
 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
..................................................... 

1. หลักสตูรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา        
เมื่อวันท่ี  2  มีนาคม  2562           

2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน ได้อนุมตัิการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม                               
ครั้งท่ี     เมื่อวันท่ี        

3. หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี                  1 ปีการศึกษา              2562 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอน หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก และน่าน เพื่อให้การ
ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงมีความประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 4.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ านวน 1 ราย 
  วิชาเอกการตลาด 
   1. นางอารียา  พนมไพร ต าแหน่ง อาจารย์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือและนามสกุล เป็น นางกุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล 
 
5.    สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1  รายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
5.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

1) วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางณภัทร  ทิพย์ศรี 

3560100814298 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การจัดการ) 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2552 
2545 
2539 

2 นางธนีนุช  เร็วการ 
3570100018777 

อาจารย ์
 

บธ.ม. )บริหารธุรกิจ(  
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

วิทยาลยัโยนก 
วิทยาลยัครูเชียงราย 

2523 
2527 

3 นางสาวภัทราพร  สมเสมอ 
2570900200802 

อาจารย ์
 

บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2551 
2528 

 
2) วิชาเอกการจดัการโลจิสติกส ์

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นายราเชนทร์  ชูศร ี

3140400017958 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(ธุรกิจศกึษา-การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
 

2546 
2539 

2 นางสุจิตตา  หงษ์ทอง 
3570101752954 

อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 
ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

2554 
 

2549 
3 นางพิทธินันท์  สมไชยวงค์ 

3570200451421 
อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2555 
 

2548 
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3) วิชาเอกการตลาด 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางสาวรสริน  จอห์นสัน 

3500100134181 
อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 

บธ.บ.(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
2539 

2 นางสาวอวยพร  ต๊ะวัน 
1560200021202 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2556 
2552 

3 นางอารียา  พนมไพร* 
3509900811844 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
2539 

 
 *หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
5.2 รายชื่ออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (ใหม)่ 

5.2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
1) วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางณภัทร  ทิพย์ศรี 

3560100814298 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การจัดการ) 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2552 
2545 
2539 

2 นางธนีนุช  เร็วการ 
3570100018777 

อาจารย ์
 

บธ.ม. )บริหารธุรกิจ(  
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

วิทยาลยัโยนก 
วิทยาลยัครูเชียงราย 

2523 
2527 

3 นางสาวภัทราพร  สมเสมอ 
2570900200802 

อาจารย ์
 

บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2551 
2528 

 
2) วิชาเอกการจดัการโลจิสติกส ์

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นายราเชนทร์  ชูศร ี

3140400017958 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(ธุรกิจศกึษา-การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
 

2546 
2539 

2 นางสุจิตตา  หงษ์ทอง 
3570101752954 

อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 
ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

2554 
 

2549 
3 นางพิทธินันท์  สมไชยวงค์ 

3570200451421 
อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2555 
 

2548 

 
3) วิชาเอกการตลาด 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางสาวรสริน  จอห์นสัน 

3500100134181 
อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 

บธ.บ.(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
2539 

2 นางสาวอวยพร  ต๊ะวัน 
1560200021202 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2556 
2552 

3 นางกุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล* 
3509900811844 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
2539 
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*หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 
5.3  รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) 

5.3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
1) วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางณภัทร  ทิพย์ศรี 

3560100814298 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การจัดการ) 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2552 
2545 
2539 

2 นางธนีนุช  เร็วการ 
3570100018777 

อาจารย ์
 

บธ.ม. )บริหารธุรกิจ(  
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

วิทยาลยัโยนก 
วิทยาลยัครูเชียงราย 

2523 
2527 

3 นางสาวภัทราพร  สมเสมอ 
2570900200802 

อาจารย ์
 

บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2551 
2528 

 
2) วิชาเอกการจดัการโลจิสติกส ์

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นายราเชนทร์  ชูศร ี

3140400017958 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(ธุรกิจศกึษา-การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
 

2546 
2539 

2 นางสุจิตตา  หงษ์ทอง 
3570101752954 

อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 
ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

2554 
 

2549 
3 นางพิทธินันท์  สมไชยวงค์ 

3570200451421 
อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2555 
 

2548 

 
3) วิชาเอกการตลาด 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางสาวรสริน  จอห์นสัน 

3500100134181 
อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 

บธ.บ.(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
2539 

2 นางสาวอวยพร  ต๊ะวัน 
1560200021202 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2556 
2552 

3 นางอารียา  พนมไพร* 
3509900811844 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
2539 

 *หมายเหตุ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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5.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม)่ 
5.4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

1) วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางณภัทร  ทิพย์ศรี 

3560100814298 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การจัดการ) 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2552 
2545 
2539 

2 นางธนีนุช  เร็วการ 
3570100018777 

อาจารย ์
 

บธ.ม. )บริหารธุรกิจ(  
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

วิทยาลยัโยนก 
วิทยาลยัครูเชียงราย 

2523 
2527 

3 นางสาวภัทราพร  สมเสมอ 
2570900200802 

อาจารย ์
 

บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2551 
2528 

 
2) วิชาเอกการจดัการโลจิสติกส ์

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นายราเชนทร์  ชูศร ี

3140400017958 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
บธ.บ.(ธุรกิจศกึษา-การเลขานุการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
 

2546 
2539 

2 นางสุจิตตา  หงษ์ทอง 
3570101752954 

อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 
ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

2554 
 

2549 
3 นางพิทธินันท์  สมไชยวงค์ 

3570200451421 
อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน) 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2555 
 

2548 

 
3) วิชาเอกการตลาด 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิา) สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นางสาวรสริน  จอห์นสัน 

3500100134181 
อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 

บธ.บ.(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
2539 

2 นางสาวอวยพร  ต๊ะวัน 
1560200021202 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2556 
2552 

3 นางกุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล* 
3509900811844 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
2539 

*หมายเหตุ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทยีบกับโครงสร้างเดมิ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
ระดับ  ปรญิญาตรี    พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดงันี้ 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตร
เดิม (หน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตร
ใหม่ (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 12 
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ  2 2 
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

 9 9 
3 3 

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  3 3 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 94 94 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

 25 25 
39 39 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  30 30 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  130 130 

หมายเหตุ : โครงสร้างหลักสตูรไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล   
  
  
  

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจรญิสุข) 
        คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  วันท่ี………………………………………………… 

 
 
 

      รับรองความถูกต้องของข้อมูล   
  

                                                     
 

   (รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรจันานนท์)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ปฏิบัตริาชการแทน  
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันท่ี………………………………………………… 

 


