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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 9/2564 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์รัตนา  ณ ล าพูน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
10.  ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
11.  ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
13. ดร.กิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
16.  นางสาวสุวิสา   ทะยะธง  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
17.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
18.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร   ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 
       
  



2 
 

 

 

 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 9/2564 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. อาจารย์สวัสดิ์  หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. อาจารย์เทวา   พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. อาจารย์ปริศนา  กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.05 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 9/2564 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
   1.1.1 การต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ  

ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

1.3  เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

4.2 การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4.3 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย  นางดารารัตน์        
ธาตุรักษ์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 9/2564 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  

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

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.4 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และหรือท าหน้าที่
ประเมินการสอน 

4.5 ขออนุญาตยุติการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย นางแสงดาว  แก้วสว่าง มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 

 

4.6 ขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก (ภาคนอกเวลาราชการ) ด้วยทุนส่วนตัว  
4.6.1 นางสาวจุฬารัตน์    น าคิด   มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
4.6.2 นางสาวปริศนา   ตั้งมุทาสวัสดิ์  มทร.ล้านนา น่าน 

วาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

        5.1 เรื่องให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
5.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ 1       

ตามแผนปฏิบัติราชการด้านงานวิจัย 
  5.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  

5.2.1 รายงานผลการศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 ราย นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ          
มทร.ล้านนา ล าปาง 

  5.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
5.3.1 รายงานผลการศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 ราย นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์          

มทร.ล้านนา น่าน 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ     

 6.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 

6.2 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด  
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องท่ี 1.1.1 การต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแนะน าคณะกรรมการ              
ประจ าคณะ ประกอบด้วย  

1. รองศาสตราจารย์รัตนา  ณ ล าพูน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบัญชี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาบริหารธุรกิจ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
8. ดร.พวงทอง   วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
9. ดร.ชไมพร   รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
13.  ดร.กิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
14.  นางสาวสุวิสา   ทะยะธง  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
18.  อาจารย์เทวา   พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
20.  อาจารย์สวัสดิ์   หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
21.  อาจารย์ปริศนา  กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
22.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
23.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

 และรับชมวีดิทัศน์ผลการด าเนินงานของคณะในช่วงปีงบประมาณ 2564 เรียบเรียงโดยทีมงานฝ่ายวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมคณะและ
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 

8/2564  
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 
8/2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

 การประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 จ านวน 10 เรื่อง   

1 ทบทวนแผนรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบแผนจ านวนรับนักศึกษาใหม่                    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ
คณะอนุกรรมการ

วิชาการ  
มทร.ล้านนา 

ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 17 พ.ย. 64 

2 การปิดพื้นที่การจัดการเรียนสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ล าปาง 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการขอปิดพื้นท่ีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล                 
มทร.ล้านนา ล าปาง และให้น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็น
แนวทางเพ่ือก าหนดขอบเขตภาระงาน (TOR)  ให้ครบทุกด้านตามที่คณะ/
มหาวิทยาลัยก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ
คณะอนุกรรมการ

วิชาการ  
มทร.ล้านนา 

ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 17 พ.ย. 64 

3 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ        
ทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดย
ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอต่อคณะกรรมการ       
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ
คณะอนุกรรมการ

วิชาการ  
มทร.ล้านนา 

ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 17 พ.ย. 64 

4 การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ       
การบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ
คณะอนุกรรมการ

วิชาการ  
มทร.ล้านนา 

ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 17 พ.ย. 64 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

5 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปเป็นแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้ น และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ 
คณะกรรมการ

วิชาการ  
ครั้งท่ี 169  
(ต.ค. 64)  

วันท่ี 7 ตค. 64 

6 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) 
ราย นางสรินยา  สุภัทรานนท์ มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย 
จ านวน 2 เรื่อง เ พ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี (รหัสสาขาวิชา 6801) โดยขอใช้เกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร พิจ า รณาแต่ ง ตั้ ง บุ คคล ให้ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์                          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  ราย นางสรินยา  สุภัทรานนท์ 
มทร.ล้านนา ตาก 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล 
เพื่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

7 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัสสาขาวิชา 
7101) อนุสาขาวิชาภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย (รหัสอนุสาขาวิชา 
710103) ราย นางธีร์วรา  แสงอินทร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย
และบทความวิชาการ รวมจ านวน 3 เรื่อง เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัสสาขาวิชา 
7101) อนุสาขาวิชาภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย (รหัสอนุสาขาวิชา 710103) 
โดยขอใช้ เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางธีร์วรา  
แสงอินทร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล 
เพื่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

8 การพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ และการรายงานผลการศึกษา             
ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ราย นายปฐมชัย กรเลิศ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบอนุญาตการขอศึกษาต่อ ระดับ
ปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน และรับทราบ
การรายงานผลการศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาอนุญาตให้เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียน
ประวัติ  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล 
เพื่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ

ทุนการศึกษาฯ 
มทร.ล้านนา  

 

9 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้น
ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินต้นฉบับ

หนังสือ  
และสรุป 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน     
3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ 
เรื่องเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม R และวิธีเมตาฮิวริสติก (Data Mining with R 
and Metaheuristic) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 

เพื่อแจ้งผู้ขอ
ด าเนินการต่อไป 

10 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

ได้น าข้อเสนอแนะ
ไปร่วมวางแผนกับ

ผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละตัวบ่งช้ี  

 การประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564  จ านวน 2 เรื่อง   
1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ  
มทร.ล้านนา  
เพื่อพิจารณา 
ครั้งท่ี 176     
(พ.ย.64)  

วันท่ี 4 พ.ย. 64 
2 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/

ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ  ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย  

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

คณะกก. 
ด าเนินการสอบ

ป้องกัน
วิทยานิพนธ์ให้กับ

นักศึกษา  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ    (ไม่มี) 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7-8/2564 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ ซึ่งคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไข จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 
8/2564   
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่  
8/2564 



9 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์

เผยแพร่ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564           

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
เบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์เชี่ยวชาญสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส  
อนุสาขาวิชา 680201) สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  เพ่ือประเมินคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่              
1) การจัดการทางธุรกิจของกลุ่มประเทศส าคัญในเอเชีย 2) ทฤษฎีผู้น าและการปฏิบัติ 3) การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
โดยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ดังนี้  

1. ศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร   จวงกระกูล ประธานกรรมการ 
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เชี่ยวชาญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน  อาจารย์ สังกัดการจัดการและบริหารธุรกิจ 
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
       เชี่ยวชาญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
       เชี่ยวชาญ สาขาบริหารธุรกิจ 
       อนุสาขาวิชาการจัดการการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้น า เรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้ง ดังนี้  
1. ให้ผู้ขอ ด 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 าเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ ได้ขอชี้แจงการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะข้างต้น   โดยขอแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาตลอดจนรายละเอียดของหนังสือ ความถูกต้องและ
รูปแบบของการอ้างอิง ความทันสมัยของเนื้อหา ดัชนีการค้นคว้า การแก้ไขรูปภาพและตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน                  
ตามมาตรฐานเกณฑ์ ก.พ.อ.  

ทั้งนี้ สาขาบริหารธุรกิจ จึงได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ อยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์  ซึ่งมี
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ/ความเชี่ยวชาญทีค่วามสอดคล้องกับผู้ขอ จ านวน 3 ราย ดังนี้       
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา 

เชี่ยวชาญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาการจัดการ  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
       เชี่ยวชาญ สาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ 
        อนุสาขาวิชาการจัดการการด าเนินงาน 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ    วิงวอน  อาจารย์ สังกัดการจัดการและบริหารธุรกิจ 
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
       เชี่ยวชาญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน 
3 รายดังกล่าว เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  
1) การจัดการทางธุรกิจของกลุ่มประเทศส าคัญในเอเชีย 2) ทฤษฎีผู้น าและการปฏิบัติ 3) การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง         
3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ ตาก และล าปาง เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง                     
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีความประสงค์จะขอ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้  

นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์  ต าแหน่งอาจารย์ เนื่องจากลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้                 
นางสาวณัฐริน รัตนัง ต าแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 นางสาวมัทรี  สีมา อาจารย ์ คงเดิม นางสาวมัทรี  สีมา อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 
2 นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ อาจารย ์ เปลี่ยนเป็น นางสาวณัฐริน  รัตนัง อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

3 นางสาวจิรัฐติกิาล  มานวุรรยาพงศ ์ อาจารย ์ คงเดิม นางสาวจิรัฐิตกิาล  มานวุรรยาพงศ ์ อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

4 นางสาวอ าพร  กันทา อาจารย ์ คงเดิม นางสาวอ าพร  กันทา อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 

5 นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย อาจารย ์ คงเดิม นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย อาจารย ์
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : - 
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 1 ราย ราย นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ โดยให้ นางสาวณัฐริน รัตนัง ต าแหน่งอาจารย์                      
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 1 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

4.2 การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง            
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการเทียบโอนรายวิชา
ระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ร่วมกับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 6 จังหวัด (รายวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และพลศึกษาและ
นันทนาการ) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาเทียบโอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไประดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

คณะกรรมการประจ าคณะให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ข้อ 1. มีคะแนนผลการ
ทดสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา สูงกว่า 60%  เสนอให้ปรับเปลี่ยนจาก สูงกว่า 60% เป็น          
ไม่น้อยกว่า 60%  

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบรายวิชาเทียบโอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

4.3 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์              
มทร.ล้านนา ล าปาง 

ด้วย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเอกการ
จัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
มีความประสงค์ ส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และได้ผ่านการประเมินการสอนวิชา
พฤติกรรมองค์การ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน วิชาพฤติกรรมองค์การ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร (ผลงานทางวิชาการ) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย จ านวน 2 เรื่อง 
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5.1 เรื่อง Human Capital Orientation, Employee Creativity Development, 
Organizational  Innovation Capabilities, and Outstanding   Performance 
Performance of SMEs Business in Thailand, International Journal of Economics 
and Business Administration. Volume IX, Issue 2, 2021, 126-142.  
สัดส่วนการมีส่วนร่วม 100% (อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus) Q.2 

5.2 เรื่อง The Effect of Strategic Innovation on Company Performance : A Case 
Study of the Industrial Estate of Thailand, Journal of Asian Finance, Economics 
and Business. Volume 8, Issue 8, 37-45. สัดส่วนการมีส่วนร่วม 100%  
(อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus) Q.2 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย จ านวน        
2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 
6802) ราย นางดารารัตน์  ธาตุรัตน์ มทร.ล้านนา ล าปาง 

มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ เห็นชอบผลงานทางวิชาการ 
ประเภทบทความวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802)  โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์ มทร.ล้านนา 
ล าปาง 

4.4 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินต้นฉบับ
คุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  และหรือท าหน้าที่ประเมินการสอน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study), งานแปล, ต ารา และหนังสือก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานเพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอก าหนดต าหน่งทางวิชาการ และ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2563 นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนของการประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน และการประเมินการสอนเป็นไปตามประกาศมทร.ล้านนาดังกล่าว ที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าที่ประเมิน ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

1. ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่        
21 ตุลาคม 2564 จ านวน 3 ราย 

2. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study), งานแปล, 
ต ารา และหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                     
(ข้อ 10 หน้า 3) 

3. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ของข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (ข้อ 6           
หน้า 2) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคล (รายใหม่) เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน 3 ราย ท าหน้าที่ประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน และหรือ ท าหน้าที่ประเมินการสอน เพ่ือบันทึกในฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของคณะต่อไป 
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มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ เห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน 3 ราย 

4.5 ขออนุญาตยุติการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย นางแสงดาว  แก้วสว่าง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ด้ วย  นางแสงดาว   แก้ วสว่ า ง  พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา สั งกัดวิ ชา เอกการตลาด                                 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตและอนุมัติให้          
ลาศึกษาต่อด้วยทุน มทร.ล้านนา ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)                        
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558  และ
ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อครั้งที่ 1 (1 ปี) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 
ด้วยทุนมทร.ล้านนา  และขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 (1 ปี) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 
2560 ด้วยทุนส่วนตัว  และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560   

บัดนี้ นางแสงดาว  แก้วสว่าง ได้แจ้งความประสงค์ขอยุติการศึกษา เนื่องจากต้องดูแลบุตรที่มีอาการ
ออทิสติกและพิการทางดวงตาทั้งสองข้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และดูแลมารดาที่ป่วยติดเตียงตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้ไม่มีสมาธิในการด าเนินการแก้ไขส่วนของวิทยานิพนธ์ที่ค้างอยู่คือบทที่ 6 เรื่องปัจจัยเชิง
เหตุและผลต่อความแน่นแฟ้นต่อแบรนด์นายจ้าง  และตัดสินใจไม่ด าเนินการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2             
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ปัจจุบันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 11.4 (3.2) ข้อ 27 (6)) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตยุติการศึกษา ระดับปริญญาเอก             
สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการขอยุติการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบกองบริหารงานบุคคลเสนอ
คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่อไป  

 

4.6 ขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว  
4.6.1 ราย นางสาวจุฬารัตน์  น าคิด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นางสาวจุฬารัตน์  น าคิด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ วิชาเอกการจัดการ
ธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
(บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564) ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลา
ราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิ ทัล            
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนได้เข้ามา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่   

ในการนี้ นางสาวจุฬารัตน์  น าคิด จึงขอแจ้งเพ่ือทราบและขออนุญาตศึกษาในระดับปริญญาเอก               
ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว  ในสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน  วิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรก าหนด 3 ปี โดยมีหัวข้อในการ
ท างานวิ จั ย เรื่ อง  Sustainable Practical Model of Developing Digital Innovation for Food Industry in 
Northern Thailand 
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  
1. เพ่ือทราบและพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ                 

ด้วยทุนส่วนตัว หลักสูตร/สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล             
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ราย นางสาวจุฬารัตน์  น าคิด มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 

2. พิจารณาการขออนุญาตเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติภายหลังการส าเร็จการศึกษา 
มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ  

 1 .  รับทราบและ เห็นชอบให้ศึ กษาต่อระดับปริญญาเอก ด้ วยทุนส่ วนตั ว                         
ภาคนอกเวลาราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน หลักสูตร/สาขาวิชานวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล แล ะ เทค โน โลยี ก า ร เ งิ น  วิ ท ย าลั ย น าน าช าติ น วั ตก ร รมดิ จิ ทั ล                                  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2. อนุญาตเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติภายหลังการส าเร็จการศึกษา           
และมอบกองบริหารงานบุคคลเสนอคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและ         
ดูงานต่อไป  

 

4.6.2 ราย นางสาวปริศนา  ตั้งมุทาสวัสดิ์ มทร.ล้านนา น่าน 
ด้ วย  นางสาวปริศนา  ตั้ งมุทาสวัสดิ์  พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา ต าแหน่ ง อาจารย์                            

วิชาเอกการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน ต าแหน่งเลขที่ 641014  (บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564)  ได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง              
โดยได้เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนได้เข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์            
ณ มทร.ล้านนา น่าน  

ในการนี้  นางสาวปริศนา  ตั้งมุทาสวัสดิ์  จึงขอแจ้งเพ่ือทราบและขออนุญาตศึกษาในระดับ           
ปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  
1. เพ่ือทราบและพิจารณาการขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ               

ด้วยทุนส่วนตัว ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งได้เริ่มศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ราย 
นางสาวปริศนา  ตั้งมุทาสวัสดิ์ มทร.ล้านนา น่าน 

2. พิจารณาการขออนุญาตเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติภายหลังการส าเร็จการศึกษา 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติ 
1.  รั บทราบและ เห็ นชอบ ให้ศึ กษาต่ อ ระดับปริญญา เอก  ด้ วยทุนส่ วนตั ว                      

ภาคนอกเวลาราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                    
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                 

 2. อนุญาตเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติภายหลังการส าเร็จการศึกษา และ
มอบกองบริหารงานบุคคลเสนอคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน
ต่อไป  
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วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
5.1.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย           

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีนโยบายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับเครือข่ายเป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปีจึงได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 7 ( The 7th NATIONAL 
CONFERENCE ON TOURISM) ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
Facebook และ Zoom โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย จ านวน 14 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565            
ด้านงานวิจัย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตลอดจนคณาจารย์ของคณะได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์การน าเสนอบทความ 
และน าเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัย
ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2565 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

5.2.1 รายงานผลการศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 ราย นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ มทร.ล้านนา ล าปาง 
นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ได้รับอนุญาตและอนุมัติให้ลาศึกษาต่อด้วยทุนมทร.ล้านนา ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2556 –  31 พฤษภาคม 2559 ด้วยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุนประเภท 1 (ก)   

ขณะนี้ได้ศึกษาภาคนอกเวลาราชการ จึงขอรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 2/2563          
มีระดับคะแนน S และอยู่ระหว่างการด าเนินการภาควิทยานิพนธ์ (งานวิจัย) เรื่องการจ าแนกประเภทข้อมูลภาพวาด
แบบร่างด้วยการเรียนรู้เชิงลึกของโครงสร้างล าดับชั้นแบบปิด (SKETCH IMAGE CLASSIFICATION BASED ON 
DEEP LEARNING OF A CLOSED LOOP HIERARCHICAL STRUCTURE และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 1/2564   

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบการรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
2/2563 ราย นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

5.3.1 รายงานผลการศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 ราย นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ มทร.ล้านนา น่าน 
นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ วิชาเอกการจัดการ                       

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับอนุญาต
ให้ศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนทุนส่วนตัว ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ                     
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้เริ่มศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 
2/2563 (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 28 มีนาคม 2564)  

จึงขอรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 2/2563 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ                    
ภาควิทยานิพนธ์ (งานวิจัย)  
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือทราบการรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
2/2563 ราย นายณัฐพันธ์  ปัญญโรจน์ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี จ านวน           
306 ราย รวมทุกระดับ จ านวนทั้งสิ้น 308 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ านวน 14 ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 12 ราย โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1. ระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน   2  ราย 
2. ระดับปริญญาตรี     จ านวน       306  ราย 
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน           -  ราย 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จ านวน           -    ราย 
รวมทุกระดับ     จ านวน       308  ราย 
5.  เกียรตินิยมอันดับ 1    จ านวน         14  ราย 
6.  เกียรตินิยมอันดับ 2    จ านวน         12 ราย 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 1/2561 ครั้งที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี               
จ านวน  306 ราย รวมทุกระดับ จ านวน 308 ราย โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ านวน 14 ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 12 ราย 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ  
1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย ประจ า       

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 
2564  

2. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 306 ราย โดยมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 14 ราย และ
อันดับ 2 จ านวน 12 ราย ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 
1 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564  และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป  
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6.2 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนตามสถานการณ์โควิด โดยมีการรับสมัคร

และสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและมียอดรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ปัจจุบันมี
นักศึกษาของหลักสูตรการตลาดจ านวน 169 คน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
ที่เน้นด้านการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์ สร้างความสนใจตามแนวคิดสตาร์ทอัพ จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ที่ท าให้นักศึกษามองเห็นภาพที่ชัดเจน เช่น เชิญวิทยากรที่ประสบความส าเร็จมาให้การบรรยาย จัดกิจกรรม/อบรม
รุ่นพีสู่่รุ่นน้อง รวมถึงการเตรียมสื่อการสอนต่าง ๆ เพ่ือเป็นการชักชวนให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้ามาเรียน 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  13.55 น.  
        
 
ลงชื่อ................................................................                ลงชื่อ.................................................................  

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

    

ลงชื่อ....................................................................  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข) 

                           ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 


