565) 

4.4 แผนการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

4.5 การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุน          
มทร.ล้านนา ราย นางสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

4.6 การขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รหัสปีการศึกษาใหม่ 2564 ด้วยทุนส่วนตัว         
ราย นางสาวสุธารัตน์ โพธิ์เลิก มทร.ล้านนา ตาก 
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วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.7 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่

ประเมินการสอน และการประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน  

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   

6.1 รายงานความก้าวหน้าการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) (เพ่ิมเติม) 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

6.2 รายงานสรุปผล TCAS 1 และ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564  

6.3  การเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2564 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องท่ี 1.1.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีก าหนดเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่          

14 มิถุนายน 2564  โดยได้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ให้ผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎีทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และการสอนที่มีชั่วโมงปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบการสอนปกติโดย
เพ่ิมการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโคโรนา 2018 (COVID-19)        
อย่างเคร่งครัด และมหาวิทยาลัยได้เน้นย้ าให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถานที่ต่าง ๆ ด าเนินการเตรียมห้องเรียน การท า
ความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้พร้อมส าหรับกับการใช้งาน รวมถึงการดูแล
เรื่องอาคารสถานที่  และให้ความส าคัญแก่นักศึกษาในการให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบออนไลน์         
ซึ่งคณะจะได้เตรียมด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมรวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
ต่อไป 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่         

24 กุมภาพันธ์ 2564 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่            
24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 1 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา 

2 พิ จ า รณาการขอ เพิ่ ม เ ติ มก รรมกา รผู้ ท ร งคุณ วุฒิ วิพากษ์หลั ก สู ต ร                 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติการขอเพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน  2 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

3 พิ จ า รณาการขอ เพิ่ ม เ ติ ม ก รรมกา รผู้ ท ร งคุณ วุฒิ วิพากษ์หลั ก สู ต ร              
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) (เพิ่มเติม) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติการขอเพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (เพ่ิมเติม) จ านวน 2 ราย และน าเสนอต่อสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา 

4 การพิจารณากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา 

5 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์ และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.สภาวิชาการ  

มทร.ล้านนา 
และอยู่ระหว่าง

การเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ

กก.สภามทร.
ล้านนา 

6 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะไปปรับปรุงและพัฒนา เล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอต่อ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา 

7 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และ
น าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.สภาวิชาการ  

มทร.ล้านนา 
และอยู่ระหว่าง

การเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ

กก.สภามทร.
ล้านนา 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

8 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕)  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์ และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.สภาวิชาการ  

มทร.ล้านนา 
และอยู่ระหว่าง

การเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ

กก.สภามทร.
ล้านนา 

9 การพิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์ และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.สภาวิชาการ  

มทร.ล้านนา 
และอยู่ระหว่าง

การเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ

กก.สภามทร.
ล้านนา 

10 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์        
ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา 
เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ         
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ 
บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านการสอบบัญชี ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (2 เดือน) โดยไม่ขอเบิก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุวิสา ทะยะธง มทร.ล้านนา 
เชียงราย   

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล

พิจารณา
ด าเนินการ 

และได้รับการ
อนุญาตให้ไปฝึก
ประสบการณ ์

11 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางชนนพร  ยะใจมั่น  มทร.ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ        
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ด้านการสอบบัญชี ณ บริษัท 
ส านักงาน อาร์.เค.เอ็น.สอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564          
(2 เดือน) ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ราย นางชนนพร             
ยะใจมั่น มทร.ล้านนา เชียงราย   
 
 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ           
กองบริหารงาน
บุคคลพิจารณา

ด าเนินการ 
และได้รับการ

อนุญาตให้ไปฝึก
ประสบการณ ์



9 
 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

12 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสสาขาวิชา 
7104) ราย นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบผลงานทางวิชาการ งานวิจัย (บทความ
วิจัย) จ านวน 2 เรื่อง เ พ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสสาขาวิชา 7104) ราย              
นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ           
กองบริหารงาน
บุคคลพิจารณา

ด าเนินการ 
 

13 พิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบและรับทราบผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และจะได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้งานประกันคุณภาพการศึกษาน าไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

แจ้งหลักสตูรให้ 
น าเสนอแนะของ
คณะกก.ไปเป็น
แนวทางการ
พัฒนาและ

ด าเนินการต่อไป 
14 การส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว และการขอเพิ่ม

คุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ จ านวน 3 ราย  
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย  
1. นางสาวรจนา  บุญลพ ลูกจ้างชั่วคราว  
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ  
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  
1. นางสาวปฏิกมล โพธิคามบ ารุง  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     รับทราบการส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา
ราชการ ด้วยทุนส่วนตัว และเห็นชอบการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ           
ซึ่งคุณวุฒิที่ส าเร็จเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของหลักสูตร เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  รวมถึงการเพ่ิมระดับคะแนนในการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  และจะได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ           
กองบริหารงาน
บุคคลพิจารณา

ด าเนินการ 
และได้รับการปรับ
คุณวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวตั ิ

15 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563   
มติคณะกรรมการประจ าคณะ      
1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 ราย ประจ าปี

การศึกษา 2/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 
2. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 895 ราย โดยมี

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 38 ราย และ
อันดับ 2 จ านวน 74 ราย ประจ าปีการศึกษา 2/2563 มีผลตั้งแต่วันที่            
21 มีนาคม 2564 

 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.สภาวิชาการ  

มทร.ล้านนา 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

3. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 5 ราย ประจ าปีการศึกษา 2/2563  มีผลตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม 
2564 

16 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โครงการ
พิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ      อนุมัติ รายนามผู้ ส า เร็จการศึกษา ระดั บ
ปริญญาตรี จ านวน 15 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ านวน - ราย และอันดับ 2 จ านวน 2 ราย ประจ าปีการศึกษา 
2/2563  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  มีผลตั้งแต่วันที่                   
21 มีนาคม 2564 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.สภาวิชาการ  

มทร.ล้านนา 
 

17 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 
ครั้งที่ 2 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ      อนุมัติ รายนามผู้ ส า เร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 97 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ านวน 3 ราย และอันดับ 2 จ านวน 3  ราย ประจ าปีการศึกษา 
2/2563 ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.สภาวิชาการ  

มทร.ล้านนา 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 1.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
1.3.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มี) 

1.3.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
1.3.2.1  รายงานผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ราย นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ       

มทร.ล้านนา ล าปาง  
นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง  ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 –  31 พฤษภาคม 2559 
ด้วยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุนประเภท 1 (ก)  ขณะนี้ได้ศึกษาภาคนอกเวลาราชการ  จึงขอ
รายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 1/2563 มีระดับคะแนน S  อยู่ระหว่างการด าเนินการภาควิทยานิพนธ์ 
(งานวิจัย) และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.3.2.2  การส าเร็จการศึกษาของบุคลากร ด้วยทุนส่วนตัว 
- ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ราย  
   1) นางลมัย  ผัสดี  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
   2) นางศศิพัชร์  สันกลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
   2) นางสาวจิตรา   ปั้นรูป  มทร.ล้านนา น่าน  
- ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  

   1) นางสาวยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ   มทร.ล้านนา น่าน 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ราย  
1) นางลมัย ผัสดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

นางลมัย  ผัสดี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมและ
มนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ ได้รับการอนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา)                                       
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ด้วยทุนส่วนตัว  และได้ส าเร็จการศึกษาแล้วเมื่อวันที่                        
8 มกราคม 2564 มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย 3.71  

2) นางศศิพัชร์  สันกลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
นางศศิพัชร์  สันกลกิจ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี             

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการ
อนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ สาขาการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่       
ปีการศึกษา 1/2559 ด้วยทุนส่วนตัว  และได้ส าเร็จการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.85 

3) นางสาวจิตรา  ปั้นรูป มทร.ล้านนา น่าน  
นางสาวจิตรา  ปั้นรูป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเอกการตลาด 

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับการ
อนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในเวลาราชการและรับทุนมทร.ล้านนา สาขาการบริหารธุรกิจ                      
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2553  และได้
ส าเร็จการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564  

ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  
1) นางสาวยุภวดี  ณัฐสิฐโสภณ  มทร.ล้านนา น่าน 

นางสาวยุภวดี  ณัฐสิฐโสภณ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับการอนุญาตศึกษาต่อ            
ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2560 และได้ส าเร็จการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 มีผลคะแนนเฉลี่ย 
2.74 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.3.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.3.3.1 แผนงานด้านงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปรับปรุง) 
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ระลอกใหม่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และ

พ้ืนทีก่ลุ่มภาคเหนือ ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมตามแผนงานด้านงานวิจัย ในไตรมาสที่  ๓ ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามช่วงเวลาที่ก าหนดในแผน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจึงได้ปรับแผนงานด้านงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยมีการปรับกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ในโครงการและกิจกรรมตามแผนล าดับที่ ๒ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของแผนงาน ทั้งนี้ คณะจังหวัดเชียรายได้ร่วมเป็นคณะกรรมการเจ้าภาพด าเนินการหลักซึ่งได้เลื่อนช่วง
ก าหนดการจัดกิจกรรมเป็นเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2564 ปรับก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ       
แบบมุ่งเป้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ปรับการด าเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบผสมผสานแบบ ONLINE และ ON-SITE 
ปรับการเพ่ิมจ านวนผลผลิตให้มากขึ้น เน้นคุณภาพให้เกิดผลลัพธ์ในโครงการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และจุดประสงค์
ของกิจกรรมโครงการนั้น ๆ และจะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.3.4.1 แผนการด าเนินงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2563 
ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้หน่วยงาน
ทราบถึงผลการด าเนินงาน และพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีรูปแบบการปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกัน 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งแผนการด าเนินงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตรระดับคณะ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3.4.2 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2563  รอบ 1 (1 กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ เพ่ือให้หน่วยงานมีการก ากับติดตามคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพการประเมินคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน นั้น 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 1 (1 กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564)  จึงขอรายงานเพ่ือ
ทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ   ซึ่งคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไข จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 2/2564 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 การพิจารณาเพิ่มเติมกลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 

ด้วยหลักสูตรในสังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพที่ควร
ปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ในด้านการมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษา ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณากลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเพ่ิมเติมจากเดิม 8 รายวิชา 
เป็น 10 รายวิชา ซึ่งเทียบเท่ากับ 30 หน่วยกิต รายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ รายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

1 BACAC111  การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5)  
2 BBABA201  องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)  
3 BBABA202  ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร

ปฏิบัติการ 
3 (3-0-6)  

4 BBABA601  หลักการตลาด 3 (3-0-6)  
5 BBACC101  กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6)  
6 BBACC103  หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6)  
7 BBACC107  การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)  
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ล าดับ รายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
8 BBACC110  การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 3 (3-0-6)  
9 BBAIS806  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในงานธุรกิจ 
3 (2-2-5) เพ่ิมเติม 

10 BBABA739  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 
   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบรูปแบบการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
2. ควรเพ่ิมกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

เสนอให้มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรู้/ทักษะของนักศึกษาก่อนที่ส าเร็จการศึกษา รวมถึงการปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบรายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ
จ านวน 2 วิชา เป็นรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  โดยจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรไม่เพ่ิมขึ้น       
และให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

เรื่องที่ 4.2 การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก ราย อาจารย์มรกต  ทองพรหม 
ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีความประสงค์ขอหารือพิจารณา

คุณสมบัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ราย อาจารย์มรกต  ทองพรหม  
เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.1 ด้านคอมพิวเตอร์ ก าหนดให้คุณสมบัติคณาจารย์
และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาทางด้านธุรกิจไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต   
หรือมีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์        
ไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการท างานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ราย อาจารย์มรกต  ทองพรหม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ดังนี้ 

1. มีรายวิชาที่ได้ศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทาง        
ด้านธุรกิจไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต 

2. มีประสบการณ์ในการท างานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี  (เป็นที่ปรึกษา
นอกเวลาราชการ) 

3. มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอให้ทางบริษัทพิษณุโลก ทีเคเค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) รับรองประสบการณ์ท างานใน        

สายอาชีพคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม โดยขอให้มีรายละเอียดลักษณะงานที่ชัดเจนและระยะเวลาของการเป็นที่ปรึกษา         
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณาเทียบเคียงการมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการท างานสายอาชีพ
คอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี ที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.1 เพ่ือเก็บ
ข้อมูลไว้ส าหรับอ้างอิงต่อไป 



15 
 

2. เสนอให้ทางหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจพิจารณาคุณสมบัติของนายมรกต  ทองพรหม  
จากการรับรองประสบการณ์การท างานตามข้อ 1 เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรและการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ                   
ของคณะกรรมการ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาอ้างอิงต่อไป   

เรื่องท่ี 4.3 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2565) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจัดท า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)          
เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
กับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในปัจจุบัน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบและปรับปรุง มคอ.2 โดยเรียบเรียงเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาให้มีความ
สม่ าเสมอในรูปแบบเดียวกัน และใช้นามวลีเป็นค าขึ้นต้น 

2. ควรเรียงล าดับรหัสรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ให้เป็นไปตามแผนการเรียน 
3. ควรน าเสนอเนื้อหาที่มีการเปรียบเทียบในหลากหลายมิติ เช่น เปรียบเทียบ YLO กับรายวิชา        

ของวิชาที่เปิดสอน  
4. ควรน า PLO และ YOL รายงานไว้ในส่วนภาคผนวก 
5. การฝึกสหกิจ ควรเป็นสถานประกอบการธุรกิจข้ามชาติ บริษัทการน าเข้าส่งออกสินค้า หรือ               

ที่เก่ียวข้องกับการใช้ความรู้ทักษะด้านภาษา 
6. เสนอให้มีการก าหนดมาตรฐานระดับความรู้/ทักษะด้านภาษาของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา       

ให้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่สูงกว่าหลักสูตรอื่น  
มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

การน าเสนอเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป  

เรื่องท่ี 4.4 แผนการเรียนปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการรวบรวมแผนการเรียนปรับพ้ืนฐานทางวิชาชีพของ

นักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ทั้งหมด 6 พ้ืนที่  
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ทั้งนี้ การเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัส          
โคโรนา 2018 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้ทุกหลักสูตรวางแผนการเรียน
ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งแบบ ONLINE และ ON-SITE และเป็นไป
ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยฯ  

กรอบแนวคิดในการปรับพ้ืนฐาน 
1. ระยะเวลา 30-45 ชั่วโมง ด าเนินการตลอดเวลาเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 
2. ใช้ผลจาก มคอ. 7 ของปี 2563 และแบบส ารวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ปี 2563       

โดยเน้นหัวข้อการเตรียมความพร้อมดังนี้ 
2.1 การปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับการเรียนออนไลน์ 
2.2 การปรับตัวเข้ากับชีวิตมหาวิทยาลัยและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ภาษาและ IT 
2.4 ทัศนคติวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

3. ประเมินผลจากอัตราการคงอยู่ แบบประเมินทัศนคติ และแบบประเมินความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ทั้งก่อนและหลัง 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองการด าเนินงานตามแผนการเรียนปรับพ้ืนฐาน
วิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยใช้บทเรียน/กิจกรรมที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ปรากฎใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร  
   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เสนอให้ควรมีแผนการเรียนปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี (ปี 1-4)  
2. เสนอให้ด าเนินการประเมินองค์ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน 

ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของนักศึกษา ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนของกระบวน เพ่ือเป็นข้อมูลการพิจารณา
ถึงความจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการปรับพ้ืนฐานหรือไม่เพียงใด 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบแนวทางการจ าท าแผน 
การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 และให้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปเป็นแนวทางพัฒนาแผนการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ให้มีความ
สอดคล้องต่อไป  

เรื่องที่ 4.5 การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนมทร.ล้านนา 
ราย นางสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นางสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ                   
และศิลปศาสตร์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร   Ph.D. Program in 
Tourism ณ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีก าหนดเวลาศึกษา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

ขณะนี้ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนแล้ว และน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือ
วิทยานิพนธ์จ านวน 120 หน่วยกิต ซึ่งยังไม่ครบตามหลักสูตรจึงยังไม่ส าเร็จการศึกษา และอยู่ในระหว่างการเขียน
วิทยานิพนธ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดทั่วโลกในขณะนี้เป็นเหตุให้       
ไม่สามารถเดินทางเพ่ือรวมข้อมูลในงานวิจัยได้ จึงมีความจ าเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมและกระบวนการด าเนินงาน
วิจัยใหม่ทั้งหมด แม้ว่าจะน าเสนอหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยผ่านแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  
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ขอเสนอขยาย เวลาศึ กษาต่ อครั้ งที่  1 ก่อนสิ้ นสุ ดก าหนด เวลาตามหลั กสู ตร ไม่น้ อยกว่ า                        
45 วัน  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) และ 
ขออนุมัติทุนการศึกษาตามสิทธิ์เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 560,625 บาท  

คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่  1 ตั้งแต่วันที่                   
1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (12 เดือน)  โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาดังนี้  

1. แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 –            
30 มิถุนายน 2565  ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) 

2. แผนการขยายเวลาศึกษาต่อในช่วงที่ขอขยายเวลา 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) 
3. หนังสือรับรองมหาวิทยาลัย การขยายเวลาศึกษาต่อโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
4. รายงานผลกระทบด้านการเรียนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
5. รายงานผลการศึกษา  
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดหลักสูตร และในช่วงระยะการขยายเวลาศึกษาต่อตามสิทธิ์              

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 560,625 บาท  
7. ประกาศมทร.ล้านนา เรื่องการจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม                 

ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2551  
มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ า คณะร่ ว มกั น พิจ า รณา  มี มติ เ ห็ นชอบและอนุ มั ติ                         

การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 –  30 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา                     
1 ปีการศึกษา (12 เดือน) และเสนอต่อไปยังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและการขออนุมัติ
ทุนการศึกษาตามสิทธิ์เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 560,625 บาท 

เรื่องที่  4.6 การขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา รหัสปีการศึกษาใหม่ 2564                
ด้วยทุนส่วนตัว ราย นางสาวสุธารัตน์  โพธิ์เลิก มทร.ล้านนา ตาก 
ด้วย นางสาวสุธารัตน์  โพธิ์เลิก  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ตาก ได้รับอนุญาตลาศึกษาและรับทุนมทร.ล้านนา ประเภท ก.                             
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555             
ขณะนี้ได้ลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.97  คงเหลือการท าวิทยานิพนธ์ที่
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการปรับแก้ไขเพ่ือให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ที่สุด จึงต้องอาศัยเวลาการ
ด าเนินการอีกระยะหนึ่ง จึงได้ขออนุญาตกลับมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
แต่ด้วยภาระงานสอน งานวิจัยและงานด้านอ่ืน ๆ จึงไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนดในปีการศึกษา            
2563 ได้  

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกได้สิ้นสุดลงแล้ว และไม่สามารถขยาย
เวลาได้อีกส าหรับผู้ที่ได้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555  จึงได้เข้าศึกษารหัสปีการศึกษาใหม่ 2564 ภาคนอกเวลา        
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ  โดยน าวิทยานิพนธ์เรื่องเดิมมาปรับ
เนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น ส่วนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ได้ลงเรียนซ้ า คงเหลือการท าวิทยานิพนธ์เพียง        
อย่างเดียว โดยได้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ และยังคง
สามารถปฏิบัติราชการได้ดังเดิม 

จึงขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา รหัสปีการศึกษาใหม่ 2564 ด้วยทุนส่วนตัว 
เป็นระยะเวลา 3 ปี              
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คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณา โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้  
1. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 90 
2. แผนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์  
3. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงเรียนซ้ า 
4. ผลการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5. เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่ องข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา                       

ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 ข้อ 18 ระยะเวลาเรียน (ข้อ 18.3) 
และข้อ 29 การคืนสภาพนิสิต (ข้อ 29.2 และ ข้อ 29.3)  

6. ผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 
7. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนา

บุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ พ.ศ.2551 (หมวด 2 การลาศึกษาภาคนอกเวลา) 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ อนุญาตให้ศึกษาต่อ              

ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา รหัสปีการศึกษาใหม่ 2564 ด้วยทุนส่วนตัว เป็นระยะเวลา 3 ปี  ทั้งนี้ให้         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ก ากับติดตามและเร่งรัดการศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษา          
โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี รวมถึงมอบหมายภาระงานด้านการสอนให้มีความเหมาะสมเพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียน   
และเสนอต่อไปยังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน 
มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

เรื่องที่ 4.7  การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมิน
การสอน และหรือการประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน            

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2563 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา 
(Case Study), งานแปล, ต ารา และหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอก าหนด             
ต าแหน่งทางวิชาการ นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนของการประเมินการสอนและการประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นไปตามประกาศมทร.ล้านนา ดั งกล่าว ที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าที่ประเมิน ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและรับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) ท าหน้าที่ประเมินการสอน และประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน จ านวน 5 ราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ                   
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพ่ือจะได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของคณะต่อไป 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การพิจารณาเพ่ือบรรจุบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง และควรมีผลงานทางวิชาการในเชิงประจักษ์ที่มีความสอดคล้องกับประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินการสอนและหรือท าหน้าที่ประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ จึงขอพิจารณาเพิ่มเติมเข้าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รายที่ 1, 2, 3 และ 5 รวมจ านวน 4 ราย    
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มติที่ประชุม         คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ในการท าหน้าที่ประเมินการสอน และหรือท าหน้าที่ประเมินต้นฉบับคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ศ.ดร.จ าเนียร    จวงตระกูล 
2. รศ.ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ 
3. ผศ.ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี 
4. ผศ.ดร.นานา  ศรีธรรมศักดิ์ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
เรื่องท่ี 6.1 รายงานความก้าวหน้าการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2565) 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2565) (เพิ่มเติม) 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรจากสภาวิชาการ  
ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
(เพ่ิมเติม) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลได้ด าเนินการวิพากษ์
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และจะได้ด าเนินการเสนอเล่มหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะภายในเดือนกรกฎาคม 
2564 ต่อไป   

ส าหรับการพิจารณากรอบแนวคิดการแยกเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจจาก 1 เล่มเป็น 4 เล่ม ไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ  แต่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย เสนอให้แยกเล่มหลักสูตรเป็น 2 เล่ม คือเล่มบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเล่ม
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เนื่องจากเล่มบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมี มคอ.1 ไม่เหมือนกับเล่มหลักสูตรอ่ืน  และอยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 6.2 รายงานสรุปผล TCAS 1 และ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ  TCAS 1        

และ 2 แต่ละจังหวัด โดยได้แสดงจ านวนดังนี้  
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มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 6.3  การเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.          
ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2564 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื่อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               

มีความรุนแรงอย่างมากในประเทศไทย  ที่ประชุมคณบดี/ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปบธ.9 
มทร.) มีมติเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีก าหนดจนกว่าสถานการ์จะดีขึ้น  ทั้งนี้ ในปีพ.ศ.2565  
จะมีการพิจารณาการจัดโครงการฯ โดยมีก าหนดให้มทร.รัตนโกสินทร ์ศาลายา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการต่อไป 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  13.15 น.  
        
              
 
 
 
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

 


