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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 10/2564 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.  

ผ่านระบบ 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 10/2564 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.  

ผ่านระบบ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. อาจารย์สวัสดิ์  หากิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. อาจารย์ปริศนา  กุลนลา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         10.00 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 10/2564 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1.1 การต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.1.2 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี  

1.2  เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ  

ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
1.2.2 ก าหนดการ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1.3  เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.3.1  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ  (รองศาสตราจารย์รัตนา  ณ ล าพูน)  
1.3.2  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร) 
1.3.3  เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์) 

วาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

วาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 เรื่องการเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เฉพาะส่วน
ของวิชาภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 

4.2 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา             
ว่าด้วย การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ.... 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ 10/2564 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.  
ผ่านระบบ Microsoft Teams 

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

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 เรื่องการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  (รหัสสาขาวิชา 7104) ราย นางสาวฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา มทร.ล้านนา ตาก 

วาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ     

5.1 การพิจารณารายชื่อบุคคล เพ่ือรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 2564 

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

5.3 การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบธนาคารหน่วยกิต  

5.4 การเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์           
ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2565 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องท่ี 1.1.1 การต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา        
การบัญชี และแนะน าคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์รัตนา  ณ ล าพูน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
ศิลปศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ และประกอบด้วย 
คณะกรรมการประจ าคณะที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย รองคณบดีทุกจังหวัด ได้แก่ 
เชียงราย ล าปาง น่าน ตาก พิษณุโลก ตัวแทนหัวหน้าสาขา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า และผู้เข้าร่วมร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี  
ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน          

ท าหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564          
เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2564 

ตามที่ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติและ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น จึงขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ครั้งที่ 9/2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวาระและมติ  
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

 เรื่องสืบเนื่อง จ านวน 1 เรื่อง    
1 เรื่องการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผล

งานเบื้องต้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ         
พันธุ์แพ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ราย เพ่ือท า
หน้าที่ประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินคุณภาพ
ต้นฉบับก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 6 เรื่อง    

1 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ         
การบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 
1 ราย และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน
เพื่อการพิจารณา

ของ
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ 
มทร.ล้านนา 
ครั้งท่ี 172 

(ม.ค. 2565) 
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ล าดับ ชื่อวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 

2 การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบรายวิชาเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

เสนอส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน
เพื่อด าเนินการใน

ล าดับต่อไป 

3 การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง         
ทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 
6802) ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์  มทร.ล้านนา ล าปาง 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธี
ปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802)  โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางดารารัตน์  ธาตุรักษ์ มทร.ล้านนา ล าปาง 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล 
เพื่อการพิจารณา

ของ
คณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินต้นฉบับคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน และหรือท าหน้าที่ประเมินการสอน 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จ านวน 3 ราย 

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

บันทึกในระบบ
ฐานข้อมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะ 

5 ขออนุญาตยุติการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย นางแสงดาว  แก้วสว่าง 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  เห็นชอบการขอยุติการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบกองบริหารงาน
บุคคลเสนอคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่อไป  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล 
เพื่อการพิจารณา

ของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษาฯ 
มทร.ล้านนา 

6 ขออนุญาตศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว  
- ราย นางสาวจุฬารัตน์  น าคิด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ   
1. รับทราบและเห็นชอบให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว                         

ภาคนอกเวลาราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน หลักสูตร/สาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล                                  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2. อนุญาตเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติภายหลังการส าเร็จการศึกษา            
- ราย นางสาวปริศนา  ตั้งมุทาสวัสดิ์ มทร.ล้านนา น่าน 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ   
1. รับทราบและเห็นชอบให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว                      

ภาคนอกเวลาราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                    
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                 

2. อนุญาตเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติภายหลังการส าเร็จการศึกษา  

ฝ่ายบริหาร
และแผน

ยุทธศาสตร์ 

เสนอกอง
บริหารงานบุคคล 
เพื่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ

ทุนการศึกษาฯ 
มทร.ล้านนา 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

เรื่องท่ี 1.2.2 ก าหนดการ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2558            
ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเรียนแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
โดยได้ก าหนดจัดไว้จ านวน 12 ครั้ง  

ทั้งนี้ การประชุมแต่ละครั้ง อาจเป็นการจัดประชุมในรูปแบบ 
- ผ่านระบบ Video Conference/On site 
- ผ่านระบบ Microsoft Teams/Online 
- การจัดประชุมสัญจร ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในแต่ละจังหวัด   
โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ ์ความจ าเป็น โดยจะมีหนังสือแจ้งเชิญประชุมในแต่ละครั้ง  

การประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อาจมีการจัดประชุมในรูปแบบ 
- ผ่านระบบ Video Conference/On site 
- ผ่านระบบ Microsoft Teams/Online 
- การจัดประชุมสัญจร ณ คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ ในแต่ละจังหวัด 

ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความจ าเป็น แต่ละครั้ง 
 

ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 
ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 7/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 
ครั้งที่ 8/2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 9/2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 

ครั้งที่ 10/2565 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 
ครั้งที่ 11/2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
ครั้งที่ 12/2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

1.3 เรื่องท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งท่ีประชุมทราบ    (ไม่มี) 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
9/2564 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้
ส่งการแก้ไขมายังคณะ ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งให้แก้ไขเล็กน้อย ดังนี้ 

1. หน้า 1 และหน้า 5 แก้ไขต าแหน่งทางวิชาการให้มีความถูกต้อง (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  
พงศกรรังศิลป์)  

2. หน้า 18 แก้ไขมติที่ประชุม วาระที่ 2 เป็น รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ครั้งที่ 9/2564  
 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 9/2564  
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เฉพาะส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564          
เรื่องการเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง                     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะกลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ ข้อ 1 มีคะแนนผลการทดสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา สูงกว่า 60% เสนอ
ให้ปรับเปลี่ยนจาก สูงกว่า 60%  เป็น ไม่น้อยกว่า 60% 

ทั้งนี้ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ในส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และได้พิจารณาปรับเงื่อนไขให้มีความชัดเจน เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา
ที่ท าการเทียบโอนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารมากยิ่งขึ้น   

เพ่ือพิจารณารายวิชาเทียบโอนและเงื่อนไขการเทียบโอนรายวิชา กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
เฉพาะส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายวิชาเทียบโอนหมวด
วิชา และเงื่อนไขการเทียบโอนรายวิชา กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เฉพาะส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศ            
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 จ านวน 7 ราย โดยคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชา
เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 

1. ระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน   -  ราย 
2. ระดับปริญญาตรี    จ านวน           7  ราย 
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน           -  ราย 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน           -    ราย 
รวมทุกระดับ    จ านวน          7  ราย 
5.  เกียรตินิยมอันดับ 1   จ านวน          -  ราย 
6.  เกียรตินิยมอันดับ 2   จ านวน          -  ราย 
ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 1/2564 ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี จ านวน 7 ราย  
มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมตอินุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 7 ราย ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 
2564 และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการต่อไป  
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4.2 การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย              
การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ.... 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ.... ซึ่งสอดคล้องกับพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ก าหนดให้การศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และมาตรา 15 ระบุให้
การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียน
สามารถสะสมผลการเรียนรู้ไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวทางการด าเนินการระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2562 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ... เพ่ือให้ข้อบังคับมีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับนโยบายของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ฉบับท่ี 1 ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

1. หน้า 47 และ 48 ตามประกาศกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการด าเนิน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาให้ค านิยามหลายอย่าง โดยค านิยามที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ควรมี และยังไม่มีใน         
ร่างประกาศนี้และไม่มีการกล่าวถึง คือการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการเทียบโอน 

2. หน้า 50 ควรตรวจสอบการตัดค า ซึ่งท าให้ตีความหมายคลาดเคลื่อนได้ เช่น บรรทัดที่ 1-5                       
เทียบความรู้ด้านประสบการณ์ ผู้... 

ฉบับท่ี 2 ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบธนาคารหน่วยกิต 
1. หน้า 54 ข้อ 7 ควรให้ครอบคลุมสิ่งที่จะต้องท าหลายอย่าง ผู้ด าเนินการหลักสูตรระบบคลัง             

ตั้งแต่การรับเข้า การให้ค าแนะน าปรึกษา การลงทะเบียน การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ รวมถึงการดูแลนักศึกษา 
ยังไม่มีระบุในร่างประกาศนี้ ควรระบุให้ชัดเจนในกระบวนการเรียนการสอน  

2. หน้า 54 ควรตรวจสอบการตัดค าในบรรทัดสุดท้าย เช่น นิยามของธนาคารหน่วยกิต  และควร
ตรวจสอบการเว้นวรรค 

3. หน้า 54 ข้อ 5 ควรก าหนดไว้เป็นข้อท้ายสุด  
ฉบับท่ี 3 ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เน้นปริญญา 
1. สป.อว. ก าลังจะให้ทิศทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่าง

ระดับอุดมศึกษา ให้แนวทางหลักเกณฑ์มาว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ขอให้ศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแนวทางด้วยส่วนหนึ่ง   
โดยให้อิงจากประกาศของ สป.อว. 

2. ขอให้ศึกษารายงานสรุปผลการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดการศึกษาที่
แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษาที่เป็น Non-Degree หรือ Sandbox เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าประกาศ 
   ฉบับที่ 4 ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง การด าเนินงานโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

1. หน้า 62 ข้อ 4.1 ขอให้ตรวจสอบการสะกดค า (ปรากฏ) ให้มีความถูกต้อง 
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2. หน้า 63 ข้อ 4.1 จ านวนหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต ข้อ 1. คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ค าว่า หลักสูตร หรือ สาขาวิชา เพ่ือให้มี
ความครอบคลุม เช่น ค าว่า จ านวน 6 หลักสูตร ควรเปลี่ยนเป็น จ านวน 3 หลักสูตร 

3. หน้า 63 ข้อ 4.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หากประสงค์แยกเป็นอีกสาขาก็สามารถ
เสนอให้แยกได้ 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติให้น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเพ่ือรวมรวบและเสนอให้มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

4.3 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ           
(รหัสสาขาวิชา 7104) ราย นางสาวฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา มทร.ล้านนา ตาก 

ด้วย นางสาวฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันตก) สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก  ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผ่านการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร (เอกสารประกอบการสอนและผลงาน      
ทางวิชาการ) 

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

5.1 Fostering Collaborative Activities in Vocabulary Learning: Thai EFL Lower-
Proficiency Undergraduate Students สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 

5.2 Synchronous Online Learning through Microsoft Teams at Tertiary Level:         
Academic English Course สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 

5.3 Roles of Feedback to English Writing Improvement: Thai EFL Novice Writers in 
Higher Education สัดส่วนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100     

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 และการส่งผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง  

มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยวิธีปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 7104 และการ
ส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง โดยขอใช้เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ราย นางสาวฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา 
มทร.ล้านนา ตาก 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 การพิจารณารายช่ือบุคคล เพื่อรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการโครงการ “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ” 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ที่เสียสละ สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยฯ และสังคมโดยรวม โดยมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและ            
ศิลปศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญในประเภทอาจารย์และนักศึกษา นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนของการประเมินผลงานของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณา คณะฯ         
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 และได้ด าเนินการพิจารณาผลการคัดเลือก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564           
ที่ผ่านมา 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือ           
รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภทอาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้แก่              
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว อาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ตาก  

มติ ที่ ป ร ะชุ ม    คณะกรรมการประจ า คณะร่ วมกัน พิจารณา  และมีมติ รั บ รองร า ยชื่ อ                            
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว อาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ตาก เข้ารับการพิจารณาเพ่ือรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภทอาจารย์ และ
มอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการต่อไป  
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก จะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับ             
การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนเงินงบประมาณจากแหล่งทุน             
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนเงินงบประมาณจากแหล่งทุน  
และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนเงินงบประมาณจากแหล่งทุน   มีก าหนดจัด       
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams (Onsite         
ณ จังหวัดตาก และ Online ทุกจังหวัด) โดยมีวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ข้อเสนอโครงการของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะทราบ   

5.3 การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบธนาคารหน่วยกิต  
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับ 9 มทร. พัฒนาการศึกษาแบบยืดหยุ่นและ

ระบบธนาคารหน่วยกิต  ในเบื้องต้นคณะได้ประสานกับส่วนกลางเพ่ือน าร่องหลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการระบบ
ธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล ซึ่งมี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรด้านการบริการสาขาการท่องเที่ยว อาชีพส ารองบัตร
โดยสาร  และหลักสูตรด้านอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลักสูตรด้าน          
การบริการสาขาการท่องเที่ยวได้รับความอนุคราะห์จากอาจารย์วรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย หัวหน้าหลักสูตร        
การท่องเที่ยวและการบริการเข้าร่วมเป็นตัวแทนไปพัฒนาคลังหน่วยกิตที่จะน าร่องใช้กับสาขาการท่องเที่ยวทั้ง         
9 มทร. และกลุ่มของอาชีวศึกษา  2) หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้รับความอนุเคราะห์
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว เป็นตัวแทนสาขาวิชาบริหารุรกิจเข้าร่วมพัฒนาน าร่องระบบธนาคาร
หน่วยกิต  

มติที่ประชุม     คณะกรรมการประจ าคณะทราบ   
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5.4 การเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต          
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2565 

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
ปีงบประมาณ 2565  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2564 มทร.ล้านนามีนโยบายสนับสนุนกลุ่ม S-curve หลักสูตรที่ได้เสนอ
เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ และหลักสูตรวิศวกรรมที่น า IoT มาใช้โดยในปีงบประมาณ 
2 5 6 5  ก ร ะ ท ร ว ง  อ ว .  ไ ด้ เ ปิ ด รั บ ข้ อ เ ส น อ  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ส น อ ชื่ อ แ ล ะ  Learning outcome                                            
โดยมีรายละเอียดข้อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ https://academic.rmutl.ac.th/page/newgen              
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ           

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 

https://academic.rmutl.ac.th/page/newgen%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
https://academic.rmutl.ac.th/page/newgen%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

