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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 7/2564 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 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 7/2564 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 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. นายธีรภพ    แสงศรี  อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชียงใหม่ 
7. นายวรัญญ์คมน์   รัตนะมงคลชัย หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เชียงใหม่ 
8. นางสุจิตตา    หงษ์ทอง อาจารย์วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

เชียงราย 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.05 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 7/2564 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องท่ีประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  

   1.1.1 การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
1.1.2 ครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2565 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ  

ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

1.3  เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 ทบทวนแผนรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การปิดพ้ืนที่การจัดการเรียนสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ             
เพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ล าปาง 

4.2 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

4.3 การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

4.4 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 7/2564 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  

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

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.5 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ราย นางสรินยา  สุภัทรานนท์ 
มทร.ล้านนา ตาก 

4.6 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ราย นางธีร์วรา  แสงอินทร์ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

4.7 การพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ และการรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาเอก         
ภาคนอกเวลาราชการ ราย นายปฐมชัย กรเลิศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

4.8 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อน
การตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง มทร.ล้านนา เชียงใหม ่

4.9 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

       5.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) 

5 . 1 . 1  ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร น า เ ส น อ ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต                           
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  5.2 เรื่องให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
  (รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์) 

4.2.1 รายงานสรุปการด าเนินโครงการตามแผนงาน “การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การเพ่ือขอทุน” 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ    (ไม่มี) 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องท่ี 1.1.1 การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งนโยบายให้ด าเนิน
โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน        
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนของโครงการให้กับ
นักศึกษาทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยจ านวน 16,686 คน ซึ่งมีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 
5,164 คน (รวมทุกจังหวัด) 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบเพ่ิมเติมโดยให้การจัดสรรงบประมาณการลดค่าบ ารุงการศึกษาตาม
มติคณะรัฐมนตรีให้กับนักศึกษาต่างชาติด้วย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.2 ครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2565 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2565 

จ านวน 35 ล้านบาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล 
ซึ่งครุภัณฑ์ที่คณะได้รับมาได้มีนโยบายกระจายไปยังคณะในจังหวัดต่าง ๆ ด้วย เพ่ือที่จะพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้มีจุดเด่นส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  
นอกจากนี้ จะเป็นส่วนในการให้บริการวิชาการและสร้างรายได้ให้กับคณะโดยจะขับเคลื่อนผ่านหน่วย

พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BALA BEU) 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2564  

ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 6/2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็น
แนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และ
น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ

สภาวิชาการ มทร.
ล้านนา 

ครั้งท่ี 167      
(ก.ย.64)  

วันท่ี 2 ก.ย. 64 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2 การพิจารณาร่างแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบแผนจ านวนรับนักศึกษาใหม่                    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 และน าเสนอ          
การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ

สภาวิชาการ มทร.
ล้านนา 

ครั้งท่ี 166     
(ส.ค. 64)  

วันท่ี 5 ส.ค. 64 
3 การพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง                   
พ.ศ. 2565) จ านวน 9 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ

สภาวิชาการ มทร.
ล้านนา 

ครั้งท่ี 166  
(ส.ค.64)  

วันท่ี 5 ส.ค. 64 

4 การพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    อนุมัติรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน 6 ราย และน าเสนอต่อ         
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ

สภาวิชาการ มทร.
ล้านนา 

ครั้งท่ี 166  
(ส.ค.64)  

วันท่ี 5 ส.ค. 64 

5 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

น าผลการตรวจฯ
ระดับหลักสตูร ไป

จัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับคณะ
เพื่อรับการตรวจ

ประเมินฯ  
ระดับคณะ  
ปีการศึกษา 

2563 เมื่อวันท่ี 
10 ส.ค. 64 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ    (ไม่มี) 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2564 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564  ซึ่งคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไข จึงถือว่ารับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2564  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 6/2564  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
เรื่องท่ี 3.1 ทบทวนแผนรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

เพ่ือให้การรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนินไปด้วย         
ความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 166 (ส.ค. 64) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและ      
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565  
 ในการนี้ คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาและให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ได้มีการก าหนดนโยบายแผนรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบันนั้น  คณะควรเก็บข้อมูลแผนการรับ
นักศึกษาใหม่รวมถึงผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและบันทึกเป็นข้อมูลสถิติของแต่ละหลักสูตร/พ้ืนที่ในแต่ละปี           
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการผลักดันการรับนักศึกษาให้ได้ตรงตามเป้าหมาย และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ
แต่ละหลักสูตรเสนอให้สกอ.ได้รับทราบข้อมูล  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบแผนจ านวนรับนักศึกษาใหม่                   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 การปิดพื้นที่การจัดการเรียนสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล มทร.ล้านนา ล าปาง 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ตาก ล าปาง  พิษณุโลก และน่าน   

ทั้งนี ้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ล าปาง ไม่ได้เปิดรับนักศึกษามาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และปัจจุบันไม่มีจ านวน
นักศึกษาคงค้าง ซึ่งส าเร็จการศึกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี ้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง ได้ประชุมหารือและก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปก าหนด
เป็นขอบเขตภาระงาน และให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นที่ได้ตกลงกันไว้ในที่ประชุม ดังนี้ 

1. ด้านภาระงานสอน ก าหนดให้มีภาระงานสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) (ภาษาตะวันตก)           
ซึ ่งท าการสอนให้ก ับน ักศึกษาทั ้ง 3 คณะ ปัจจ ุบ ันมีอาจารย ์ที ่ท าหน้าที ่สอนในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป                
(ภาษาตะวันตก) จ านวน 2 ราย (เกษียณอายุราชการในปี 2566 จ านวน 1 ราย) และอีก 1 ราย เป็นอาจารย์
อัตราจ้าง  
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2. ภาระงานอื่น ๆ เช่น การจัดโครงการของศูนย์ภาษา มีการจัดโครงการหลักสูตรระยะสั้นจ านวน        
2 หลักสูตร และหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) ในการหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

3. การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้ง           
3 คณะ เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษให้มีผลคะแนนในระดับที ่สูงขึ ้น เนื ่องจากที่ผ่านมานักศึกษามีผล
คะแนนด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ผ่านเกณฑ์เป็นจ านวนน้อย  ซึ่งได้หารือและได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตั ้งแต่ปี 2564-2567 จะต้องมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ         
ร้อยละ 50 55 60 65  ตามล าดับ  

4. การส่งเสริมและพัฒนาการเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเพ่ิมรายได้กับมหาวิทยาลัย  
ดังนั ้น เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาง หลักสูตร             

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ล าปาง จึงขอพิจารณาการปิดพ้ืนที่         
การจัดการเรียนสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ล าปาง  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการปิดพ้ืนที่การจัดการเรียนสอนในหลักสูตร                   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ล าปาง 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการก าหนดขอบเขตภาระงาน (TOR) ของคณาจารย์ที่จะเปลี่ยนไปปฏิบัติภาระงานสอนใน

สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)/งานส่งเสริมด้านภาษาของศูนย์ภาษา/หน่วย BEU  ให้เป็นไปตามสัดส่วนของ         
พันธกิจแต่ละด้านให้ชัดเจนตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคต 

2. การปรับ/ก าหนดขอบเขตภาระงาน (TOR) ในระยะยาวให้ครบทุกด้าน  การพัฒนาทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ คณะ
จะได้พิจารณาในส่วนของต้นทุนส่วนกลางที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการบรรจุอัตราก าลังในอนาคต 

3. เห็นสมควรมอบรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง จัดท าข้อมูลตามข้อ 1           
เสนอมายังคณะเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการน าเสนอเพ่ือพิจารณาในกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขอปิดพ้ืนที่การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ล าปาง และให้น า
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นแนวทางเพ่ือก าหนดขอบเขตภาระงาน (TOR)  ให้ครบทุกด้านตาม        
ที่คณะ/มหาวิทยาลัยก าหนด และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

เรื่องที่ 4.2 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยยึด
ปณิธานที่สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค์ครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้  ด้าน
ทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเพ่ือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในปัจจุบัน 
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คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรเน้นรายวิชาการเก่ียวกับบริหารธุรกิจร่วมกับคอมพิวเตอร์  
2. ให้มรีายวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาชีพพ้ืนฐาน) เพ่ือชูจุดเด่น ให้เห็นความแตกต่าง ความน่าสนใจ 
3. ทบทวนการสะกดค า รายวิชา Graphic ต้องมี s ด้วย  
4. ควรจัดกระบวนการวิพากษ์หลักสูตร ให้อยู่ในล าดับท้ายของกระบวนการออกแบบหลักสูตร  
5. ให้ปรับ PLO 2 หรือขยายความให้มากข้ึน ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักสูตรอย่างไร 
6. ทบทวน YLO ให้สอดคล้องกับแผนการเรียน 
7. Curriculum Mapping ให้ท า Matrix การ Mapping PLO กับรายวิชา (ไม่ต้องใส่ใน มคอ.2 แต่เป็น

การบริหารจัดการภายใน)  
8. หากมีการท า Short Course หรือ Program Module ให้ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม        

วิชาเลือก 
9. มคอ. 2  

- หน้า 15 ระบบการศึกษา สามารถระบุการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน ควรเพ่ิมค าว่า และ....        
หรือ.... (แบบทางไกล) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ซ่ึงอาจจะท า
การเรียนการสอนแบบ online อย่างต่อเนื่อง  และเสนอให้ทุกหลักสูตรปรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ในอนาคต 

- หน้า 114 ควรกรอกผลงานวิชาการให้ครบสมบูรณ ์ 
- หน้า 129 หมวดที่ 4 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ต้องเชื่อมโยงกับ PLO ด้วย (Generic 

Learning Outcome) 
- หน้า 170 – 171 ปรับการเขียน Sub PLO ใหม่ ให้ใช้ Action Verb ตามทฤษฎีของ Bloom's 

Taxonomy (ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย)  
- หน้า 174 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ การประเมินต้องระบุการประเมินแบบ PLO 

เพ่ิมเติมด้วย และควรมีการประเมินรายปีการศึกษา (ประเมิน YLO เพ่ิมเติมเข้าไปด้วย) 
10. กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนยังเป็น TQF อยู่ ควรปรับเป็นแบบ OBE สามารถวัดผลได้ มี

กระบวนการวัดผลอย่างไร 
11. ทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากมีค าซ้ ากันมากเกินไป 

ค าว่า "ในการประกอบวิชาชีพ " ออก ให้ปรับเป็น 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ก้าวทันยุคเทคโนโลยี 
มีความรู้ ทักษะทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  โดยให้น าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และ
น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 
 



10 
 

เรื่องที่ 4.3 การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ                    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร           
เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพและทักษะวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานบริการ         
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการได้ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ      
การบริการฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2558  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ปรัชญาและของพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา นโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ           
จึงมีความจ าเป็นต้องการเร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านบริการทางการท่องเที่ยวที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและมี
ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเพ่ือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในปัจจุบัน 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ชื่อหลักสูตร ควรปรับให้มีความโดดเด่น มีความน่าสนใจ และมีความแตกต่างจากสถาบันที่อ่ืน          

ด้วยการเพ่ิมค า MICE เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อปริญญา และเสนอให้เพ่ิมเนื้อหารายวิชา MICE ในหมวดรายวิชาชีพ
เลือก 

2. ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ
ในอนาคต  

3. ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของที่ระลึกที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรแต่ละจังหวัด และ
ปรับเนื้อหารายวิชาการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษควบคู่กับการเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การจองตั๋ว เป็นต้น 

4. ควรมีการสร้างความร่วมมือ MOA หรือ MOU กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ        
การบริการ เพ่ือสามารถส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา   
(COVID-19) เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 

5. ควรปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เรื่องผลทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีเกณฑ์
วัดผลสูงเกินไป (หน้า 89) โดยสามารถปรับให้มีผลสอบทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ          
จากศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น         
และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  
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เรื่องที่ 4.4 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน             
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2565) ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่และมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่โดดเด่น และผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ที่
ชัดเจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่มี
การเติบโตมากกว่า 30% โดยเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ สามารถตอบสนองต่อนโยบายใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์” 
สร้างบัณฑิตเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตและสามารถตอบโจทย์ให้ประเทศ และสามารถตอบสนองในการเป็น
พ้ืนที่ “การค้าชายแดน” ตลอดจนรองรับการพัฒนาไปสู่การเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในปัจจุบัน 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการสร้างความร่วมมือ MOA หรือ MOU กับสถานประกอบการด้านธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์

โดยตรง (ภาคเอกชน) และเน้นให้มีรายวิชาสหกิจเพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้/ทักษะด้านวิชาชีพโดยตรง และสามารถ
ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 

2. ควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหาร
วัตถุดิบ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเชื่อมโยงและบูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการตลาด  รวมถึงการ
เสริมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ประยุกต์การติดตามค้นหาสินค้า 

3. ควรเพิ่มรายวิชาการฝึกห้องปฏิบัติการ (Lab) เพ่ือเพ่ิมทักษะการฝึกปฏิบัติการจริง 
4. ควรเพ่ิม/ปรับอัตลักษณ์ให้เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ

แตกต่างของการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
5. การก าหนดรายวิชา ควรเชื่อมโยงรายวิชาไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 4 ข้อได้อย่างไร และควรเพ่ิม

ทักษะให้นักศึกษาได้ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  
มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

เรื่องท่ี 4.5 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ               ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) ราย นางสรินยา  สุภัทรานนท์ มทร.ล้านนา 
ตาก 

ด้วย นางสรินยา  สุภัทรานนท์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร          
การบัญชี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ
ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชา
การบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และได้ผ่านการประเมินการสอน วิชาแนวคิด
ทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย 
จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี  (รหัสสาขาวิชา 
6801)  ราย นางสรินยา  สุภัทรานนท์ มทร.ล้านนา ตาก โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน วิชาแนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เมื่อวันที่          
29 มกราคม 2564 

2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร (ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย จ านวน               
2 เรื่อง) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  

3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง 

5.1 คุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงินและการเติบโตของกิจการ การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วนการมีส่วนร่วม 100% 

5.2 ปัจจัยและผลกระทบต่อคุณภาพการตรวจสอบภายในและมูลค่าเพ่ิมขององค์กรการตรวจสอบ
เชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วนการมีส่วนร่วม 100% 

มติที่ประชุม         คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการ 
ประเภทงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
การบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) โดยขอใช้ เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  ราย นางสรินยา  สุภัทรานนท์ มทร.ล้านนา 
ตาก 

เรื่องที่ 4.6 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัสสาขาวิชา 7101) อนุสาขาวิชาภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย           
(รหัสอนุสาขาวิชา 710103) ราย นางธีร์วรา  แสงอินทร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ด้วย นางธีร์วรา  แสงอินทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาและ         
การสื่อสาร (ตะวันออก) สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัสสาขาวิชา 7101) อนุสาขาวิชาภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย 
(รหัสอนุสาขาวิชา 710103) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร (เอกสารประกอบการสอนและผลงานทาง
วิชาการ) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  

2. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
3. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
4. ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยและบทความวิชาการ รวมจ านวน 3 เรื่อง 

4.1 บทความวิจัย เรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวข่าวออนไลน์ สัดส่วนการมีส่วนร่วม 100% 
4.2 บทความวิจัย เรื่อง Competency Analysis of Communicative Thai Language Usage 

of Students in a Work-Integrated Learning Program สัดส่วนการมีส่วนร่วม 70% 
4.3 บทความทางวิชาการ เรื่อง ภาษาเพ่ือการพาดหัวข่าวออนไลน์ในสื่อมวลชน สัดส่วนการมี 

ส่วนร่วม 100% 
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยและ

บทความวิชาการ รวมจ านวน 3 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาไทย (รหัสสาขาวิชา 7101) อนุสาขาวิชาภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย (รหัสอนุสาขาวิชา 710103) ราย  
นางธีร์วรา  แสงอินทร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

มติที่ประชุม         คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบผลงานทางวิชาการ 
ประเภทผลงานวิจัยและบทความวิชาการ รวมจ านวน 3 เรื่อง เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ          
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัสสาขาวิชา 7101) อนุสาขาวิชาภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย 
(รหัสอนุสาขาวิชา 710103) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางธีร์วรา  แสงอินทร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

เรื่องที่  4.7 การพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ และการรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาเอก             
ภาคนอกเวลาราชการ ราย นายปฐมชัย กรเลิศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายปฐมชัย กรเลิศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตรการบัญชี สาขาการ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ขออนุญาตศึกษาต่อ 
และขอส่งรายงานการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบัญชี ณ มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตบางแขน  โดยได้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 มีผลระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00  ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนได้เข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่ประเภท
ลูกจ้างชั่วคราว ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  และในภายหลังได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ICT (หลักสูตร RCDL) และมีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ในการนี้ การศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม โดยตามหลักสูตรก าหนดระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินจ านวน 6 ปี ซ่ึงขณะนี้มีมติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ขยาย
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท านวัตกรรมที่ได้จากผลการศึกษา และเตรียมตัวสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และคาดว่า
จะเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564  โดยมีหัวข้อในการท างานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อความไม่สมมาตรของข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”   

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ และการรายงานผล
การศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ราย นายปฐมชัย กรเลิศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะได้สามารถขอปรับคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ ต่อไป 

มติที่ประชุม        คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบอนุญาตการขอศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน และรับทราบการรายงานผลการศึกษา          
เมื่อส าเร็จการศึกษาอนุญาตให้เพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ  

เรื่องที่ 4.8 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดท าผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ เรื่องเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม R และวิธีเมตาฮิวริ
สติก (Data Mining with R and Metaheuristic) เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสสาขาวิชา 1806) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รหัสอนุสาขาวิชา 180607) 
และขอใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560   

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร (หนังสือเรื่อง
เหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม R และวิธี เมตาฮิวริสติก  (Data Mining with R and Metaheuristic) เมื่อวันที่                     
24 สิงหาคม 2564  
 ในการนี้ สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือ
ประเมิน ผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่  จ านวน 3 ราย ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์   อมรชีวิน  อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

เชี่ยวชาญ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์  สุขะหุต  อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       เชี่ยวชาญ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย์กฤติยา  ร่างสม  อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
       เชี่ยวชาญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน        
3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื่องเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม R              
และวิธีเมตาฮิวริสติก (Data Mining with R and Metaheuristic) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง            
มทร.ล้านนา เชียงใหม ่

มติที่ประชุม        คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ เห็นชอบการเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื่องเหมือง
ข้อมูลด้วยโปรแกรม R และวิธีเมตาฮิวริสติก (Data Mining with R and Metaheuristic) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรรณพร  ทีเก่ง มทร.ล้านนา เชียงใหม ่

เรื่องที่ 4.9  การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ            
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งการก ากับติดตามคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
นั้น 

ในปีการศึกษา 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการ
ด าเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ควรวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (I P O) ว่าเพราะหาสาเหตุใด

ที่ท าให้ระดับคะแนน (O) พอใช้  และน าไปเป็นแนวทางเพ่ือการบริหารจัดการพัฒนาให้มีระดับคะแนนที่พัฒนาดีขึ้น
ในปีถัดไปและบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ  เช่น การส่งเสริมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การสนับนุนให้มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

2. ผลประเมินรายตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 2 ตัวบ่งชี้นี้เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของคณะที่จะก าหนดไปใน
ทิศทางไหนอย่างไร เช่น การส่งเสริมโครงการส่งผลงานทางวิชาการซึ่งจะเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้ที่ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในบางพ้ืนที่มีระดับผลการประเมินน้อย  

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่ที่มี
ระดับสัดส่วนผลการประเมินสูงกับพ้ืนที่ที่มีระดับสัดส่วนผลการประเมินน้อย เพ่ือหารือแนว
ทางการปรับเงินสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือให้มีสัดส่วนเพียงพอและเหมาะสมได้อย่างไร 

3. KPI Reinventing University ปัจจุบันมีการทบทวน KPI และส่งไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มต่าง ๆ 
มทร.ล้านนาอาจจะอยู่ในกลุ่ม 2 หรือ 3 หากอยู่กลุ่ม 2 จะมี KPI ต่าง ๆ ควรศึกษา KPI ที่เป็น Reinventing 
University กับองค์ประกอบตัวชี้วัดในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษาให้น ามาบูรณาการและผสมผสานให้
เป็น KPI ระดับคณะ  เพ่ือผลักดัน KPI ให้สามารถตอบ KPI Reinventing University และสามารถตอบตัวชี้วัดของ
งานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย และควรน าเกณฑ์งานประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ประโยชน์ผลักดัน KIP 
เป้าหมายและทิศทางระดับคณะที่ต้องการเพ่ือให้บรรลุ 

4. การท า Strategic plan ส่วนกลางเชียงใหม่จะต้องเป็นภาพที่ชัดเจนก่อน เพ่ือให้พ้ืนที่ได้น าไป
ออกแบบStrategic plan ให้มีสอดคล้องกัน  

5. การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤต Crisis management จะมีกระบวนการรองรับ
อย่างไรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของปีการศึกษา 2564 เป้าหมาย KPI ที่ก าหนดไว้จะ
ไปในทิศทางไหนอย่างไร  ส่งผลกระทบกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ จะต้องวางแผนให้ชัดเจนผ่านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมาย KPI ในปีถัดไปมีความสอดคล้องกับบริบทมากยิ่งข้น  

6. การสนับสนุนให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยจัดท าโครงการและวิเคราะห์อาจารย์แต่
ละรายที่มีคุณสมบัติที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จัดแบ่งเป็นกลุ่มที่ถึงระยะเวลาและกลุ่มที่ใกล้ถึง
ระยะเวลา เพ่ือกระตุ้น/บังคับอาจารย์เร่งผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ  

7. การพัฒนางานวิจัยชุมชนหรืองานวิจัยเพ่ือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรเลือกเครื่องมือ
งานวิจัยที่ เหมาะสมรวมถึงทุนวิจัย เช่น การก าหนดหัวข้องานวิจัย การเลือกพัฒนางานวิจัยเชิงวิเคราะห์              
เพ่ือประโยชน์ในส่วนของ KPI คณะ และเพ่ือให้ง่ายต่อการเสนอเข้าสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
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มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563  โดยจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
เรื่องที่ 5.1 รายงานความก้าวหน้าการน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ได้ด าเนินการน าเสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในครั้งที่ 6/2564 (กรกฎาคม 2564) มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
การน าเสนอเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565)  โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตร
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ จึงขอ
แจ้งคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือทราบความก้าวหน้าการน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 5.2 รายงานสรุปการด าเนินโครงการตามแผนงาน “การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอทุน”  
ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีแผนงาน “การพัฒนาชุด

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือขอทุน” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการท าวิจัยของอาจารย์ให้สามารถน าไปสู่
การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
งานวิจัยของคณะ และสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบันองค์ประกอบ
ที่ 2 (ข้อ 2.1 และ 2.๒) ระดับหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ด าเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยเดี่ยวและชุด
บูรณาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ในการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้รับการอนุมัติให้ด าเนิน
กิจกรรม 2 กิจกรรม ภายใต้แผนงานข้างต้น ดังนี้  

กิจกรรมที่  1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ เขียนโครงการวิจั ย เดี่ ยวและชุดบูรณาการ                    
ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ้ืนที่
น่าน เป็นเจ้าภาพ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการ            
ภาคธุรกิจ จัดเมื่อวันพุธที่  14 กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ้ืนที่เชียงราย เป็นเจ้าภาพ 

โดยมีรูปแบบการอบรมในห้องประชุมของพ้ืนที่เจ้าภาพ และผ่านระบบออนไลน์ทั้งในส่วนกลาง และ
พ้ืนที่ 5 จังหวัดทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบ รายงานสรุปการด าเนินโครงการตามแผนงาน           
“การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอทุน” 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา  13.45 น.  
        
 
 
 
ลงชื่อ................................................................                ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

 


