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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 2/2565 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
18.  นางสาวสุวิสา   ทะยะธง  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
19.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
20.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 2/2565 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  

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

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

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.30 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 2/2565 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากหัวหน้าสาขา 
1.1.2 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ  

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ  

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

4.2 การพิจารณาคณะกรรมการการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน ๒ ราย 

 
4.3 การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่) 

 
4.4 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ 2/2565 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  

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

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.5 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รหัสสาขาวิชา 1806) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รหัสอนุสาขาวิชา 
180607) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง มทร.ล้านนา เชียงใหม่  
 

4.6 การพิจารณาผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
รอบ 1  (14 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564) 
 

4.7 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางธนีนุช  เร็วการ มทร.ล้านนา เชียงราย 

 
4.8 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ             
(รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา น่าน 

วาระท่ี  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 

5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพเพ่ือ
สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพ  

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องท่ี 1.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากหัวหน้าสาขา 
  ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ จากหัวหน้าสาขา  โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  
ดิษฐ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จังหวัดตาก  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา  โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเรียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศ  ทั้งนี้
ผู้บริหารได้มอบนโยบายมายังคณะ  และคณะได้มีแนวทางการพัฒนาสู่ความเลิศในด้านการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งล้านนา ซึ่งการด าเนินการของคณะเพ่ือการพัฒนาสู่การ          
เป็นเลิศตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงาน การดึง
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะหรือต่างคณะหรือสถาบันมาร่วมกันพัฒนา และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีแผนงานส าคัญ 2 แผนงาน ได้แก่ 1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ 
บูรณาการศาสตร์ทางด้าน Lanna Agriculture, Biotechnology และ Engineering 2) มุ่ งสู่ความเป็นเลิศ            
ด้าน Creative Lanna สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัย
กลุ่มที ่2 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะให้ความส าคัญในการดึงความเชี่ยวชาญด้าน Smart Entrepreneur           
โดยมีแนวทางด าเนินการ 6 ข้อ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. วิจัย พัฒนา อัตลักษณ์ท้องถิ่น องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม  
5. บูรณาการทรัพยากรและการท างานร่วมกับเครือข่ายในด้านวิชาการ นวัตกรรมและการให้บริการ  
6. การยกระดับการสื่อสารการตลาดเชิงรุกท้ังภายในและภายนอก  
แนวทางส าคัญที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะแสดงจุดยืนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คือการพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์การ           
เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 คณะจะจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ซึ่งในปี 2565 ได้เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในปี 2566 -2570 ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 
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1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2565 

ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 6501) อนุสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (รหัสอนุสาขาวิชา 650125) ราย นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 
6501 อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  รหัสอนุสาขาวิชา 650125 และการ
ส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง 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 ยศาสตราจาร ย์                        
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ราย นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอ           
กองบริหารงาน

บุคคล  
เพื่อการพิจารณา

ของ
คณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
เบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา มทร.ล้านนา 
เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ     เห็นชอบการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer 
reviewer) จ านวน 3 ราย เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพต้นฉบับผลงาน          
ทางวิชาการ ประเภทหนังสือ เรื่องพลังจิตอาสากับการเปลี่ยนผ่านพุทธ
เศรษฐศาสตร์  และหากผู้ขอประเมินได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการตามขั้นตอนการขอ
ประเมินคุณภาพต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

เพื่อด าเนินการ
ตามมติ

คณะกรรมการฯ 

3 การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2565  ในส่วนของผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ขอให้ผู้ก ากับตัวชี้วัดผลักดัน
ให้เกิดความก้าวหน้า และสะท้อนผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือน ามา
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอเข้าสู ่
การพิจารณาของ  
คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง
แผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
มทร.ล้านนา 

4 การพิจารณาค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบและให้ทุกจังหวัดทบทวนการก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

ด าเนินการปรับ 
แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

และ              
แจ้งคณะทุก
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2.3 โดยให้ก าหนด ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ไม่ต่ ากว่าหรือเท่ากับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จังหวัดเพื่อทราบ
น าไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ
ภาคการศึกษา 

2564  
5 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์

การด าเนินงานหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลล้านนา 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ    เห็นชอบโดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ทุกหน่วยพัฒนา
ศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทุกจังหวัดได้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน          

หน่วยพัฒนา
ศักยภาพด้าน
บริหารธุรกิจ 
และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

ด าเนินการปรับ 
แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรมการฯ  

และแจ้งคณะทุก
จังหวัดเพื่อทราบ
น าไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัต ิ

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ    (ไม่มี) 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2565 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565   
 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 1/2565 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะได้ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565 เพ่ือสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนแก่นักศึกษาใหม่ 
(หลักสูตร เทียบโอน) ประจ าปีการศึกษา 2565 รวมถึงนักศึกษาโอนย้ายของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
สามารถน าผลการเทียบโอนผลการเรียนไปใช้ในการวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 
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4.2 การพิจารณาคณะกรรมการการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จ านวน ๒ ราย 

ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดการศึกษาโดยมีข้อก าหนด
จัดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ ๒๕๖๐ หมวด ๘ ข้อ ๔๘  ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบตามความในข้อ ๒๕.๒.๔ และข้อ ๒๕.๔.๔  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวปรางทิพย์ เมธางสุพัทธน์ รหัสนักศึกษา 60551281006-6 หัวข้อ“ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจร้านกาแฟสดในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” 

(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) ดร.ริญญาภัทร์    เขจรนันทน์ กรรมการ 
(๓) ดร.ลัดดา    ปินตา  กรรมการ 
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  กรรมการ/ที่ปรึกษา 

๒. นางสาวอณัญญา วิสุทธิใจ รหัสนักศึกษา 60551281010-8  หัวข้อ “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่” 

(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  บุญมาก  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) ดร.ริญญาภัทร์    เขจรนันทน์ กรรมการ 
(๓) ดร.ลัดดา    ปินตา  กรรมการ 
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ  กรรมการ/ที่ปรึกษา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการเสนอรายชื่อเพ่ือ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน          
๒ ราย 

4.3 การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่) 
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีความประสงค์น าเสนอหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่) โดยได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย                         
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และตรงกับความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ รวมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เน้นให้ผู้เรียนได้ความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการและมีทักษะในการเป็นผู้น า มีคุณธรรม      
จริยธรรม มีจิตอาสา ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ สังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรใหม่) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
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คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนการรับนักศึกษา ให้แสดงถึงความโดดเด่น และความแตกต่างของหลักสูตรฯ โดยมีการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอื่น 
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ควรเปลี่ยนเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 
3. หลักสูตรฯ ก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวม 39 หน่วยกิต ซึ่งเป็นจ านวนค่อนข้างมาก ขอเสนอให้มีการ

พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว   
4. ปรัชญาของหลักสูตรฯ หากมีการปรับและเพ่ิมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล จะช่วยเสริมให้

หลักสูตรน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากต่อการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม ่

5. จุดเด่นของหลักสูตรฯ ควรปรับการน าเสนอจุดเด่นให้ชัดเจนและน่าสนใจ ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะมีจุดแข็ง 
และมีความสามารถพิเศษเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้จุดเด่นของหลักสูตรฯ ควรสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ การน าศักยภาพของบุคลากรในองค์กรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ซึ่งจะอ านวยผลดีต่อการพัฒนาจุดเด่นและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ  ส าหรับข้อความ "ราคาย่อมเยา" 
ควรมีการพิจารณาทบทวนการใช้ค าท่ีสื่อความหมาย และเหมาะสม 

6. ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า รายรับ คุ้มทุน 15 คน หลักสูตรฯควรน าเสนอข้อมูลค่าใช้จ่าย มีการค านวณ
จุดคุ้มทุนอย่างไรและจะส่งผลให้การรับนักศึกษาในอีก 5 ปีต่อไปเป็นอย่างไร เพ่ือให้สามารถก าหนดจ านวนนักศึกษา
ที่หลักสูตรฯ จะรับเพ่ิมข้ึน   

7. ระบุ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร” ควรปรับให้เห็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่มาเรียนหลักสูตรนี้มีความแตกต่างกับที่อ่ืนอย่างไร เช่น มีคุณลักษณะในด้านวิชาชีพยุคใหม่  

8. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  ข้อมูลจ านวนมีความคลาดเคลื่อนในบางปีการศึกษา  
9. ทบทวนการตั้งชื่อหลักสูตรให้มีความโดดเด่น มีจุดเด่น  ให้เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย

อ่ืน 
10. การออกแบบรายวิชา ควรออกแบบวิชาให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ เช่น การจัดการธุรกิจธุรกิจดิจิทัล        

การลงทุนด้วยคลิปโต หรือการท าคราวโดดดิ้ง ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะท าให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน  
11. การส ารวจตามข้อมูลแบบสอบถาม ควรมีรายละเอียดให้มากขึ้น เช่น การระบุรายได้ต่อเดือนน้อย

กว่ารายรับ  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่ เช่น ควรเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ
ปริญญาตรีที่มีความต้องการเรียนหรือไม่   

12. การก าหนดรายวิชา ควรเป็นรายวิชาใหม่ในเชิงบูรณาการ และมีความแตกต่างระหว่างรายวิชา         
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย  มีการเสนอประเด็นให้เห็นถึงความสนใจที่
จะมาเรียนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

13. ควรยกตัวอย่างรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
14. ความต้องการของผู้เรียน แบบออนไลน์/ออนไซด์ ยังไม่ชัดเจน  
มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ าคณะ และน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้ง
ต่อไป  
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4.4 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) 
ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย  มีความประสงค์ขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ 
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)  ด้านการสอบบัญชี ณ บริษัท ออดิท แอนด์ บียอนต์ จ ากัด จังหวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (2 เดือน)  โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ          
จากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ และหลักสูตรการบัญชีมีนโยบายพัฒนา
หลักสูตรโดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้ฝึกประสบการณ์จริ งจาก                   
สถานประกอบการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิต        
นักปฏิบัติตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  

3. เพ่ือให้จ านวนชั่วโมงการฝึกงานสอบบัญชีเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดไว้ และเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนทางด้านวิชาการและการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย  

ในการนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2565  และมีรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ ด้านการสอบบัญชี 
ณ บริษัท ออดิท แอนด์ บียอนต์ จ ากัด จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563-2564 และแผนพัฒนาบุคลากร IDP 
ปี 2563-2565 การเข้ารับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ  (ฝังตัว)          
ณ บริษัท ออดิท แอนด์ บียอนต์ จ ากัด จังหวัดเชียงราย ด้านการสอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 –            
31 พฤษภาคม 2565 (2 เดือน) โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย           
 มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบและอนุญาตการขอไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ณ บริษัท ออดิท แอนด์ บียอนต์ จ ากัด จังหวัดเชียงราย ด้านการสอบบัญชี 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (2 เดือน) โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ให้จัดท ารายงานผลและน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ          

4.5 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        
(รหัสสาขาวิชา 6802) ราย นางธนีนุช  เร็วการ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ด้วย นางธนีนุช  เร็วการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) 
โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน วิชาการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 3 

เรื่อง 
3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
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5. ผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง 
5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจขุมชนในต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาวจังหวัด

เชียงราย (สัดส่วนการมีส่วนร่วมร้อยละ 80)    
5.2 ความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย (สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 

50)    
5.3 ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (สัดส่วนการมีส่วนร่วมร้อยละ 80)    
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และการส่งผล
งานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) และการส่งผล
งานทางวิชาการประเภทงานวิจัยจ านวน 3 เรื่อง โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางธนีนุช  เร็วการ มทร.ล้านนา 
เชียงราย 

4.6 พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ          
(รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) ราย 
นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา น่าน 

ด้วย นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ           
(รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) โดยขอใช้เกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์           
พ.ศ. 2560 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน วิชาการค้นคืนระบบสารสนเทศ 
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย จ านวน 

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

5.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน (สัดส่วนการมีส่วน
ร่วมร้อยละ 100)    

5.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการข้อมูลธนาคารขยะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน          
มหาโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน (สัดส่วนการมีส่วนร่วมร้อยละ 70)    

5.3 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพ้ืนเมืองน่านและการแสดงผล
ข้อมูลด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (สัดส่วนการมีส่วนร่วมร้อยละ 70) 



12 
 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  และการส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความ
วิจัย จ านวน 3 เรื่อง  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802)  อนุสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (รหัสอนุสาขาวิชา 680204) และการส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย
จ านวน 3 เรื่อง โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง มทร.ล้านนา น่าน 

4.7 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รหัสสาขาวิชา 1806) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รหัสอนุสาขาวิชา 180607) ราย                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจาราย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ               
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสสาขาวิชา 1806) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
(รหัสอนุสาขาวิชา 180607) โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการประเมินการสอน วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย จ านวน 

3 เรื่อง และหนังสือการท าเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม R และวิธีเมตาฮิวริสติก จ านวน  1 เรื่อง ซึ่งได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพต้นฉบับผลงานหนังสือและได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
4. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
5. ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย จ านวน 3 เรื่อง และหนังสือ จ านวน 1 เรื่อง  

5.1  A new algorithm for flexible job-shop scheduling problem based on particle 
swarm optimization (สัดส่วนการมีส่วนร่วมร้อยละ 70)    

5.2 การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการใช้ส่วนเชื่อมต่อประสานแบบ
จับต้องได้ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กพิการผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา  (สัดส่วนการมี
ส่วนร่วมร้อยละ 50)    

5.3  A New Hybrid Model of PSO and DE Algorithm for Data Classification (สัดส่วนการมี
ส่วนร่วมร้อยละ 50)    

5.4 หนังสือเรื่อง การท าเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม R และวิธีเมตาฮิวริสติก 
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ                     

รองศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสสาขาวิชา 1806) อนุสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (รหัสอนุสาขาวิชา 180607) และการส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย จ านวน 3 เรื่อง และ
หนังสือ จ านวน 1 เรื่อง โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
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มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสสาขาวิชา 1806)                      
อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รหัสอนุสาขาวิชา 180607) และการส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย 
จ านวน 3 เรื่อง และหนังสือ จ านวน 1 เรื่อง โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

4.8 การพิจารณาผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 1            
(14 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติ และด าเนินงานเป็นไปตามระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 1 (14 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 
2564)  

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา           
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 1 (14 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาและมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. การเพ่ิมคะแนนตัวชี้วัด ควรมีการปรับกระบวนการอย่างไร เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีคะแนนเพิ่มขึ้น  
2. อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะมีการผลักดันอย่างไรตามสถานการณ์ เพ่ือให้

ผลิตผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ หรือการสร้างแรงจูงใจ เช่น การมอบเงินรางวัลที่เป็นไปตามเงื่อนไข    
ในการนี้ คณะได้มีการเตรียมเพ่ือด าเนินการส่วนของการให้รางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย เช่น 

การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ  รวมถึงได้พัฒนาสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมีแนวโน้มจ านวนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงาน             
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 1 (14 มิถุนายน -                       
31 ธันวาคม 2564) โดยจะได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม  

5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์งานวิจั ย
คุณภาพ 

ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย (พัฒนาทักษะการ
วิจัย) ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ พิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการจัด “โครงการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพเพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัย
คุณภาพ” หัวข้อ “การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ” จัด ณ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก และผ่านระบบ Microsoft Teams เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้านสถิติส าหรับการท าวิจัย ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ทั้ง 6 เขต
พ้ืนที่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 แล้วนั้น  
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ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะทราบ   

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  13.45 น.  

 

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

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

    

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

                           ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 


