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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งที่ 5/2564  
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.  

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
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.  นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี 
15.  ดร.กิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
18. ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
19.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
20.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
        

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         13.00 น. 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งที่ 5/2564  
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.  

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 

   4.2 การพิจารณาขอถอนรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 1 

4.3 การขออนุญาตลาศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ราย               
นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 4.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 
ด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าสรุปรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา        

ฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี จ านวน  16 ราย ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564            
และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาครบ  ตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดจ านวนสรุปได้ดังนี้ 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งท่ี 2 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    จ านวน  - ราย 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    จ านวน  16 ราย 

 โดย 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑ จ านวน   -    ราย 

 โดย 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  2 จ านวน      -       ราย 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน     -    ราย 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน      - ราย 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายนาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 16 ราย 
   มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 
2564 และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพิจารณาต่อไป  

เรื่องท่ี 4.2 การพิจารณาขอถอนรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 1 
ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ระเบียบวารที่ 4.1 การพิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ครั้งที่ 1   มีมติอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา
ฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ในระดับปริญญาตรี จ านวน 
321 ราย แล้วนั้น  

ทั้งนี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาอีกครั้งพบว่า นางสาว
วนิดา ท่าคล่อง รหัสนักศึกษา 5852110117-6 หลักสูตรการบัญชี ยังไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมวิชาชีพบังคับไม่ถึง 2.00 ตาม มคอ.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดที่ 5   
ข้อ 3 การส าเร็จการศึกษา จึงขอเสนอให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ปรับแก้มติคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
4/2564 โดยระดับปริญญาตรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 320 ราย  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการขอถอนรายนาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 1  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  ส าเร็จการศึกษา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 จากเดิมอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 321 ราย เป็นจ านวน 320 ราย  
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คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนแนะ ดังนี้ 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรตรวจทานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความ

ถูกต้องเป็นไปตาม มคอ. 2 ก่อนน าเสนอมายังคณะ 
2. คณะควรตรวจทานข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความถูกต้องเป็นไปตาม มคอ.2 ก่อนน าเสนอ          

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. คณะควรวางแผนให้นักศึกษาที่ถูกถอนรายชื่อการส าเร็จการศึกษา ในการเลือกลงทะเบียนเรียนซ้ า

รายวิชา (Re-grade) เพ่ือให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาชีพบังคับเป็นไปตาม มคอ.2 และส าเร็จการศึกษา 
 มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัติถอนรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563/ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย นางสาววนิดา ท่าคล่อง 
รหัสนักศึกษา 5852110117-6 หลักสูตรการบัญชี  และอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 320 ราย มีผล
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

เรื่องที่ 4.3 การขออนุญาตลาศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ราย               
นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ด้วย นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ อายุ 43 ปี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร            
การท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปัจจุบัน           
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาภาคปกติ ระดับ            
ปริญญาเอก  ด้วยทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
Doctor of Philosophy Program in Management ( International Program)  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2567 มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี                  
เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และน าความรู้มาพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร และเพ่ือบูรณา
การองค์ความรู้ด้านวิชาการในสายการจัดการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และการ
โรงแรม น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเรียนการสอน วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือช่วยพัฒนาหลักสูตร
การท่องเที่ยวและการบริการในอนาคต  

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอศึกษา จากการประชุมหลักสูตรการท่องเที่ยวและ         
การบริการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564   

   ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อปี 2564) 
2. โครงการ/แนวทางการศึกษาและเหตุผลความจ าเป็น  
3. รายละเอียดหลักสูตร (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ Doctor of Philosophy Program in 

Management (International Program)) และแผนการเรียนโดยได้รับการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมหมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน อย่างน้อย 2 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้น
สูงทางด้านการจัดการ 2) วิชากระบวนทัศน์ด้านการจัดการสมัยใหม่  

4. การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ Doctor of 
Philosophy Program in Management (International Program) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 

5. หัวข้อเสนอการวิจัย เรื่อง The Curriculum Development of Service Minded Enhancement 
for Hospitality Business : A Case 

6. หนังสือรับรองจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
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7. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ พ.ศ. 2551 (หมวด 3 การลาศึกษาภาคปกติ ข้อ 19) 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ในการขออนุญาตศึกษา         
ภาคปกติ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            
สาขาการจัดการ Doctor of Philosophy Program in Management (International Program)  ณ มหาวิทยาลัย         
วลัยลักษณ์ ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2567 ระยะเวลา 3 ปี   

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรตรวจสอบเงื่อนไขของการให้ทุนการศึกษา ว่าส่งผลต่อการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

หลังจากส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 
2. การลาศึกษาต่อส่งผลกระทบต่อมาตรฐานหลักสูตรตัวบ่งชี้ 1.1 ของหลักสูตรหรือไม่ 
3. ควรน าเสนอแผนและผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อหลักสูตร 
4. ควรตรวจสอบกับ สกอ.อีกครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าคุณวุฒิที่ได้ตรงกับหลักสูตรที่จะรับผิดชอบหรือการ

พัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
5. ขอให้บุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ได้เพ่ิมเติมข้อมูล ประโยชน์ของการศึกษาต่อเมื่อส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสูตร) มอบหมายงานเมื่อกลับมาปฏิบัติงานอย่างไร           

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ พ.ศ.2551 ในหมวด 1 ข้อ 5 

7. การศึกษาระดับปริญญาเอกหากไม่ตรงสายการท่องเที่ยวโดยตรงจะมีปัญหาในตอนตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรในอนาคตเมื่อกลับมาท างาน  จึงเสนอให้มีการตรวจสอบกับส่วนประกันคุณภาพว่า         
เพียงมีหัวข้อวิทยานิพนธ์สามารถเป็นไปได้หรือไม่ รวมถึงการลาไปแบบ Fulltime ควรจะไปตรงสาย  

8. เอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรนานาชาติ
เห็นควรให้มีเพ่ิมเติมในส่วนของผลภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยว่าน่าจะเทียบได้กับการลาศึกษาต่อต่างประเทศ (ซึ่งเกณฑ์
ของมทร.ล้านนา มีอยู่) ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ก าหนดไว้อยู่ 

9. เมื่อส าเร็จการศึกษาให้บุคลากรรายดังกล่าวน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวฯ และ
บูรณาการงานวิจัยร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป 

มติที่ประชุม       คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบการขอศึกษา                 
ภาคปกติ ระดับปริญญาเอก ด้วยทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
Doctor of Philosophy Program in Management ( International Program)  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2567 มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี                
ราย นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ  ทั้งนี้        
ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน มทร.ล้านนา ต่อไป  
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ปิดประชุมเวลา  16.30 น.  
        
   
ลงชื่อ............................. ....................................               ลงชื่อ.................................................................  

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

    
 

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

                            ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 


