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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์รัตนา  ณ ล าพูน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร   ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ 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.  ดร.กิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
17.  นางสาวสุวิสา   ทะยะธง  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
18.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
19.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. อาจารย์สวัสดิ์  หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. อาจารย์ปริศนา  กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6. อาจารย์สุทัศน์  กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
7. อาจารย์เทวา   พรหมนุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         10.00 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1.1 การจัดโครงการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ  

ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.3.1 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๔   

1.3.2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการเรื่องการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าที่น่าอยู่   

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (รหัสอนุสาขาวิชา 
650125) ราย นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย 

4.3 การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 คณะบริหารธุรกิจและ     
ศิลปศาสตร์ 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ 1/2565 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.4 การพิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

4.5 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอรับทุนสนับสนุน 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องท่ี 1.1.1 การจัดโครงการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ได้ร่วมจัดกิจกรรม          
การแข่งขันโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่           
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พ้ืนที่ศาลายา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์  และการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์   โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มี
โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางวิชาการร่วมกัน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2564 

ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 10/2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

 เรื่องสืบเนื่อง จ านวน 1 เรื่อง    
1 การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชา

สมรรถนะแกนกลางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร เฉพาะส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบรายวิชาเทียบโอนหมวดวิชา และเงื่อนไข
การเทียบโอนรายวิชา กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เฉพาะส่วนของวิชา
ภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

เสนอส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียนเพื่อ
ด าเนินการในล าดับ

ต่อไป 

 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง    

1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 
ครั้งที่ 2 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี จ านวน 7 ราย ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 มีผล
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564 และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสภาวิชาการต่อไป  

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

เสนอส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียนพิจารณา

ด าเนินการ 

2 การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบธนาคาร         
หน่วยกิต พ.ศ.... 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ให้น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพ่ือรวมรวบและเสนอให้มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

เสนอกลุ่มงานบูรณา
การการเรียนรู้กบัการ

ท างาน  
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อ
ด าเนินการในล าดับ

ต่อไป 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

3 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสสาขาวิชา 7104) ราย นางสาวฐิติรัตน์              
วิจารณ์ปรีชา มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 
7104 และการส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง โดย
ขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางสาวฐิติรัตน์               
วิจารณ์ปรีชา มทร.ล้านนา ตาก 

ฝ่ายบรหิารและ
แผนยุทธศาสตร ์

เสนอ 
กองบริหารงานบุคคล  
เพื่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ     
1.3.1 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔   
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากประกาศ
จะเห็นได้ว่ามี 5 ช่องทางแนวทางที่คณาจารย์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
2. ด้านสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะ 
3. ด้านการสอน 
4. ด้านนวัตกรรม 
5. ด้านศาสนา  
เพ่ือให้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ        

ด้านต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่นอกเหนือจากการท าผลงาน ต ารา งานวิจัย         
เป็นประโยขน์ต่อการวางแผนส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งในระดับต่าง ๆ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

1.3.2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการเรื่องการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าที่น่าอยู่   
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เรื่องการ

พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าที่น่าอยู่  ซึ่งจังหวัดน่านมีการก าหนดทิศทางของจังหวัดในเชิงของเมืองคาร์บอนต่ าและเมือง
น่าอยู ่ จึงเสนอเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะจังหวัดน่านได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที ่NRIIS  
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  มีก าหนดปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2565  ซึ่งคาดว่ามีโอกาสได้รับการพิจารณาทุน ด้วยเพราะในพ้ืนที่มีการขับเคลื่อนระดับหนึ่งและมีแผนด าเนินการ
อยู่แล้ว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 
 

https://nriis.go.th/
https://nriis.go.th/
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วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2564 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุมเล็กน้อย ดังนี้ 

1. หน้า 9 ข้อ 4.2 ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ให้แก้ไขการสะกดค าว่า ผลลัพธ์ ให้ถูกต้อง  
2. หน้า 10 มติที่ประชุม ของฉบับที่ 4 ให้แก้ไขการสะกดค าว่า สังเกต ให้ถูกต้อง  

 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10/2564  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์         

(รหัสสาขาวิชา 6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รหัสอนุสาขาวิชา 650125) ราย                   
นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สั งกัดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 6501 อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รหัสอนุสาขาวิชา 650125          
โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร  (เอกสารประกอบการสอน และผลงาน              
ทางวิชาการ) โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

2. อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินการสอน วิชาการน าเสนอและอภิปรายภาษาอังกฤษ  
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย จ านวน 3 เรื่อง 

5.1 เรื่อง Self-assessments on Learning and Innovation Skills of Thai Students 
Participating in Design Thinking for Social Innovation Activities (ผู้ประพันธ์อันดับแรก) 

5.2 เรื่อง Investigating Thai EFL Undergraduates’ Oral Presentation Performances and 
Experiences, Using Teacher and Student Self-assessments  (ผู้ประพันธ์อันดับแรก) 

5.3 เรื่อง Learners’ Perceived Skills for Twenty-First Century from the Integration of 
Design Thinking in Seminar in English Class (ผู้ประพันธ์อันดับแรก) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ        
(รหัสอนุสาขาวิชา 650125)  และการส่ง ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย จ านวน 3 เรื่อง  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 6501 อนุสาขาวิชา        
การสอนภาษาอังกฤษ  รหัสอนุสาขาวิชา 650125 และการส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัยจ านวน           
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3 เรื่อง โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ราย นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดท าต้นฉบับผลงาน        
ทางวิชาการประเภทหนังสือ เรื่องพลังจิตอาสากับการเปลี่ยนผ่านพุทธเศรษฐศาสตร์ เพ่ือขอประเมินคุณภาพต้นฉบับ
ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ส าหรับประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สังคมวิทยา (รหัสสาขาวิชา 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (รหัสอนุสาขาวิชา 611005) และใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์           
พ.ศ. 2564   
 ในการนี้ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือประเมิน 
ต้นฉบับผลงานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ   อาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  เชี่ยวชาญสาขาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง   อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         เชี่ยวชาญสาขาวิชาสังคมวิทยา 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ   อาจารย์สังกัดสาขาศิลปศาสตร์  
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
         เชี่ยวชาญสาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้น

ของเอกสาร ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ราย อยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
3. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินคุณภาพผลงานฯ เสนอโดยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ        

ศิลปศาสตร์ เชียงราย  
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน 3 ราย 

เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพต้นฉบับผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื่องพลังจิตอาสากับการเปลี่ยนผ่าน        
พุทธเศรษฐศาสตร์ ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย 

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ให้ผู้ขอประเมินทุกราย ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ก่อนน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ขอประเมิน ซึ่งจะท าให้มีเอกสาร/ผลงานมีความสมบูรณ์ก่อนรับการประเมินคุณภาพต้นฉบับ
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) และหรือ ก่อนรับการประเมินผลการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผล         
การสอน และหรือ ก่อนรับการประเมินผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. ให้ผู้ขอประเมิน ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  โดยวิธีจัดท าเป็นเอกสารแทรกอธิบายรายการปรับปรุง หรือ จัดท าเป็นรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ ก่อนน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ  

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) จ านวน 3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพต้นฉบับผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื่อง
พลังจิตอาสากับการเปลี่ยนผ่านพุทธเศรษฐศาสตร์  และหากผู้ขอประเมินได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการตามขั้นตอนการขอประเมินคุณภาพต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

4.3 การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ด้วย ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2565 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ล้ า น น า ร ะ ย ะ  5 ปี 
พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2562) รวมถึงเชื่อมโยงต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงาน
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 เพ่ือจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2565  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2565  ในส่วนของผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ขอให้ผู้ก ากับตัวชี้วัดผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า 
และสะท้อนผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการในปีถัดไป 

4.4 การพิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ                    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 
เป็นไปตามระบบกลไก การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและ         

ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. พิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและ              

ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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มติทีป่ระชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบและให้ทุกจังหวัดทบทวน
การก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3 โดยให้ก าหนด        
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ไมต่่ ากว่าหรือเท่ากับปีการศึกษาที่ผ่านมา และส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.5 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงานหน่วยพัฒนา
ศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างคน สร้างองค์ความรู้          
สร้างนวัตกรรม โดยมุ่งสู่การพัฒนาก าลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม           
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า และการปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ         
ในหลักการในการจัดตั้งหน่วยพัฒนาศักยภาพ ด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือเป็นหน่วยที่สามารถ
ด าเนินงานตามพันธกิจ ภายใต้ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยีของคณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงาน          
หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินงาน หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ขอให้ทบทวนค านิยาม ของการบริการวิชาการที่เป็นสาระส าคัญในการรับงานบริการทางวิชาการ        

จะครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น บริการวิชการทั่วไป หน้า 5 บริการสถานที่ บริการวิชาการเฉพาะทาง มีอะไรที่มีความ
แตกต่าง เพ่ือให้รัดกุมว่าจะตั้งใจให้ครอบคลุมอะไร  

2. หน้า 2 หมวด 1 หมวดทั่วไป ข้อ (3) และ ข้อ (4) ควรตรวจสอบการตัดค า/การปรับระยะการพิมพ์ให้
เต็มบรรทัดและเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ควรพิมพ์ชิดซ้ายกั้นหน้าเช่นเดียวกับข้ออื่น ๆ   

3. หน้า 8 ข้อ 32 การเบิกจ่ายทุกรายการของโครงการ ผู้รับผิดชอบต้องมีหลักฐานการเบิกจ่าย และเก็บ
หลักฐานเพ่ือจัดท างบบัญชีทางการเงิน  ขอให้ตรวจสอบค าว่างบการเงิน หรือบัญชี ส่งให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี           
ในทางกฎหมายขอให้ตรวจสอบว่าเราคือใคร ถ้ามหาวิทยาลัยอยู่นอกก ากับใช้ผู้สอบบัญชภายนอกได้ ถ้าอยู่ในก ากับ
คือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ควรเลือกทางใดทางหนึ่ง ว่าจะให้ใครเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี  

4. หน้า 10 หมวด 8 ข้อ 40 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทางด้านการเงิน/การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
ขอให้คณะกรรมการบริหารหน่วยพิจารณาว่าควรแต่งตั้งจากบุคคลภายในคณะก่อนหรือไม่ หรือจะเป็นผู้ตรวจบัญชี
รับอนุญาต 

5. หน้า 10 หมวด 8 ข้อ 43 ควรตรวจสอบ/ก าหนดและระบุให้ชัดเจนในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน         
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และการด าเนินงาน การจัดท ารายงานการเงิน เสนอตัดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตออก  
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มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบโดยให้ด าเนินการปรับแก้
ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ทุกหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการทุกจังหวัดได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน          

วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม  
5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

สนับสนุน 
ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้        
ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนเงินงบประมาณจาก
แหล่งทุน และเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน
เงินงบประมาณจากแหล่งทุน ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนเงิน
งบประมาณจากแหล่งทุนโดยได้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 
BLA๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก และผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS ทุกพ้ืนที่ นั้น  ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวบรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและได้รับความสนใจจากทุกจังหวัด เพ่ือจะได้น าไป
เป็นแนวทางการจัดอบรมในครั้งต่อไป  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะทราบ   

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  13.30 น.  

 

 
        
 
ลงชื่อ................................................................                ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

                           ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 


