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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 6/2564 
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
14.  นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี 
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 6/2564 
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา   ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นายสวัสดิ์    หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. นางสาวปริศนา   กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5. นายเทวา    พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. นายสุทัศน์    กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
8. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
9. ดร.สุภรพรรณ   คนเฉียบ  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

10. นางสาวสุวิสา   ทะยะธง  อาจารย์ หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย 
11. นางชนนพร     ยะใจมั่น  อาจารย์ หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 6/2564 
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  

1.1.1 การเลื่อนก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ  

ครั้งที่ 4/2564 และครั้งที่ 5/2564  

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ  (ไม่มี) 

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2564 และครั้งที่ 5/2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

4.2 การพิจารณาร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 

4.3 การพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

4.4 การพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

4.5 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร             
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 6/2564 
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

        5.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์  
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 

5.1.1 การรายงานผลการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 

5.1.2 การรายงานผลการไปเ พ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางนชนนพร  ยะใจมั่น  มทร.ล้านนา เชียงราย 

  5.2 เรื่องให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
  (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 

4.2.1 สรุปรายงานการด าเนินโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเขียน
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ    (ไม่มี) 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องท่ี 1.1.1 การเลื่อนก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจ้งก าหนดเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากวันที่ 26 สิงหาคม 
2564 ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)  และมีก าหนด
ใหมเ่ป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2565  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2564 และครั้งที่ 

5/2564 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 4/2564 และ ครั้งที่ 
5/2564  ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง จ านวน 2 เรื่อง    
1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
เป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และ
น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอเข้าสู่การ
พิจารณา

คณะกรรมการ
สภาวิชาการ มทร.

ล้านนา  
ครั้งท่ี 165  

(ก.ค. 64) วันท่ี 
27 ก.ค. 64 

2 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้น
ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     ให้ด า เนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ แล้วจึงน าเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
อีกครั้ง 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอหัวหน้า 
สาขาบริหารธุรกิจ

เพื่อแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 9 เรื่อง    
1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 

2563 ครั้งที่ 1 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     
1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 321 ราย โดยมี

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 13 ราย และ
อันดับ 2 จ านวน 13  ราย ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1       
มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

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

3. น าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน

พิจารณา
ด าเนินการ 

2 การปิดการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการปิดการจัด การเรียนการสอนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอเข้าสู่การ
พิจารณา

คณะกรรมการ
สภาวิชาการ มทร.

ล้านนา  
ครั้งท่ี 164  

(ก.ค. 64) วันท่ี  
1 ก.ค. 64 

3 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย 
นายณัฐวุฒิ  ปั้นรูป มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบอนุญาตให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภาคนอกเวลา ด้วยทุน
ส่วนตัว ราย นายณัฐวุฒิ  ปั้นรูป มทร.ล้านนา ตาก เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้เพ่ิม
คุณวุฒิในทะเบียนประวัติ  และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ            
กองบริหารงาน

บุคคล เพื่อน าเข้า
สู่การพิจารณาของ

คณะกก.
ทุนการศึกษาฯ 
มทร.ล้านนา 

4 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย 
นางสาวเบ็ญญา  อินวรรณ์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     รับทราบการศึกษาต่อระดับปริญญาโท          
ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา แผน ข ภาคนอกเวลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ราย 
นางสาวเบ็ญญา  อินวรรณ์ มทร.ล้านนา ล าปาง เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้เพ่ิม
คุณวุฒิในทะเบียนประวัติต่อไป 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

บันทึกการศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคณุวุฒิ
ในทะเบียนประวตัิ

เมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 9 เรื่อง    
5 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว ราย นายศิริศักดิ์  

ศักดิ์ศิริคุณ มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    รับทราบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุน
ส่วนตัว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ราย นายศิริศักดิ์  ศักดิ์ศิริคุณ มทร.ล้านนา ตาก เมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะได้เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติต่อไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

บันทึกการศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคณุวุฒิ
ในทะเบียนประวตัิ

เมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

6 การขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา ด้วยทุนส่วนตัว ราย                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบอนุญาตให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา             
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้เพ่ิม
คุณวุฒิในทะเบียนประวัติ และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ            
กองบริหารงาน

บุคคล เพื่อน าเข้า
สู่การพิจารณาของ

คณะกก.
ทุนการศึกษาฯ 
มทร.ล้านนา 

7 การพิจารณารายชื่ อบุคคลเพื่ อแต่ งตั้ ง เป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ  ( เพิ่ ม เติม )                
(peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ ประเมินการสอน  และหรือประเมินต้นฉบับ
คุณภาพผลงานทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ในการท าหน้าที่ประเมินการสอน และหรือท า
หน้าที่ประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 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 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการ
บันทึกใน 

ฐานบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของคณะ 

8 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้น
ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ มทร.
ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     ให้ผู้ขอด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ แล้วจึงน าเรื่องเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามล าดับอีกครั้ง  
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอรองคณบดีฯ
เชียงราย  
เพื่อแจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 9 เรื่อง    
9 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 
6802) อนุสาขาวิชาการเงินและตลาดหลักทรัพย์ (อนุสาขาวิชา 680218) 
ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย มทร.ล้านนา เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย 
จ านวน 2 เรื่อง เ พ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) โดยขอใช้เกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  ราย นางชไมพร  รัตนเจริญชัย 
มทร.ล้านนา เชียงราย 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ            
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง    
1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/

2563 ครั้งที่ 2 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ      อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ราย มีผลตั้งแต่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน

พิจารณา
ด าเนินการ 

2 การพิจารณาขอถอนรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2563 ครั้งที่ 1 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติถอนรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563/ครั้งที่  1 ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย            
นางสาววนิดา ท่าคล่อง รหัสนักศึกษา 5852110117-6 หลักสูตรการบัญชี  และ
อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 320 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 
2564 และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน

พิจารณา
ด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง    
3 การขออนุญาตลาศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ ราย นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการขอศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญา
เอก ด้วยทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จั ด ก า ร  Doctor of Philosophy Program in Management ( International 
Program)  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 
16 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2567 มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี                 
ราย นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้เพ่ิม
คุณวุฒิในทะเบียนประวัติ  ทั้งนี้ ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ และให้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมลู

เพิ่มเตมิจากผู้ขอ
ศึกษาต่อ  

เพื่อน าเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะ
กก.ทุนการศึกษาฯ 

มทร.ล้านนา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ    (ไม่มี) 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2564 และ ครั้งที่ 5/2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2564 
และครั้งที่ 5/2564 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไข
ข้อมูลขอให้ส่งการแก้ไขมายังคณะภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  ซึ่งคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไข จึงถือว่า
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 และครั้งที่ 5/2564        
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/12564 และครั้งที่ 
5/2564 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 4.1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ รวมไปถึงการก้าวทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ จึงได้เพ่ิมเติมรายวิชาให้ทันสมัย ปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความชัดเจน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับ
สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในปัจจุบัน 
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คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  

ข้อ 2 ความรู้  ควรพิจารณาปรับเพ่ิมเติมข้อ 7 ทักษะที่สูงขึ้น (การประเมินผล (Evaluating) และ
การสร้างสรรค์ (Creating)) ตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy การจ าแนกการเรียนรู้ในแต่ละด้านจะมีการ
จ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด เริ่มจาก ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์                
การสั ง เคราะห์  การประเมิน  และควร เสนอระดับความสามารถที่ มี การปรับปรุ ง ใหม่  เป็นการจ า  
(Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analysing)  
การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)    

 ข้อ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรับเพ่ิมเติม 
ข้อ 4 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสามารถครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ของ
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีนเนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่มีหลักสูตรเป็นของตนเอง  ควรก าหนดอยู่ในมาตรฐานการ
เรียนรู้ในด้านใดที่จะเหมาะสม 

2.  ควรปรับการก าหนดรายวิชาให้อ้างอิงตาม มคอ. 1 เช่น วิชาภาษาศาสตร์ วิชาวรรณคดี                 
ซึ่งสามารถน าเสนอชี้แจงด้วยการอ้างบริบทเพ่ือปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถาบันที่เน้นให้นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา
จะมีความสามารถปฏิบัติงานเน้นด้านใดหรือมีความรู้พื้นฐานด้านใดที่ควบคู่ทักษะวัฒนธรรมนานาชาติ   

3.  วิชาชีพที่นักศึกษาส าเร็จแล้วไปท างานค่อนข้างมีความหลากหลาย ควรศึกษาข้อมูลของกลุ่มศิษย์
เก่าที่ส าเร็จการศึกษาแล้วส่วนใหญ่อยู่ในอุสาหกรรมประเภทใด เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรว่าจะเป็นกลุ่มใดที่มีความต้องการจากผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรอย่างแท้จริง  เพ่ือน ามา
ออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาและส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุด  

4.  ควรเพ่ิมเติมประเด็นผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes) ให้มีความชัดเจนใน
ส่วนของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ว่าควรระบุในประเด็นไหน อย่างไร รวมถึงการเพ่ิมค าส าคัญ 
(keyword) ของการเป็นผู้ประกอบการด้วยหรือไม่ เพ่ือเป็นทักษะที่หลักสูตรจะต้องเสริมให้กับนักศึกษา 

5.  ควรก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ Curriculum mapping  โดย mapping รายวิชาทั้งหมดกับ              
PLO ก่อน แล้วจึงสามารถ mapping รายวิชากับ TQF 5 ด้าน และส่งให้สกอ.ได้รับทราบ ท าให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยการขับเคลื่อนของรายวิชาต่าง ๆ ที่จะแปลงจาก PLO ไปสู่ CLO ในแต่ละ
รายวิชาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นน าสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้  
และควรทบทวน YLO ที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 ชั้นปี ว่านักศึกษาที่ศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีจะสามารถบรรลุ YLO ได้หรือไม่
อย่างไร  โดยเฉพาะ YLO ที่ก าหนดไว้ในชั้นปีที่ 1 ว่าตอบโครงสร้างหลักสูตรแล้วหรือไม่  

6.  ควรเ พ่ิมกระบวนการ Constructive alignment ซึ่ ง เป็นกระบวนการส าคัญในส่วนของ 
outcome based education ระหว่าง PLO ควรออกแบบและก าหนดแต่ละ PLO ว่าจะจัดการเรียนการสอน
อย่างไรเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้  และควรมีการออกแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ท าให้หลักสูตรบรรลุ PLO ที่ก าหนดขึ้นยิ่งขึ้น 

7.  ควรศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าความต้องการการใช้บัณฑิตมีความจ าเป็นถึงระดับการพัฒนา               
ตาม มคอ.1 หรือไม่ หากมุ่งเน้นพัฒนาตาม มคอ.1 ควรเพิ่มเติมอัตลักษณ์ให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย หรือ
หากเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาตาม มคอ.2 ควรให้สามารถเทียบเท่าระดับ มคอ.1 ด้วยเช่นกัน  
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8.  ควรเพ่ิมวัตถุประสงค์หลักสูตร ในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจการใช้ภาษา  เพ่ิมค าส าคัญใน         
ด้านการสร้างหรือการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
น าไปก าหนดรายวิชาที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ท้ังหมด 

9.  ขอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาให้มีความถูกต้องเหมาะสม และควรก าหนดกลุ่ม
วิชาเลือกให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา ที่เป็นความรู้ทางด้านผู้ประกอบการ 

10. ควรตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ ในด้านผลงานทางวิชาการ ให้ระบุเลขหน้าการตีพิมพ์เผยแพร่ 
เพ่ือการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน  

11. ควรตรวจสอบการสะกดค าในเล่ม มคอ.2 ให้ถูกต้อง เช่น รายวิชา BOAEC134 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการโรงแรม English  For Hotel  ควรเป็น English for Hotel Business หรือ Hotel Industry  หรือ English 
for Hospitality และรหัสรายวิชา BOAEC164 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ English Online 
Business Entrepreneurs ควรเพิ่ม for เป็น English for Online Business Entrepreneurs  

12. ควรทบทวนการก าหนดรายวิชา prerequisite ว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด หรือนักศึกษาที่ยังคงค้างอยู่ สามารถกลับมาลงรายวิชาให้
ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดและสามารถจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดได้ 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการน า เสนอ                    
เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)               
โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

เรื่องท่ี 4.2  การพิจารณาร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
เพ่ือให้การรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนิน         

ไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเสร็จทันเวลาตามก าหนดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและ              

ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
  มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบแผนจ านวนรับ
นักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณา         
ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

เรื่องที่ 4.3 การพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร          
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน 9 ราย ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 รศ.ดร.ภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธิ์   ด้านวิชาการ  
2 ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์    เขจรนันทน์          ด้านวิชาการ 
3 ดร.จันทิมา     บรรจงประเสริฐ  ด้านวิชาการ  
4 ว่าที่ ร.ต.ดร.เกียรติชัย   สายตาค า     ด้านวิชาการ 
5 นางชลพร     เจนศิริ           ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
6 นายสันติ     เจิมประสาทสิทธิ์  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
7 ดร.ฉัตรชัย     ตวงรัตนพันธ์           ด้านวิชาชีพ 
8 นายนฤปชา      เมืองอินทร์     ด้านวิชาชีพ 
9 นางสาวอัจฉรา      เจนระฆังทอง ด้านวิชาชีพ 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ อนุมัติรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง                   
พ.ศ. 2565) จ านวน 9 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป   
เรื่องที่ 4.4 การพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
จ านวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 ดร.วิทยา     สุหฤทด ารง ด้านวิชาการ  
2 นายอนุสิษฐ    ประเสริฐดี      ด้านวิชาการ 
3 ดร.ปิยะนุช        สัมฤทธิ์  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
4 นายธนาศักดิ์   เสนค า           ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
5 นายจ าเรียง      ชัยวัฒน ์ ด้านวิชาชีพ 
6 นายสมรวม     มงคลแก้ว ด้านวิชาชีพ 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ อนุมัติรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน 6 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป 
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เรื่องที่ 4.5 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ทั้งการก ากับติดตามคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
นั้น 

ในปีการศึกษา 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการ
ด าเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563   
    คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรน าข้อมูลที่ได้มาเชิงปริมาณน ามาสู่แนวทางการพัฒนาต่อในเชิงคุณภาพ ว่าทิศทางการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรจะไปในทิศทางใด 

2. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตรที่เป็นภาพรวม         
มีคะแนนน้อยกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ก าหนดทิศทางเชิงนโยบายหลักสูตรในการให้ค าปรึกษาหรือ        
การให้บริการนักศึกษาอย่างไร  

3. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประแทศ และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มีคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ต่ ากว่าหลักสูตรอ่ืน ๆ  ควรทบทวน
เพ่ือก าหนดนโยบายการพัฒนาอาจารย์ทั้ง 3 หลักสูตร ว่าควรด าเนินงานในทิศทางใด เช่น การก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) และการก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ของอาจารย์ 

4. ขอให้ทบทวนทั้ง 6 องค์ประกอบ  
- องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  กระบวนการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรควรควบคู่และร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการปรับในทิศทางการบริหารจัดการหลักสูตร          
ให้สอดคล้องกับ OBE ซึ่งการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับ 
OBE หรือ PLO ในหลักสูตรที่ก าหนดไว้เพ่ือได้เป้าชัดเจนตามมา   

- องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ควรก าหนด/จัดกิก
จรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักศึกษา และสิ่งสนับสนุนที่แต่ละหลักสูตรควรจะมีให้เพียงพอ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าของหลักสูตรอย่างไร  

- องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ควรก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรอยากจะไปในทิศทางใด สรรรถนะ
ของอาจารย์มีเพียงพอที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ได้
หรือไม่ กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบที่  3 4 5 6  เพ่ือให้เกิดองค์ประกอบที่  
2 บัณฑิต ที่ผลิตบัณฑิตจะบ่งบอกได้ว่าการบริหารจัดการเป็นอย่างไร  จึงควรขอให้เป็นระบบ
และเชื่อมโยง เพ่ือส่งผลตัวคุณภาพ  

5. การใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ปัจจุบันหลายสถาบันการศึกษาได้พิจารณาใช้
เกณฑ์ดังกล่าวบ้างแล้ว ขอเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณาใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประเมินระดับหลักสูตร เพ่ือเป็น
การปรับทิศทางใหม่ท าให้มองหลักสูตรในภาพที่ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ดียิ่งขึ้น  
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   มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา มีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563  โดยจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) 
5.1.1 การรายงานผลการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) 

ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 
ตามที่ นางสาวสุวิสา  ทะยะธง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการ

บัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย  ได้รับการอนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ                  
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)  (ด้านการสอบบัญชี) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ บียอนต์ 
(ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (2 เดือน)         
ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย นั้น  

ขอแจ้งคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบการรายงานผลการไปเพ่ิมพูนความรู้  ทางวิชาชีพ            
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

5.1.2  การรายงานผลการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) 
ราย นางนชนนพร  ยะใจมั่น  มทร.ล้านนา เชียงราย 
ตามท่ี นางชนนพร  ยะใจมั่น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี           

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย  ได้รับการอนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ                   
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) (ด้านการสอบบัญชี) ณ บริษัท ส านักงาน อาร์.เค.เอ็น.สอบบัญชีและ
กฎหมาย จ ากัด ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564          
(2 เดือน) ซึ่งไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย นั้น   

ขอแจ้งคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบการรายงานผล การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ         
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางชนนพร  ยะใจมั่น  มทร.ล้านนา เชียงราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม  
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 
5.2.1 สรุปรายงานการด าเนินโครงการอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ์

เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ 
ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้

ด าเนินโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้านการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเขียน
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของคณะ และสอดรับกับ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน โดยได้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว              
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams ทุกพ้ืนที่ นั้น 
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ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ขอเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือทราบสรุปรายงานการด าเนินโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ์
เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ 

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  

 


