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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 

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

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
9. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
13. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
15. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
16. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
19. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
20. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 

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

ผู้ไม่มาประชุม     (ไม่มี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ไม่มี) 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.09 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 

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

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1.1.2 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
1.1.3 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 
1.1.4 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2562  

    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

 2.1.1 ปฏิรูปการศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนรูปแบบการสอนผ่านออนไลน์  
 2.1.2 การพิจารณาขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ 

(ฝังตัว) 
2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

2.2.1 โครงการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา2563 
2.2.2  ทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง 2565) 

 2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
 2.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/2562  
 2.3.2 การท าแผนปฏิบัติงานตามการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)  

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2563  
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

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

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1 การเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
  6.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

6.2 การก าหนดแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  

เรื่องที่ 1.1.1 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563                
เพ่ือหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา          
ตามเจตนารมณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (มหาวิทยาลัยแห่งความสุข)   คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ ได้รวบรวมเงินในการจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 6 จังหวัดเป็นเงิน 56,670 บาท  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่  1.1.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจน
บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นส าคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
รวมถึงต้องให้ความส าคัญในด้านการก ากับดูแลการศึกษา การวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพ 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.3 ด้วยคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไดพิ้จารณาตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 ให้เลื่อนกระบวนการ 
สรรหาอธิการบดีที่เหลือทั้งหมด และขยายเวลาการสรรหาอธิการบดีออกไป จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวโคโรนา 
2019 (COVID-19) จะคลี่คลายปกติจึงจะด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 1.1.4 ด้วยคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดี          
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะขอร่วมแสดงความยินดีการได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นในครั้งนี้ด้วย 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ  
เรื่องที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่          

28 กุมภาพันธ์ 2563 
ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ

มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่           
28 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

1 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร. ล้านนา 
เชียงใหม่ และ น่าน 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
มทร. ล้านนา เชียงใหม่ และ น่าน โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาน า
เรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ 
ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน  

เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์          
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ตาก 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบในการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) โดยมอบฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา         
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ 
ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน  

เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 

3 การพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร              
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบและรับรองรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  โดย
มอบฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาน าเรื่องเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป   

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ 
ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน  

เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 
4 การพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  รับทราบการายงานแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ซึ่งคณะจะได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปร่วมกันหารือ
และด าเนินการ โดยจะน ามารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในคราว
ต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

 

5 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์      
ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวสุวิสา  ทะยะธง มทร.ล้านนา 
เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ           
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออดิท แอนด์ 
บียอนต์ (ส านักงานใหญ่) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฝ่ายงานจัดท างบการเงิน
และฝ่ายสอบบัญชี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 (2 
เดือน 9 วัน) โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย  ราย นางสาวสุวิสา 
ทะยะธง มทร.ล้านนา เชียงราย  ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้  ซึ่งสามารถน าความรู้จากการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร Non-Degree ในอนาคต 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ     
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา

ด าเนินการ
ต่อไป 

6 การพิจารณาการขออนุญาตไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์          
ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ราย นางสาวรสริน จอห์นสัน มทร.ล้านนา 
เชียงราย 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   เห็นชอบการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ        
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝั งตัว )  ณ รัฐจอร์ เจีย ประเทศ

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

น าเสนอ     
กองบริหารงาน

บุคคลเพื่อ
พิจารณา
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

สหรั ฐอ เมริ กา  ฝ่ ายงาน  Sale Consultant, for Jessica MacDonald Real 
Estate Group ระหว่างวันที่  16 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563         
(2 เดือน 16 วัน) โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ราย           
นางสาวรสริน  จอห์นสัน มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของหลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน าความรู้จากการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ
มาบูรณาการกับการเรียนการสอนปัจจุบันและอนาคต  และหากผู้ขอได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะแล้วจะได้น าเรื่องเสนอกอง
บริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา พิจารณาด าเนินการต่อไป  

ด าเนินการ
ต่อไป 

7 การพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ด้วยการเทียบโอน
หน่วยกิต  ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  รับทราบ หากคณะได้รับเอกสารเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จะน าเสนอกองบริหารงานบุคคลพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบและ
ด าเนินการ 

8 การพิจารณาวาระทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติ รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   
1. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 ราย โดยไม่มี

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2  ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 

2. รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

น าเสนอ 
ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน  

เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ

ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์) 
 เรื่องที่ 2.1.1 ปฏิรูปการศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนรูปแบบการสอนผ่านออนไลน์ ในช่วงสถานการ
ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 สนับสนุนให้มีการบูรณาการผู้สอนรายวิชาเดียวกันสร้างรายวิชาออนไลน์  
เพื่อรองรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาใหม่ โดยจะต้องมีการวางแผนด าเนินการเพื่อให้สามารถรองรับ
และเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ. 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 เรื่องที่ 2.1.2 การพิจารณาขออนุญาตไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ 
(ฝังตัว) ราย นางรสริน  จอนห์สัน เมื่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ผ่านมา ผู้ขอได้ด าเนินการไป       
ฝึกประสบการณ์หรือระงับการไปฝึกประสบการณ์เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ COVID-19 
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  คณะกรรมการประจ าคณะได้รายงานว่า  ผู้ขอได้ด าเนินการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ               
ฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้ออกเดินทางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งสถานประกอบการได้มีมาตรการควบคุมและคัดกรองพร้อมป้องกัน และทางคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์มทร.ล้านนา เชียงรายได้เตรียมแผนการรองรับเมื่อบุคลากรดังกล่าวกลับมาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์แล้ว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

2.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี) 

 เรื่องท่ี 2.2.1 โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินการ

ปรับพ้ืนฐานทางวิชาชีพของนักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพในระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้แก่นักศึกษาใหม่ และเพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้
เตรียมความพร้อมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีพ้ืนฐานความรู้ที่เพียงพอต่อการเริ่ม
ศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ท าให้นักศึกษามีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีต่อ
การศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

โดยแนวทางการปรับพ้ืนฐานจะให้ความส าคัญกับการน าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผ่านมาและ
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา  และมุ่งเน้นการปรับพื้น 3 ด้าน คือ 

1. ด้านภาษาต่างประเทศ 
2. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ทัศนคติด้านวิชาชีพ 

แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ท าให้อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบและระยะเวลาของการปรับ        
พ้ืนโดยใช้ทั้งการปรับพ้ืนผ่านระบบออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาและกิจกรรมปกติในระหว่างภาคการศึกษา            
ขอแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือโปรดทราบโครงการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือศูนย์ภาษาทุกจังหวัดในด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอความ
ร่วมมือหลักสูตรระบบสารสนเทศฯ เพ่ือร่วมกันด าเนินการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพแบบออนไลน์ และให้วางแผน        
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปีก่อนที่จะเปิดภาคเรียน  รวมถึง
การจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล ที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
(COVID-19)  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
เรื่องท่ี 2.2.2 ทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง 2565) 
ตามที่ได้เสนอทิศทางการพัฒนาหลักสูตรโดยแยกเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็น 6 เล่มส าหรับแต่ละจังหวัดใน

การประชุมกรรมการประจ าคณะครั้งที่ผ่านนั้น คณะได้ด าเนินการประชุมหารือกันในคณะผู้บริหาร และมีมติให้
ปรับปรุงหลักสูตรโดยรวมเล่มเช่นเดียวกับหลักสูตร 2560 ไปก่อน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแยกเล่มหลักสูตร
ต่อไปในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือโปรดทราบทิศทาง 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง 2565) 
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ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรหากใช้รูปแบบเดิมควรระดมแนวคิดให้มี
ความชัดเจนและหาจุดร่วม โดยจะต้องเชื่อมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
ผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ เหมาะกับความ
ต้องการของผู้เรียน ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตร ส่งเสริม
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ให้อิสระกับหลักสูตร       
ในการด าเนินการ เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

2.3 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ  วงค์เทียนชัย) 

 เรื่องที่ 2.3.1 ตามที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/2562  นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาตาก บางรายไม่มีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอินเตอร์เน็ต
เพ่ือใช้ส าหรับรองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ได้แนะน าให้นักศึกษายืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ในกลุ่มเพ่ือนไปพลางก่อน จึงขอหารือว่าหากเปิดภาคการศึกษาปกติและยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ       
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีวิธีหรือแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
 เรื่องที่ 2.3.2 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
โดยให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ทางคณะได้ออกแบบฟอร์มในการท าแผนปฏิบัติงานระยะเวลา 
5 สัปดาห์ ซ่ึงในแต่ละสัปดาห์จะมีหัวหน้าหลักสูตรท าการประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2563        
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้ส่งการ
แก้ไขมายังคณะ  และคณะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งให้แก้ไขจึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563         
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 2/2563 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 5.1 การเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
ตามที่ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ออกประกาศเรื่อง

ก าหนดการ ขั้นตอน การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประกาศคณะกรรมการ       
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้แจ้งให้คณะแต่ละจังหวัดทราบและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนตามประกาศของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยสามารถเสนอรายชื่อและจัดส่งเอกสารมายังคณะภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563  
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ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับรายชื่อเพ่ือเสนอเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก เสนอ นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  เสนอ นายธีระชัย เชมนะสิริ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โปรดพิจารณารายชื่อที่ได้รับการเสนอจากบุคลากร         

ในคณะ  เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป  โดยคณะได้ก าหนดหมายเลขผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้  
 หมายเลข 1 นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ 
 หมายเลข 2 นายธีระชัย เชมนะสิริ 
 คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเสนอชื่อตามแบบ คสน.002 ซึ่งทั้ง 2 ราย มีข้อมูลเป็นไป
ตามเอกสารที่ก าหนด 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของนายกสภามหาวิทยาลัย  ตามประกาศคณะกรรมการ        
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเสนอชื่อ ผู้สมควรด า รงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 2 รายมีคุณสมบัติและคุณลักษณะของนายกสภามหาวิทยาลัย 9 ข้อ   

3. การคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ได้เพียงจ านวน           
1 ชื่อ และเสนอต่อเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งการลงมติของ
ที่ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. 2558 ข้อ 17 และ ข้อ 18 

ข้อ 17 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
- ประธาน เท่ากับ 1 เสียง ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
- ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ เท่ากับ 17 เสียง ไม่รวมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 18 การออกเสียงลงมติให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
- ประธานได้ขอให้คณะกรรมการแต่ละรายเสนอแนวทางการลงคะแนนเสียง ได้แก่                

แบบเปิดเผยโดยวิธียกมือ หรือ แบบลับโดยการลงคะแนนเป็นเอกสารและส่งผลการ
ลงคะแนนให้ประธานที่ประชุมโดยตรง  

- คณะกรรมการประจ าคณะได้เสนอแนวทางการลงคะแนนเสียง ดังนี้  
1) แบบเปิดเผย จ านวน 3 ราย  
2) แบบลับโดยการลงคะแนนเป็นเอกสารและส่งให้ประธานโดยตรง จ านวน 14 ราย 

สรุปได้ว่าคณะกรรมการจะใช้วิธีลงคะแนนแบบลับเป็นเอกสารและส่งให้ประธานโดยตรงทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nisara@rmutl.ac.th ภายในเวลา 20 นาที  
- ผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

หมายเลข 1 นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ ได้คะแนน 11 คะแนน 
หมายเลข 2 นายธีระชัย เชมนะสิริ ได้คะแนน   6 คะแนน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ            
นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการส่ง
เอกสารถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่  10 เมษายน 2563 ต่อไป 

mailto:nisara@rmutl.ac.th%20ภายใน
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องที่ 6.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 หากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขอให้คณะได้เตรียมแผนเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ด้วยไมโครซอฟทีม 
จัดเป็นกลุ่มหลักสูตรที่มีถูกประเมินและผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในกลุ่มเพ่ือรองรับการประเมิน 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

 เรื่องท่ี 6.2 การก าหนดแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับบุคลากร 
คณาจารย์และนักศึกษาทั้งทางด้านเครื่องมือพร้อมแหล่งสนับสนุน ขอให้คณะได้เตรียมการเพ่ือรองรับการเรียนการ
สอนในช่วงที่ยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  15.00 น.  

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

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

    

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

 
 


