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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 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.  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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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นางสาวปริศนา   กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ดร.ภาคภูมิ    ภัควิภาส หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  

1.1.1 การครบก าหนดวาระคณะกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณาจารย์) 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2564  

               เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2564   
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565) 

3.2 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1 

4.2 การปิดการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ          
ทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

4.3 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายณัฐวุฒิ         
ปั้นรูป มทร.ล้านนา ตาก 

4.4 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย นางสาวเบ็ญญา 
อินวรรณ์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

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

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.5 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายศิริศักดิ์  ศักดิ์ศิริคุณ 
มทร.ล้านนา ตาก 

4.6 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

4.7 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (เพ่ิมเติม) (peer reviewer)   เพ่ือท า
หน้าที่ ประเมินการสอน  และหรือประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  

4.8 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

4.9 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาการเงินและ
ตลาดหลักทรัพย์ (อนุสาขาวิชา 680218) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา 
เชียงราย 

วาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

  5.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 

5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

5.1.2  การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม 2564)  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

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

วาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

   5.2 เรื่องให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
        (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 

5.2.1 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงกิจกรรมยกย่องพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่นและนักบริการวิชาการ
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ รวมถึงการขอหนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์และการ
น าไปใช้ 

        5.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ) 
5.3.1 การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ                         

และศิลปศาสตร์ น่าน  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องท่ี 1.1.1 การครบก าหนดวาระคณะกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณาจารย์) 

ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ และตัวแทนคณาจารย์ ดร.แววดาว  พรมเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนกวรรณ  เวชกามา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน  ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ จะครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณาจารย์ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้                   
ข้อเสนอะแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการของคณะมาโดยตลอด   ซ่ึงระหว่างที่มีการด าเนินการสรรหา
คัดเลือกและแต่งตั้ง ทางคณะขอความกรุณาท่านผู้ทรงวุฒิและตัวแทนคณาจารย์อยู่ร่วมการประชุมไปจนกว่าจะมี
การด าเนินการแต่งตั้ง 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่         

27 พฤษภาคม 2564 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่            
27 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาเพิ่มเติมกลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบรายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับจ านวน         
2 วิชา เป็นรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  โดยจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรไม่เพ่ิมขึ้น และให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

แจ้งให้หลักสูตร
บริหารธรุกิจ

พิจารณา
ด าเนินการ 

2 การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสารสนเทศ             
ทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ราย อาจารย์มรกต  ทองพรหม 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     ให้ด า เนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาอ้างอิงต่อไป   

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมลูตาม

ข้อเสนอแนะ      
เพื่อเสนอให้สวท.

พิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

3 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น การน าเสนอ         
เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปเป็น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น              
และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

แจ้งหลักสตูรฯ 
ทราบเพื่อ

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และ

น าเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.ประจ าคณะ 
เดือน มิ.ย. 64 
(วาระที่ 3.1) 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

4 แผนการเรียนปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบแนวทางการจ าท าแผนการเรียนปรับ
พ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 และให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปเป็นแนวทางพัฒนาแผนการเรียนปรับพ้ืนฐาน
วิชาการและวิชาชีพนักศึกษาใหม่ให้มีความสอดคล้องต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

ด าเนินการตาม
แผนการเรียนปรับ
พื้นฐานฯ โดยน า
ข้อเสนอแนะเป็น
แนวทางพัฒนา 

5 การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
ผู้รับทุนมทร.ล้านนา ราย นางสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบและอนุมัติการขอขยายระยะเวลา
ศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 –  30 มิถุนายน 2565     
รวมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) และเสนอต่อไปยังกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน         
มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อและการขออนุมัติ
ทุนการศึกษาตามสิทธิ์เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 560,625 บาท 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล 
เพื่อน าเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะ
กก.ทุนการศึกษาฯ 

มทร.ล้านนา  
และมมีติเห็นชอบ
อนุญาตและอนุมัต ิ

6 การขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา รหัสปีการศึกษาใหม่ 
2564 ด้วยทุนส่วนตัว ราย นางสาวสุธารัตน์  โพธิ์เลิก มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     อนุญาตให้ศึกษาต่อ  ระดับปริญญาเอก           
ภาคนอกเวลา รหัสปีการศึกษาใหม่ 2564 ด้วยทุนส่วนตัว เป็นระยะเวลา 3 ปี  
ทั้งนี้ให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ก ากับติดตามและ
เร่งรัดการศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี รวมถึงมอบหมาย
ภาระงานด้านการสอนให้มีความเหมาะสมเพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียน และเสนอ
ต่อไปยังกองบริหารงานบุคคลเ พ่ือน าเข้าสู่ การพิจารณาคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ            
กองบริหารงาน

บุคคล เพื่อน าเข้า
สู่การพิจารณาของ

คณะกก.
ทุนการศึกษาฯ 
มทร.ล้านนา 

7 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)          
เพื่อท าหน้าที่ประเมินการสอน และหรือการประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ในการท าหน้าที่ประเมินการสอน และหรือ       
ท าหน้าที่ประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1. ศ.ดร.จ าเนียร   จวงตระกูล 
2. รศ.ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ 
3. ผศ.ดร.ปารุษยา เกียรติคีร ี
4. ผศ.ดร.นานา  ศรีธรรมศักดิ์ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

บันทึกใน 
ฐานบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของคณะ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ    (ไม่มี) 
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วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2564        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่ง                  
การแก้ไขมายังคณะ ซึ่งคณะได้รับแจ้งให้แก้ไขการสะกดค าผิดเล็กน้อย และได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2564 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ            

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ตามที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้น าเสนอ         

การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นั้น 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ จึงขอน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเพ่ือปรับปรุง   การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในปัจจุบัน 

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

1. YLO มีความซ้ าซ้อน ควรตรวจเช็คและรวบให้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการกรอกข้อมูลการ
ประเมิน  

2. ควรตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 
1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และปรับปรุงข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีความทันสมัย และควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 หรือฐานข้อมูล SCOPUS) เพ่ือ
รองรับการเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2565  

3. เสนอปรับเปลี่ยนข้อความ ดังนี้ 
3.1 ปรัชญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  เป็น ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ 

ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเรียนรู้ให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

3.2 อัตลักษณ์หลักสูตร เป็น ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ สามารถ
ปฏิบัติงานในองค์กรระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นมืออาชีพ 

3.3 ให้ทบทวนวัตถุประสงค์ควรเพิ่มประเด็นด้าน Business เพ่ือให้เห็นภาพของหลักสูตร 
4. ควรปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 5 ด้าน ควรควบคู่และ

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ YLO 
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5. ควรตรวจสอบและปรับปรุง มคอ.2 โดยเรียบเรียงเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาให้มีความ
สม่ าเสมอในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ให้ตัดค าว่า to Study ออก  

6. ค าอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป การใช้ภาษายังไม่ถูกต้องท าให้ความหมายคลาดเคลื่อน           
ไม่สมบูรณ์ การใช้ able to เป็น adjective ไม่สามารถข้ึนต้นประโยคได้  

7. ในส่วนของ YLO ควรเพ่ิมเติมและตรวจสอบค าขึ้นต้นประโยคควรใช้ infinitive with to น าหน้า      
การข้ึนต้น/รูปประโยค 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่ม
หลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

3.2 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้น ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ตามท่ี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
(เชี่ยวชาญสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัสสาขาวิชา 6802 อนุสาขาวิชาการจัดการ รหัสอนุสาขาวิชา 680201) สังกัด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานก่อน
การเผยแพร่ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้         

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

2. การจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Management) 
3. ทฤษฎีผู้น าและการปฏิบัติ (Leadership Theory and Practice)  
โดยได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 7/2564  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563          

และได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว 
ทั้งนี้ ได้น าเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2564 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตามรายละเอียดแบบตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการท่ีเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ราย รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  

ในการนี้ สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน  
3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ. ศ. 2560 ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680201)  ราย รองศาสตราจารย์ 
ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ ดังนี้  

1. ศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร    จวงกระกูล ประธานกรรมการ 
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เชี่ยวชาญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน  อาจารย์ สังกัดการจัดการและบริหารธุรกิจ 
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
        เชี่ยวชาญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
        เชี่ยวชาญ สาขาบริหารธุรกิจ 
        อนุสาขาวิชาการจัดการการด าเนินงาน 
        อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  จ านวน          
3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ  ราย รองศาสตราจารย์           
ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ให้ผู้ขอด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร

ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เมื่อวันที่                    
22 มิถุนายน 2564 

2. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 รวมถึง
ตรวจทานคุณวุฒิ/คุณสมบัติ/ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ราย ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอเพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. หากได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้น าเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ แล้วจึงน าเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้ง 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1 

ด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าสรุปรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา        
ฤดูร้อน 2563 ครั้งที่  1 ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่  1  ในระดับปริญญาตรี                         
จ านวน  321 ราย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 16 ราย รวมทุกระดับ จ านวน 337 ราย  โดยมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 13 ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 
2 จ านวน 13 ราย   และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบ
ตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1 

1. ระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน   -  ราย 
2. ระดับปริญญาตรี    จ านวน       321  ราย 
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน         16  ราย 
4. ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  -    ราย 
รวมทุกระดับ     จ านวน       337  ราย 
 



11 
 

5.  เกียรตินิยมอันดับ 1   จ านวน         13  ราย 
6.  เกียรตินิยมอันดับ 2   จ านวน         13 ราย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายนาม

ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 337 ราย 
มติที่ประชุม  
1. อนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 321 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับ                

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 13 ราย และอันดับ 2 จ านวน 13  ราย ประจ าภาคการศึกษา  
ฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

2. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 16 ราย           
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

3. น าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

4.2 การปิดการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย และพิษณุโลก ทั ้งนี ้เนื ่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มทร.ล้านนา พิษณุโลก ไม่มีการเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และ
ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้าง ซึ่งส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาปิด การจัดการเรียนสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการปิดการจัด การเรียน
การสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

4.3 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายณัฐวุฒิ ปั้นรูป           
มทร.ล้านนา ตาก 

ด้วย นายณัฐวุฒิ   ปั้นรูป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์  สั งกัดหลักสูตร                
ระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ปัจจุบัน          
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1/2563  โดยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (ระยะเวลา 2 ปี) เพ่ือเป็นการปรับคุณวุฒิให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ข้อ (1) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ทางด้านธุรกิจไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต เมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณวุฒิสอดคล้องกับมาตรฐานวุฒิระดับ ปริญญาตรี ตาม มคอ. 1 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้  
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ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2564 และได้ด าเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อปี 2564) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
3. รายชื่อหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุ มัติหลักสูตรของ         

สภาสถาบันอุดมศึกษา (ระหว่างปี 2555-2561) 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์                 

พ.ศ. 2552 
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาโท        

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายณัฐวุฒิ  ปั้นรูป 
มทร.ล้านนา ตาก  

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย             
นายณัฐวุฒิ  ปั้นรูป มทร.ล้านนา ตาก เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ  และน าเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป  

4.4 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย นางสาวเบ็ญญา อินวรรณ์ 
มทร.ล้านนา ล าปาง 

ด้วย นางสาวเบ็ญญา  อินวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
(ภาษาตะวันตก)  สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง ปัจจุบันมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   มีความประสงค์ขอ
อนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต                            
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา แผน ข ภาคนอกเวลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
(วันที่ 26 มิถุนายน 2564) มีก าหนดระยะเวลา 2 ปี  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้และศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  โดย
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว และมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.  แผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อปี 2564) 
2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่องรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา           
ภาษาอังกฤษศึกษา ภาคพิเศษ) 

3. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ พิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท                     
ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย นางสาวเบ็ญญา  อินวรรรณ์ มทร.ล้านนา ล าปาง 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา รับทราบการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา แผน ข ภาคนอกเวลา        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ราย นางสาวเบ็ญญา  อินวรรณ์ มทร.ล้านนา ล าปาง เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้
เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติต่อไป 
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4.5 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายศิริศักดิ์   ศักดิ์ศิริคุณ มทร.ล้านนา ตาก 
ด้วย นายศิริศักดิ์  ศักดิ์ศิริคุณ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและ     

การบริการ  สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ปัจจุบันมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อระดับ  ปริญญาเอก ด้วยทุน
ส่วนตัว หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อปี
การศึกษา 2561 ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 ที่ผ่านมาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ิม ทักษะ
กระบวนการวิจัย ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายและพันธกิจของหลักสูตรในอนาคต    

ปัจจุบันได้ศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.91  คงเหลือ
การท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีความก้าวหน้าเกินกว่า 50% ซึ่งได้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาแบบออนไลน์ โดยไม่กระทบกับ
การปฏิบัติงานราชการ  ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2565 และมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

1.  แผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อปี 2564) 
2.  ผลการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.91 
3. หนังสือรับรองจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  วิทยานิพนธ์มีความก้าวหน้ามากกว่า

ร้อยละ 50 
4. แผนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก            

ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายศิริศักดิ์  ศักดิ์ศิริคุณ มทร.ล้านนา ตาก 
มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา รับทราบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ด้วยทุนส่วนตัว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา         
ราย นายศิริศักดิ์  ศักดิ์ศิริคุณ มทร.ล้านนา ตาก เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติต่อไป 

4.6 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร           
จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปัจจุบัน
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มีความประสงค์ขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บั ณฑิตศึกษา                   
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (1 มิถุนายน 
2564 ถึง 1 มิถุนายน 2567) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี เพ่ือน าความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยสอดแทรกหลักธรรมในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือให้นักศึกษามีหลักในการด าเนินชีวิตที่ดี ส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม และเพ่ือน าความรู้มาพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
และพัฒนากิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาของคณะและมหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอศึกษาต่อจากคณะกรรมการกลุ่มวิชาสังศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว และ
มีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
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1. แผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อปี 2564) 
2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่              

เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ) ประจ าปีการศึกษา 
2564 

3. โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก            
ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  เมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะได้เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป  

4.7 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  (เพิ่มเติม) (peer reviewer)  เพื่อท าหน้าที่             
ประเมินการสอน  และหรือประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  

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 ดังกล่าว ที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าที่ประเมิน ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและรับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
(เพ่ิมเติม) (peer reviewer) ท าหน้าที่ประเมินการสอน และหรือประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการ                          
ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จ านวน 4 ราย (ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ ก.พ.อ./กกอ. ก าหนด ) เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลบัญชี
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะต่อไป 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ในการท าหน้าที่ประเมินการสอน และหรือท าหน้าที่ประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. รศ.ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต 
2. ผศ.ดร.ขวัญใจ  กิจชาลารัตน์ 
3. รศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
4. รศ.ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร 
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4.8 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้น ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้ วย  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์หริพล   ธรรมนารักษ์  พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา ต าแหน่ ง                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษา (รหัสสาขาวิชา 6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา            
(รหัสอนุสาขาวิชา 650146) สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ 
“กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Process of Thinking and Problem Solving)  เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่             
 ในการนี้  สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้ านนา เชียงราย ได้ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer reviewer)                      
เพ่ือประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัสสาขาวิชา 6501) โดยขอใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
จ านวน 3 ราย ดังนี้  

1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์   วัฒนาณรงค์ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ เทคโนโลยี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา  
หรือ ครุศาสตร์ 

   2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ  อาจาร์สาขาศิลปศาสตร์ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงราย 
        เชี่ยวชาญสาขาวิชาสังคมวิทยา  
        อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวทิย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
         คณะครุศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
         วิทยาเขตเชียงใหม่ 
         เชี่ยวชาญสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา  
         หรือ ครุศาสตร์ 

         อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง          
ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเมื่อวันที่                 
22 มิถุนายน 2564 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตามรายละเอียดแนบท้ายแบบตรวจสอบและรับรองการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ราย ผศ.หริพล  ธรรมนารักษ์  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  จ านวน 3 ราย        
เพ่ือประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัสสาขาวิชา 6501) โดยขอใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
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คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ให้ผู้ขอ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร

ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เมื่อวันที่           
22 มิถุนายน 2564 

2. ให้ผู้ขอ ทบทวนผลงานที่น ามาใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ให้มี
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอ (รหัส 4 หลัก) และควรระบุอนุสาขาวิชา (รหัส 6 หลัก) ซึ่งเป็นไปตามความ
เชี่ยวชาญในระดับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และทบทวนการเลือกวิธีการพิจารณาผลงานวิธีปกติ หรือวิธีพิเศษ 
 มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติให้ผู้ขอด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ แล้วจึงน าเรื่องเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามล าดับอีกครั้ง  

4.9 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาการเงินและตลาด
หลักทรัพย์ (อนุสาขาวิชา 680218) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรการบัญชี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ด้วยวิธีปกติ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาการเงินและตลาดหลักทรัพย์                           
(อนุสาขาวิชา 680218) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย จ านวน 
2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 
6802) ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของผลงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย 2 เรื่อง) 

5.1 เรื่องการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน         
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุสาหกรรม (First author) 

5.2 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน         
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Essentially intellectual contributor) 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และมีข้อเสนอแนะให้ระบุการขอสาขาวิชา (รหัสสาขาวิชา 4 หลัก) 
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอในอนาคตที่จะสามารถขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นที่มีความสอดคล้องได้อย่างหลากหลายสาขาวิชา ที่เก่ียวข้อง   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย 
จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ             
(รหัสสาขาวิชา 6802) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 
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วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
5.1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 

5.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ. 2564 
รวมถึงการประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยคณะฯ ได้ด าเนินการประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนงานด้านต่าง  ๆ รวมทั้งการสรุปปัญหา อุปสรรค            
ในการด าเนินงานเพ่ือจะน าผลที่ได้ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ต่อไป  

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

5.1.2 การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ. 2564  (เดือนพฤษภาคม 2564)              
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ด้วย ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ. 2564 และประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) ในแผนงานด้าน
ต่าง ๆ โดยมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพียงร้อยละ 25.64 และพบว่าประเด็นที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานของคณะฯ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพ่ิมมากขึ้น คณะฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีพ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) เพ่ือให้การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2564 ของ       
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ที่คณะฯ ก าหนด 
รวมถึงความคุ้มค่า ของการใช้งบประมาณ และสอดคล้อง ต่อสถานการณใ์นปัจจุบัน 

 ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอรายงานผลการปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2564)  เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

5.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์) 
5.2.1 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงกิจกรรมยกย่องพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่นและนักบริการวิชาการดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๔ รวมถึงการขอหนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์และการน าไปใช้ 
ตามที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยรวมทั้งการ

เผยแพร่ผลงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แล้วนั้น  
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้มีการจัดการความรู้และได้มีการพัฒนาขั้นตอน              
การด าเนินงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการด าเนินงานในด้านการการขอรับรองจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเป็นหลักฐาน
ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการน าส่งบทความตามจริยธรรมใน
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ และประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์และ
แบบฟอร์มในการพิจารณาพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยและบุคลากรของคณะ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมยกย่องพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการ
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบ ดังนี้  
๑. ก าหนดการกิจกรรมยกย่องพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 

(ปรับปรุง) 
ก าหนดการกิจกรรม 

ประกาศเกียรติคุณยกย่องพ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2564 
ระยะเวลา รายละเอียด 

15 – 30 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์การส่งแบบประวัติ  
- แบบประวัติพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2564 
- แบบประวัตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2564 

1 – 31 กรกฎาคม 2564 ส่งแบบประวัติพร้อมแนบผลงาน ผ่านหัวหน้าสาขา/รองคณบดี
พ้ืนที่มายังฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

22 กันยายน 2564 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 24 กันยายน 2564  ประกาศผลการพิจารณาและมอบประกาศณียบัตรประกาศ
เกียรติคุณแก่พ่ีเลี้ยงนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น 
ประจ าปี 2564 
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง/พื้นท่ี (ปรับปรุง))   

 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอรับรองด้านจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ 

(ส่วนกลาง) 

ควบคุมโดย 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แนวทางการควบคุม
ขั้นตอน 

 

 

   

หัวหน้าโครงการวิจยั 
(ส่วนกลาง) 

 
ผู้เสนอขอจัดท าบันทึก
พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐาน 
- บันทึกข้อความ 
- แบบฟอร์ม 
- โครงการวจิัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนตามบันทกึ
ข้อความและแบบฟอร์ม 

หัวหน้าโครงการวิจยั 
(ส่วนกลาง) 

 
เสนอเอกสารตามล าดับ   

งานวิจัย 
(ส่วนกลาง) 

 

 

 

งานวิจัยรับเรื่องเพื่อ
ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานแนบ และเก็บ
ส าเนา 

ภายใน 1 วัน ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนตามบันทกึ
ข้อความและแบบฟอร์ม 

- คณะฯ 
- สวพ. 
- คณะกรรมการจรยิธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ มทร.
ล้านนา 
 

 
- เสนอคณบดี 
- เสนอ ผอ.สวพ 
- เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 
- เสนอประธาน
คณะกรรมการฯ 

ภายใน 9 วัน ติดตามเอกสารตาม
ระบบ 

- สวพ. 
- คณะกรรมการจรยิธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ มทร.
ล้านนา 

 
จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ และจัดท า
หนังสือรับรอง 

ภายใน 1 วัน ติดตามเอกสารตาม
ระบบ 

สวพ. 
 

 

 

 

ส่งเอกสารหนังสือ
รับรองจริยธรรม
งานวิจัยในให้ฝ่ายวจิัย  

ภายใน 2 วัน ติดตามเอกสารตาม
ระบบ 

งานวิจัย  
 

จัดเก็บส าเนาอย่างเป็น
ระบบ จัดส่งเอกสาร
และหนังสือรับรองให้
หัวหน้าโครงการวิจยั 

ภายใน 1 วัน ลงนามรับเอกสารคืน 

 

 

   

ปรับปรุง ณ วนัที่ 14 มิถนุายน 2564 

เริ่ม 

บันทึกขอรับการสนับสนุนตาม 
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 

หัวหน้าสาขา 

พิจารณา 

เห็นชอบ และด าเนินการตามท่ีเสนอ 

จบ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังนักวิจัยผ่าน
คณะต้นสังกัด 

ส่งคืนหัวหน้าโครงการวจิัย 

ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอรับรองด้านจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ 

(พื้นที่) 

ควบคุมโดย 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แนวทางการควบคุม
ขั้นตอน 

 

 

   

หัวหน้าโครงการวิจยั 
(พื้นที่) 

 
ผู้เสนอขอจัดท าบันทึก
พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐาน 
- บันทึกข้อความ 
- แบบฟอร์ม 
- โครงการวจิัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนตามบันทกึ
ข้อความและแบบฟอร์ม 

หัวหน้าโครงการวิจยั 
(พื้นที่) 

 
เสนอเอกสารตามล าดับ   

งานวิจัย 
(พื้นที่) 

 

 

 

งานวิจัยรับเรื่องเพื่อ
ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานแนบ และเก็บ
ส าเนา 

ภายใน 1 วัน ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนตามบันทกึ
ข้อความและแบบฟอร์ม 

- คณะฯ (พื้นที่) 
- สวพ. 
- คณะกรรมการ
จริยธรรมงานวิจยัใน
มนุษย์ มทร.ล้านนา 
 

 
- ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา (พื้นที่) 
- เสนอ ผอ.สวพ 
- เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 
- เสนอประธาน
คณะกรรมการฯ 

ภายใน 9 วัน ติดตามเอกสารตาม
ระบบ 

- สวพ. 
- คณะกรรมการ
จริยธรรมงานวิจยัใน
มนุษย์ มทร.ล้านนา 

 
จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ และจัดท า
หนังสือรับรอง 

ภายใน 1 วัน ติดตามเอกสารตาม
ระบบ 

สวพ. 
 

 

 

 

ส่งเอกสารหนังสือ
รับรองจริยธรรม
งานวิจัยในให้ฝ่ายวจิัย  

ภายใน 2 วัน ติดตามเอกสารตาม
ระบบ 

งานวิจัย  
 

จัดเก็บส าเนาอย่างเป็น
ระบบ จัดส่งเอกสาร
และหนังสือรับรองให้
หัวหน้าโครงการวิจยั 

ภายใน 1 วัน ลงนามรับเอกสารคืน 

 

 

   

ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

เริ่ม 

บันทึกขอรับการสนับสนุนตาม 
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 

หัวหน้าสาขา 

พิจารณา 

เห็นชอบ และด าเนินการตามท่ีเสนอ 

จบ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังนักวิจัยผ่าน
คณะต้นสังกัด 

ส่งคืนหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 
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ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือบุคลากรที่ได้ด าเนินนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว
และจะน าผลงานไปใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงนักวิจัยที่ได้ตี พิมพ์เผยแพร่แล้วตั้งแต่ปี 2560-2563 เพ่ือน า
ผลงานไปใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถได้รับการพิจารณาให้เป็นผลงานที่ได้รับการรับรอง
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยไม่ต้องยื่นขอหนังสือรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ย้อนหลัง  

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กรณีที่ได้ด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้วและจะน าผลงานไปใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงนักวิจัยที่ได้

ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว และเพ่ือน าผลงานไปใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์  เสนอให้จัดท าเป็นหนังสือชี้แจงเพ่ือประกอบการอ้างอิงพร้อมแนบหลักฐานเป็นการทดแทนหนังสือ
รับรองจริยธรรมฯ เช่น ชี้แจงว่าผลงานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และตีพิมพ์ก่อนที่จะมีระเบียบบังคับ และมีแบบฟอร์มที่ได้
ลงนามการยินยอม/การขออนุญาตระหว่างผู้ท างานวิจัยร่วม โดยระบุข้อความว่าจะไม่น าข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย
ไปเปิดเผย ซึ่งจะน าไปเพียงเพ่ือการวิเคราะห์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ   

2. ขอให้คณะพ้ืนที่ตากและหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เกิดกรณีดังกล่าวจัดส่งข้อมูลสนับสนุนมายังคณะ  เพ่ือทาง
คณะจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอให้มหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือบุคลากรที่ด าเนินการวิจัยเรียบร้อย
แล้วและจะน าผลงานไปใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ และเพ่ือน าไปใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
สามารถได้รับการพิจารณาให้เป็นผลงานที่ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยไม่ต้องยื่นขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ย้อนหลัง 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของมหาวิทยาลัยต่อไป  

5.3 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ) 
5.3.1 การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ                         

และศิลปศาสตร์ น่าน  
1) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน มีก าหนดจัดโครงการ “การพัฒนาทักษะการเขียน

โครงการวิจัยเดี่ยวและชุดบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ” ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564                
ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมี รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.สมศักดิ์           
อมรสิริพงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นวิทยากร ซึ่งคณะจังหวัดน่านได้ส่งบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกจังหวัดเพ่ือเชิญ
ชวนเข้าร่วม และเม่ือเข้ารับการอบรมครบตามระยะเวลาเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยสามารถประสานงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผศ.จุไรรัตน์  สวัสดิ์ 089-6367519) ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี ้

2) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการ “เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketting ปีงบประมาณ 2564” หัวข้อ “Modern Mareting สร้างตัวตน
บนโลกออนไลน์ เข้าถึงง่าย ขายได้จริง” ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมดิดิมเพรส น่าน โดย                        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ได้ด าเนินการน านักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะทุกสาขาวิชา เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 

 

 

https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/
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ปิดประชุมเวลา  13.15 น.  
        
              
 
 
 
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

 


