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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 8/2564 
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ 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.  นางสาวผจงวาด   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี 
15.  ดร.กิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
18.  ดร.แววดาว    พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
19.  นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
20.  นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
3. นายอนวัช   จิตต์ปรารพ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
4. นางเบญญาภา  กันทะวงศ์วาร หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.09 น.  
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วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2565) 

4.2 การพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ        
ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี 4.1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565) 
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และตรงกับความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ รวมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
17 จังหวัดภาคเหนือ และเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะ
พ้ืนฐานทางธุรกิจยุคใหม่ ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถบูรณาการความรู้
ระหว่างศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพสอดคล้องต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพใน
ปัจจุบัน  

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หัวข้อ 5.3 (หน้า 6) ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาไทย ควรมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย 
2. วัตถุประสงค์ : เขียนครบตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 (5 ด้าน) แล้วหรือไม่  
3. หลักสูตร 

- ควรมีการระบุท่ีมาของการพัฒนาหลักสูตร 
- หมวดที่ 4 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตครบทุกด้านแล้วหรือไม่ 
- หมวดที่ 2 : จ านวนรับนักศึกษาก าหนดให้เห็นภาพรวมทุกพ้ืนที่ ข้อ 2.7 รูปแบบการเรียนการสอน

ควรมีการเพ่ิมให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ 
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ย้อนหลัง 5 ปี ควรครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของข้อมูล เช่น ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และ         
ชื่อปริญญา อักษรย่อต่าง ๆ 

- รูปแบบข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การเรียงล าดับระดับต าแหน่งทางวิชาการ               
การเรียงล าดับคุณวุฒิการศึกษา เช่น รศ.ดร./รศ./ผศ.ดร./ผศ./อ. หรือเรียงตามพยัญชนะ 

5. รายวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
- ภาษาอังกฤษที่ใช้ถูกต้องหรือไม่ การเขียนค าอธิบายภาษาอังกฤษควรใช้การเขียนแบบนามวลี 
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจ : ควรมีรายวิชา OB และ OD อยู่ในวิชาชีพบังคับ อาจอยู่ในรายละเอียด

ของวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ และรายวิชาที่เก่ียวกับข้อมูล ฐานข้อมูล 
- วิชาเอกการตลาด : ควรมีรายละเอียดของ การตลาดยุค 5.0  
- ค าอธิบายรายวิชา : ให้เขียนเป็นนามวลี โดยไม่ต้องมีค าว่าศึกษาน าหน้า ส าหรับรายวิชาที่มีปฏิบัติ

ให้ระบุตอนท้ายว่าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องใด  
- รหัสวิชา : แนะน าให้ก าหนดใหม่ โดยควรแสดงให้เห็นถึงล าดับการเรียนด้วย เช่น ชั้นปี หรือเรียง

ตามความง่ายไปยาก 
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- รายวิชาชีพเลือก : วิชาฝึกประสบการณ์ควรระบุในแผนการเรียนว่าให้เลือกจากวิชากลุ่มดังกล่าว 
หรือจะใส่ชื่อทุกวิชาแล้วก าหนดค าว่า หรือ  

- วิชาบัญชีและการเงิน : เพียงพอแล้วหรือไม่ ควรเพ่ิมรายวิชาภาษี บัญชีเพ่ือการจัดการ และ 
personal financial ควรมี mapping ระหว่าง PLO กับรายวิชา 

6. แผนการเรียน 
- เรียงล าดับให้สอดคล้องกับ PLO YLO  
- เรียงล าดับให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา เช่น บัญชีการเงินไม่น่าจะเรียนปี 1 และการบริหารการ

ผลิตที่ก าหนดไว้ในชั้นปีที่ 3  น่าจะอยู่ในชั้นปีต่ ากว่านี้ 
- เขียนให้เหมือนกันทุกวิชาเอก เช่น รายวิชาชีพเลือกจะใส่เป็น ชีพเลือก 1 2 3 หรือจะระบุชื่อวิชา 

7. วิชาเอกเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ไม่เห็นถึงความแตกต่างกัน 
- วิชาเอกธุรกิจการค้าและบริการ  กับวิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

8. อ่ืน ๆ 
- หน้า 247 เพ่ิมผ่านการสอบภาษาอังกฤษ 
- หน้า 26 ข้อ 2.2.2 ควรระบุเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่จะระบุเป็นสาขาเฉพาะ เช่น การ

ท่องเที่ยว 
- หน้า 200 ควรเขียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม     1. เห็นชอบการน าเสนอเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 

         ไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเล่มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  2. รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้  และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

เรื่องท่ี 4.2 การพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดการศึกษาโดยมี

ข้อก าหนดจัดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
และประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นไปต ามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 8 ข้อ 48 ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้มีจ านวนและองค์ประกอบตามความในข้อ 25.2.4 และข้อ 25.4.4  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงเสนอรายชื่อประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) และกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าแบบอิสระ เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ป้องกันของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

 
 
 



6 
 

รายชื่อนักศึกษา/รหัสนักศึกษา 
คณะกรรมการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าแบบอิสระ 
ต าแหน่ง 

1. นายชินโชติ ศรีกัญชัย 
 รหัสนักศึกษา 59551281004-4 

1. รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
2. รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ 
3. ดร.ริญญาภัทร์   เขจรนันทน์ 
4. ดร.ลัดดา   ปินตา 

ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.  นางสาวสกุลตลา กันธิยะ 
 รหัสนักศึกษา 59551281032-5 

1. รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
2. ดร.ริญญาภัทร์   เขจรนันทน์ 
3. ดร.ไพรพันธ์   ธนเลิศโศภิต 
4. รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ 

ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

3.  นางสาวนพรัตน์ สุขสวรรค์ 
 รหัสนักศึกษา 60551281005-8 

1. ผศ.ดร.สัตยา   ตันจันทร์พงศ ์
2. รศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ 
3. รศ.ดร.กัญฐณา   ดิษฐ์แก้ว 
4. ดร.ไพรพันธ์   ธนเลิศโศภิต 

ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

4.  นายสุริยนต์ สูงค า 
รหัสนักศึกษา 60551281008-2 

1. รศ.ดร.จ าเนียร  บุญมาก 
2. รศ.ดร.พิชาภพ   พันธุ์แพ 
3. ดร.ริญญาภัทร์   เขจรนันทน์ 
4. ดร.ลัดดา   ปินตา 

ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาการเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อ            
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย  

ปิดประชุมเวลา  13.40 น.  
        
 
ลงชื่อ................................................................                ลงชื่อ.................................................................  

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

    

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

                      ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 


