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สารจากคณบดี 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการตามพันธกิจหลักในทุกด้านที่สอดคล้องต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ การ

จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) โดยบัณฑิตนักปฏิบัติมีงานท าที่ตรงสาขาวิชาชีพ 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต ด้านงานวิจัยคณะฯ ได้
ด าเนินการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์
และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการ

ผลิต ภาคบริการ โดยมีงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร อีกทั้งการให้บริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่ง
พระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพท่ีมีขีดความสามารถสูง (HPO)   

รายงานประจ าปี 2561 เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานในแต่ละ
พันธกิจในรอบปีงบประมาณ 2561  ทั้งนี้ภารกิจทั้งหลายจะส าเร็จลงไม่ได้ ถ้าขาดการมีส่วนรวมของผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกภาคส่วน จึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านมา    
ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 
                                                      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2561  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน  
 - ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 1 
 - สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 
 - ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 3 
 - อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 3 
 - คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 
 - นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน 4 
 - โครงสร้างงบประมาณ 6 
 - โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน 8 
 - ข้อมูลบุคลากร 9 
 - อาคารสถานที่ 9 
 - อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 10 
บทที่ 2 ผลการด าเนินงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 
 - ผลงานการด าเนินงานแผนวิชาการ 22 
 - ผลงานการด าเนินงานแผนวิจัย 35 
 - ผลงานการด าเนินงานแผนบริการวิชาการ 62 
 - ผลงานการด าเนินงานแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 69 
 - ผลงานการด าเนินงานแผนบริหารจัดการหน่วยงาน 73 
 - ผลงานการประกันคุณภาพการศึกษา 78 
บทที่ 3 กิจกรรมและผลงานเด่น 94 
 - ผลงานเด่นของบุคลากร 94 
 - ผลงานเด่นของนักศึกษา 95 
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1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่ตั้ง  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ ได้แก่ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) 
    199 หมู่ 21 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
  599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
    41/1  ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
4. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
    59  หมู่ 13  ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000 
5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
    52 หมู่ 7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
    200  หมู่ 17  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  52000 

      ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ ดังนี้           
พ.ศ. 2500      ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ. 2507      ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)                     

แผนกวิชาการเลขานุการ 
พ.ศ. 2510        ด าเนินการเปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2518        ด าเนินการเปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2534        ด าเนินการเปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2543       ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   

สาขาวิชาการบัญชี              
                        - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
                        - สาขาวิชาการตลาด             
                        - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
                        - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                         - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      

ข้อมูลทั่วไป 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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พ.ศ. 2549       คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
“คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคล
ล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ       
มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
          ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ ตาก 
เชียงราย ล าปาง น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มีรองอธิการบดีพ้ืนที ่และหัวหน้าสาขาเป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 หลักสูตร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของทุกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก 
และพลศึกษาและนันทนาการ 

1.2 สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 
เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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1.3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

ปณิธาน บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์    
ก้าวทันเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม 

พันธกิจ  1. จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และพัฒนาตนเองได้ 

 2. บูรณาการวิจัย นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน น าสู่การ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 3. บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สังคม   

  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (HPO) 
1.4   อัตลักษณ์ (Identity)  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

  เอกลักษณ์ (Uniqueness)  ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

1.5   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ 
สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 
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A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะใน
การท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มีจิต
อาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 

1.6 นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน 

      ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มุ่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีงานท าท่ีตรง

สาขาวิชาชีพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต โดยการปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสาย
วิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning, WIL และ  สหกิจศึกษา จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามที่คณะฯ ก าหนด รวมถึงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจฯ 

ด้านการวิจัย 
 คณะบริหารธุรกิจและสิลปศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ โดยให้มีผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยการก าหนดกลยุทธ์
ในการด าเนินงานด้านการวิจัย จากการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ให้มีศักยภาพด้านงานวิจัย และสามารถน างานวิจัย
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการน าเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ หรือเสนอโครงการวิจัย
กับแหล่งทุนภายนอก รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ   การจัดประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ สายบริหารธุรกิจ การคิดมูล
ค่าที่เกิดจากผลของงานวิจัย หรือมูลค่างานวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก และยกย่องและสนับสนุน
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ด้านการบริการวิชาการ 
  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม   
โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เป็นก าลังส าคัญของประเทศ  โดยการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถหารายได้จากการบริการวิชาการในทุก
กิจกรรม เช่น การจัดหลักสูตรระยะสั้น หรือการบริการวิชาการให้กับภาครัฐ เอกชน มีการส ารวจความต้องการ
ของการฝึกอบรมกับชุมชนหรือหน่วยงานอย่างชัดเจน จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงให้ความส าคัญกับ
การก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการทุกระบบ โดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่ งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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 ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
  คณะบริหารธุรกิจและสิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่
การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) โดยมุ่งเน้นการท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของการด าเนินการในแต่ละปี จากการก ากับติดตามในรูป BSC ทั้งทางด้านการบริหารงานคณะฯให้
เป็นไปตามแผนงบประมาณ  ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาการ วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน การบริหารการจัดการโดยสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากร ด้านภาวะความสุข การก ากับติดตามให้ผู้บริหารด าเนินการตามหลักธรรมภิบาล รวมถึงการบริหาร
จัดการการเงินงบประมาณของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคุ้มค่า อีกทั้งในเรื่องของระบบ
สารสนเทศให้สามารถสนับสนุนความสอดคล้องกับกิจกรรมของคณะฯ น าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งเชิงวิชาการและคุณภาพชีวิต 
(Green Faculty) การด าเนินงานพัฒนาด้านการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างความรู้ให้กับคณะฯ น าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สามารถลดความเสี่ยงในหน่วยงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ 

          แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้
ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล  และส่งเสริมการปฏิรูป การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยได้ก าหนดนโยบายงบประมาณและแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. บูรณาการการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินงานครอบคลุมทั้ง
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหาร และหน่วยงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการ
พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงินและจัดล าดับความส าคัญของ
ภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

4. บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานทุกพันธกิจของหน่วยงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ และด้านทักษะการใช้ภาษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ จ านวน 149,469,237 บาท เพื่อให้หน่วยงาน 

คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และ
มหาวิทยาลัย  
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งบประมาณประจ าปี 2561 จะจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้องด าเนินงานเพ่ือสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 35  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาค
ธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 35 เป็นการสนับสนุนการท าผลงานทางด้านวิชาการให้มีบุคลากรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการปรับเกณฑ์ใหม่ 
ส่วน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
ร้อยละ 10  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็นองค์กร  
ธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) ร้อยละ 15 เป็นพันธกิจที่รองลงมาเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานได้ครบทุกด้าน 

1.7 โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสาระส าคัญสรุป
ดังนี้ 
งบประมาณประจ าปี 2561 

งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 70,490,532 บาท  คิดเป็น   47.50 % 
งบประมาณรายได้  จ านวน  78,978,705 บาท  คิดเป็น   52.50 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  149,469,237 บาท  คิดเป็น 100.00 % 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและโครงการ 
รายงานด้านงบประมาณ (ในแผน) 
หมวดงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
 งบบุคลากร  27,145,200.00  27,145,200.00  10,339,984.00  10,339,984.00  
 งบด าเนินงาน  7,843,416.82  4,949,810.72  26,508,272.00  8,068,121.19  
 งบลงทุน  2,284,815.00  2,284,815.00      
 งบเงินอุดหนุน  30,779,986.00  14,840,545.40  863,220.00  443,449.44  
 งบรายจ่ายอื่น  5,136,518.00  3,793,232.32  8,375,435.00  3,153,061.71  
 สมทบมหาวิทยาลัย      18,310,900.00  18,310,900.00  
 สมทบคณะ      122,400.00  122,400.00  
 น าส่งค่าสาธารณูปโภค      3,771,100.00  3,771,100.00  
 รายได้การจัดการศึกษา [อื่นๆ]      3,158,201.33  2,405,659.33  
 โครงการพิเศษ      10,000,607.00  2,369,235.41  
 งานฟาร์ม      
 รายได้บริหารสินทรัพย ์     
 งบกลาง     

รวม 73,189,935.82  53,013,603.44  81,450,119.33  48,983,911.08  
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1.8 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
(คณบดี) 

 

ส านักงานสาขา ส านักงานคณบดี ศูนย์ COE คณะ ส านักงานสาขา  (พื้นท่ี) 

ศูนย์ภาษา สาขาบริหารธุรกิจ งานบริหาร สาขาบริหารธุรกิจ 

ศูนย์บริการวิชาชีพบัญช ี สาขาการบัญช ีงานวิชาการและกิจการนกัศึกษา สาขาการบัญช ี

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน 
(จอมทอง) 

สาขาศิลปศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ ์ สาขาศิลปศาสตร์ 

เลขานุการ
คณบดี 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนานกัศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 

งานบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(อธิการบดี) 

 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประจ า 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

รองคณบดี 

ด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร ์
 

ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

 

ผู้ช่วยคณบด ี
 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ด้านพัฒนานักศึกษา 

 

ด้านวิเทศสัมพนัธแ์ละประกนัคุณภาพฯ 
 

ด้านบัณฑติศึกษา 

 
ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 
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1.9 ข้อมูลบุคลากร 
  1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

      ตารางสรุปจ านวนอาจารย์แยกตามพื้นที่  

พื้นที่ ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงานตาม
พันธกิจ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

เชียงใหม่ 39 66 0 0 35 140 

เชียงราย 15 28 0 0 7 50 
ตาก 20 26 0 0 14 60 
น่าน 17 18 0 0 8 43 
พิษณุโลก 12 17 0 0 3 32 
ล าปาง 14 22 0 1 18 55 

รวม 117 177 0 1 85 380 
         หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 จากงานบุคลากร 

    2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามเขตพ้ืนที่     

พ้ืนที่ พ.
สถาบันอุดมศึกษา 

พ.ราชการ พันธกิจตาม
พันธกิจ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

จ้างเหมา
บริการ 

รวม 

เชียงใหม่ 15 1 0 14 7 37 
เชียงราย 0 0 0 0 0 0 
ตาก 2 1 0 2 0 5 
น่าน 2 0 0 1 0 3 
พิษณุโลก 1 0 0 0 0 1 
ล าปาง 0 1 0 2 0 3 

รวม 20 3 0 19 7 49 
 

1.10 อาคารสถานที่ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. อาคารบริหารธุรกิจ 1 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง 8   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง 3   ห้อง 
3. ห้องบรรยาย 90 ที่นั่ง 4   ห้อง 
4. ห้องพักอาจารย์ 6   ห้อง 
5. ห้องน้ า          20 ห้อง 
6. ห้องส านักงาน 1  ห้อง 
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2. อาคารบริหารธุรกิจ 2 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง 4   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง 2   ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการ International Standard 60 ที่นั่ง                                                           1   ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง   1   ห้อง 
5. ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 40 ที่นั่ง 1   ห้อง 
6. พักอาจารย์ 1   ห้อง 
7. ห้องส านักงาน 1   ห้อง 

3. อาคารบริหารธุรกิจ 3 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องบรรยาย 100 ที่นั่ง 2   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย  80 ที่นั่ง 2   ห้อง 
3. ห้องบรรยาย  60 ที่นั่ง 4   ห้อง 
4. ห้องบรรยาย  40 ที่นั่ง 4   ห้อง 
5. ห้องพักอาจารย์ 5   ห้อง 
6. ห้องส านักงาน 10  ห้อง 
7. ห้องน้ า 10  ห้อง 
8. ห้องประชุม / ห้อง Smart classroom 2   ห้อง 
9. ห้อง Office Automation 1  ห้อง 

1.11 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
        การให้บริการอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อเทคโนโลยี 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ  จ านวน     80   เครื่อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ                    จ านวน   350   เครื่อง 
3. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ             จ านวน    45   เครื่อง  
4. เครื่องโปรเจคเตอร์             จ านวน    50   เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน  
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             จ านวน   9    ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จ านวน   2    ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการ Smart classroom            จ านวน   2    ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการ International Standard          จ านวน   1    ห้อง 
5. ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้           จ านวน   2    ห้อง 
6. ห้องการเรียนรู้หุ้น                         จ านวน   1    ห้อง 
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3.1 สถิติผู้สมัคร ปีการศึกษา 2561 

 จ านวนผู้สมัคร รอบ TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับ รหัส หลักสูตร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมัคร 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

ปริญญำตร ี 251 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 2 

ปริญญำตร ี 252 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตร ี 253 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรโลจีสติกส ์(4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 2 

ปริญญำตร ี 254 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 5 

ปริญญำตร ี 255 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

651 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 4 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

653 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 12 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

655 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

657 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

รวม 50 28 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ปริญญำตร ี 200 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 48 

ปริญญำตร ี 216 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 7 

ปริญญำตร ี 201 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 34 

ปริญญำตร ี 202 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) พิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตร ี 203 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 41 

ปริญญำตร ี 204 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตร ี 205 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 101 

ปริญญำตร ี 218 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม ่
(4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ผลการด าเนินงาน 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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ระดับ รหัส หลักสูตร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมัคร 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ปริญญำตร ี 219 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม ่

(4ปี) 
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 12 

ปริญญำตร ี 207 International Business Management (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 8 

ปริญญำตร ี 208 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 7 

ปริญญำตร ี 209 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตร ี 217 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ (4ปี) 
ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตร ี 210 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 12 

ปริญญำตร ี 215 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 
ปริญญำตร ี 213 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 29 

ปริญญำตร ี 214 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 2 

ปริญญำตร ี 220 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตร ี 221 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตร ี 222 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 3 

ปริญญำตร ี 298 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) ภำคพิเศษ *
โครงกำรร่วม บ.ซีพีออลฯ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 11 

ปริญญำตร ี 299 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม่
(4ปี) ภำคพิเศษ*โครงกำรร่วม บ.เซ็นทรัลฯ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 0 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

601 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 7 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

602 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

603 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 64 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

606 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 3 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

607 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน ภำค
พิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

608 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรส ำนักงำน  
เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 7 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

610 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 11 
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ระดับ รหัส หลักสูตร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมัคร 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

611 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ เทียบโอน ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

612 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ  
เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 7 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

613 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ – กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 2 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

614 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ – กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

รวม 200 419 

มทร.ล้านนา ตาก 
ปริญญำตร ี 231 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 12 

ปริญญำตร ี 232 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 6 

ปริญญำตร ี 233 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 14 

ปริญญำตร ี 236 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 8 

ปริญญำตร ี 238 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

632 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 7 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

638 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน  บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 5 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

635 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน  
ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

รวม 60 53 

มทร.ล้านนา น่าน 
ปริญญำตร ี 271 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตร ี 272 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 3 

ปริญญำตร ี 273 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 15 

ปริญญำตร ี 275 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 3 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

673 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

674 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

677 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 0 

รวม 40 22 
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ระดับ รหัส หลักสูตร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมัคร 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
ปริญญำตร ี 281 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 8 

ปริญญำตร ี 282 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 2 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

681 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 6 

ปวส. 882 ปวส.กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 12 

ปวส. 883 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

 รวม 25 29 

มทร.ล้านนา ตาก 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

681 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 6 

ปวส. 882 ปวส.กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 12 

ปวส. 883 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

รวม 25 29 
มทร.ล้านนา ล าปาง 
ปริญญำตร ี 263 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 17 

ปริญญำตร ี 261 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 6 

ปริญญำตร ี 262 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 4 

ปริญญำตร ี 268 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 7 

ปริญญำตร ี 267 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

662 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 3 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

663 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 6 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

664 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน ภำค
พิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

661 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 10 9 

ปวส. 863 ปวส.กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 5 

ปวส. 890 ปวส.กำรตลำด บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 5 

ปวส. 864 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 5 1 

รวม 80 65 
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จ านวนผู้สมัคร รอบ TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับ รหัส หลักสตูร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมคัร 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

ปริญญำตร ี 251 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 8 

ปริญญำตร ี 252 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 5 

ปริญญำตร ี 253 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ – กำรจัดกำรโลจิสติกส ์(4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 10 

ปริญญำตร ี 254 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 15 

ปริญญำตร ี 255 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

651 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 12 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

653 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 36 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

655 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 6 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

657 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 16 

รวม 150 109 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม ่
ปริญญำตร ี 200 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 106 
ปริญญำตร ี 216 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 3 
ปริญญำตร ี 201 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 80 
ปริญญำตร ี 202 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) พิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 4 
ปริญญำตร ี 203 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 60 
ปริญญำตร ี 204 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 3 
ปริญญำตร ี 205 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 211 
ปริญญำตร ี 219 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม ่

(4ปี) 
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 45 

ปริญญำตร ี 218 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม ่
(4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 0 

ปริญญำตร ี 207 International Business Management (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 9 
ปริญญำตร ี 208 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร

สำรสนเทศ (4ปี) 
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 23 

ปริญญำตร ี 209 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 0 

ปริญญำตร ี 217 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ (4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 1 

ปริญญำตร ี 210 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 30 
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 มทร.ล้านนา เชียงใหม ่
ปริญญำตร ี 215 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 1 
ปริญญำตร ี 213 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 47 
ปริญญำตร ี 214 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 5 
ปริญญำตร ี 220 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 12 
ปริญญำตร ี 221 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 0 
ปริญญำตร ี 222 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง

ธุรกิจ (4ปี) 
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 1 

ปริญญำตร ี 298 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) ภำคพิเศษ *
โครงกำรร่วม บ.ซีพีออลฯ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 21 

ปริญญำตร ี 299 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม่
(4ปี) ภำคพิเศษ *โครงกำรร่วม บ.เซ็นทรัลฯ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 0 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

601 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 36 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

602 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 11 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

603 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 137 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

606 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 53 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

607 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน  
ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 9 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

608 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรส ำนักงำน เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 20 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

610 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 38 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

611 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ เทียบโอน ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 4 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

612 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 39 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

613 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ – กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 51 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

614 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ – กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 6 

รวม 570 1,066 
มทร.ล้านนา ตาก 

ปริญญำตร ี 231 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 21 
ปริญญำตร ี 232 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 20 
ปริญญำตร ี 233 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 52 
ปริญญำตร ี 236 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 6 
ปริญญำตร ี 238 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 3 
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มทร.ล้านนา ตาก 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

632 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 39 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

638 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ-กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน  บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 21 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

635 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ-กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 0 

รวม 180 162 
มทร.ล้านนา น่าน 

ปริญญำตร ี 271 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 6 

ปริญญำตร ี 272 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 2 

ปริญญำตร ี 273 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 10 

ปริญญำตร ี 275 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 3 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

673 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 11 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

674 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 4 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

677 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 1 

รวม 120 37 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
ปริญญำตร ี 281 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 12 
ปริญญำตร ี 282 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 12 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

681 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 14 

ปวส. 882 ปวส.กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 8 
ปวส. 883 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 10 

รวม 75 46 
มทร.ลา้นนา ล าปาง 
ปริญญำตร ี 263 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 12 

ปริญญำตร ี 261 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 4 

ปริญญำตร ี 262 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 2 

ปริญญำตร ี 268 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 5 

ปริญญำตร ี 267 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 3 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

662 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 29 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

663 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 31 
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มทร.ล้านนา ล าปาง 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

664 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน ภำค
พิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

661 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 9 

ปวส. 863 ปวส.กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 8 

ปวส. 890 ปวส.กำรตลำด บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 4 

ปวส. 864 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 15 7 

รวม 240 115 

จ ำนวนผู้สมัคร รอบ TCAS 3 รับตรง มทร.ล้ำนนำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับ รหัส หลักสตูร คณะ แผนรับ จ ำนวน

ผู้สมคัร 
มทร.ล้านนา เชียงราย 
ปริญญำตร ี 251 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 252 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 253 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรโลจีสติกส ์(4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 254 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

ปริญญำตร ี 255 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 2 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

651 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 7 

มทร.ล้านนา เชียงราย 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

653 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญช ีเทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 14 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

655 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 18 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

657 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 13 

รวม 300 57 
 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ปริญญำตร ี 200 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 32 
ปริญญำตร ี 216 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี)  

ภำคพิเศษ 
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 5 

ปริญญำตร ี 201 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 30 
ปริญญำตร ี 202 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) พิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 203 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 10 
ปริญญำตร ี 204 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 5 
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ระดับ รหัส หลักสตูร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมคัร 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ปริญญำตร ี 205 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 44 

ปริญญำตร ี 219 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม ่
(4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 7 

ปริญญำตร ี 218 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม ่
(4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 2 

ปริญญำตร ี 207 International Business Management (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 2 

ปริญญำตร ี 208 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 19 

ปริญญำตร ี 209 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 217 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ (4ปี) ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 210 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 13 

ปริญญำตร ี 215 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 
ปริญญำตร ี 213 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 18 

ปริญญำตร ี 214 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 3 
ปริญญำตร ี 220 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

ปริญญำตร ี 221 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 222 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 3 

ปริญญำตร ี 298 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) ภำคพิเศษ *
โครงกำรร่วม บ.ซีพีออลฯ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 21 

ปริญญำตร ี 299 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีกสมยัใหม่
(4ปี) ภำคพิเศษ *โครงกำรร่วม บ.เซ็นทรัลฯ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 0 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

601 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 62 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

602 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน  
ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 7 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

603 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 90 110 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

606 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 68 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

607 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน ภำค
พิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 22 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

608 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรจัดกำรส ำนักงำน  
เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 27 
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ระดับ รหัส หลักสตูร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมคัร 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

610 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 41 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

611 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ เทียบโอน ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

612 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - ภำษำอังกฤษธุรกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 41 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

613 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ – กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 47 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

614 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ – กำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทียบโอน ภำคพิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 3 

รวม 1,170 648 

มทร.ล้านนา ตาก 
ปริญญำตร ี 231 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 6 
ปริญญำตร ี 232 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 2 
ปริญญำตร ี 233 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 4 
ปริญญำตร ี 236 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 
มทร.ล้านนา ตาก 
ปริญญำตร ี 238 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

632 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 20 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

638 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน  บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 16 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

635 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ-กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน ภำคพิเศษ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

รวม 360 39 
มทร.ล้านนา น่าน 
ปริญญำตร ี 271 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 
ปริญญำตร ี 272 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 
ปริญญำตร ี 273 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 0 
ปริญญำตร ี 275 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

ปริญญำตร ี  บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - กำรจัดกำร
สำรสนเทศ (4ปี) 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

673 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 17 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

674 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทยีบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 3 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

677 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 6 

รวม 270 27 
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ระดับ รหัส หลักสูตร คณะ แผนรับ จ ำนวน
ผู้สมัคร 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
ปริญญำตร ี 281 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 

ปริญญำตร ี 282 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

681 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 7 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ - พัฒนำซอฟแวร์ทำง
ธุรกิจ เทียบโอน 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 5 

ปวส. 882 ปวส.กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

ปวส. 883 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 

รวม 180 13 

มทร.ล้านนา ล าปาง 
ปริญญำตร ี 263 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 3 
ปริญญำตร ี 261 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 3 
ปริญญำตร ี 262 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 
ปริญญำตร ี 268 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 
ปริญญำตร ี 267 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (4ปี) บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 0 
ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

662 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 37 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

663 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 39 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

664 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรจัดกำรธรุกิจ เทียบโอน ภำค
พิเศษ 

บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 4 

ปริญญำตรี
(เทียบโอน) 

661 บธ.บ.บริหำรธรุกิจ - กำรตลำด เทียบโอน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 60 6 

ปวส. 863 ปวส.กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 1 
ปวส. 890 ปวส.กำรตลำด บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 2 
ปวส. 864 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 30 3 

รวม 480 99 
หมำยเหตุ รอบ TCAS 4 รับตรงท่ัวประเทศ ส่วนกลำง ทปอ.เป็นผูด้ ำเนินกำรจึงไม่สำมำรถเกบ็สถิตจิ ำนวนผู้สมัครได้ 
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กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรจำก Chongqing University of Technology 
(CQUT) สำธำรณรัฐประชำชนจีน เมื่อวันท่ี 17 พฤษภำคม 2561 งำนวิเทศ
สัมพันธ์ มทร.ล้ำนนำ ได้จัดกำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรจำก Chongqing 
University of Technology (CQUT) ส ำ ธ ำ ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช ำ ช น จี น  ไ ด้ แ ก่  
Prof.Huang Weijiu, Vice President Prof.Yu Ning, Director of Office of 
Liason and Cooperation Prof.Yao Lulu, Deputy Dean of College of 
Foreign Languages Prof.Zhou Na, Deputy Dean of College of 
Management Prof.Tang Dexiang, Deputy Dean, College of Economics 
and Finance และ Ms. Wei Yingying, Translator, International Office โดย
ได้รับเกียรติจำก ผศ.พัฐฐพำดำ โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลป
ศำสตร์ เป็นประธำนในกำรประชุมพร้อมด้วย ดร.กิจจำ ไชยทนุ คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ผศ.ประชำ ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ ผศ.กัลยำ
รัตน์ เศวตนันนทน์ รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ ดร.ยุพเยำว์ ดรุณ หัวหน้ำงำน
วิเทศสัมพันธ์ อำจำรย์ท่ีเกี่ยวข้อง และบุคลำกรวิเทศสัมพันธ์ 

   กำรประชุมในครั้งนี้มีกำรหำรือเรื่องกำรพัฒนำกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและ
อำจำรย์ระหว่ำงท้ังสองสถำบันท่ีท ำร่วมกันมำอย่ำงยำวนำน ตั้งแต่มีกำรลงนำมใน 
MOU เมื่อปี พ.ศ. 2553 และในโอกำสนี้ทำง CQUT ได้มอบทุนกำรศึกษำจ ำนวน  
5 ทุน ให้กับนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ ท้ังทุนระยะสั้นและระยะยำว รวมท้ังกำรเรียน
ภำษำจีน อีกทั้งในวันท่ี 18 พฤษภำคม 2561 คณะผู้บริหำรจำก CQUT จะเดินทำง
ไปศึกษำดูงำน ณ คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ อีกด้วย 
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Congratulations to IBM’s student for their 
1st place reward from The Language and 
Society Skills Competition 

Congratulations to International 
Business Management student program  
who received 1st place reward from the 
Language and Society Skills Competition  
on August 3rd 2018 at Chalermprakreat 
Building, Rajamangala of University of 
Technology Lanna Chiang Mai. The members 
of English debate team were from 1st Year 
Students namely Ms.Chutikan Chaiwong, 
Mr.Plai Ngamkasat and Ms.Yum Prima. 
Ms.Sansiri Sirikul. 

Asian Institute of Technology_AIT 

ใ น วั น ท่ี  29 ม ก ร ำ ค ม  2561 ค ณ ะ
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ได้รับเกียรติ
จำก M Zia Islam จำกสถำบันเทคโนโลยี
แ ห่ ง เ อ เ ชี ย  ( Asian Institute of 
Technology : AIT) เ ข้ ำ แ น ะ แ น ว
กำรศึกษำต่อทำงวิชำกำรและด้ำนงำนวิจัย
ร่วม โปรแกรมหลักสูตรปริญญำโท และ
ปริญญำเอก รวมถึงทุนกำรศึกษำ ให้แก่
อำจำรย์ และ เจ้ ำหน้ ำ ท่ี  ณ ห้อง  บธ           
3 - 202 
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สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6  

       เมื่อวันท่ี 31 มกรำคม 2561 - 2 กุมภำพันธ ์2561 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ได้เป็นเจำ้ภำพ 
จัดกำรสัมมนำและแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรด้ำนบริหำรธุรกิจ 9 มทร. ครั้งท่ี 6 ซึ่งจัดขึ้นภำยใต้แนวคดิ DigitalBIZ เพื่อก้ำวสู้กำร
เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทลั ตำมนโยบำยไทยแลนด ์ 4.0 ของรัฐบำล โดยได้รบัเกียรติจำก รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร เป็นประธำนเปิดงำน โดยมี ดร.ปริญญำ มำกลิ่น คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ เป็นผู้กล่ำว
รำยงำนกำรจดัสมัมนำและแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ด้ำนบริหำรธรุกิจ 9 มทร. ครั้งท่ี 6 เพื่อเป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำท่ีเน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ อีกทั้งเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมสมัพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำ 
อำจำรย์ ผู้บริหำร คณะบริหำรธุรกิจ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยผ่ำนกำรประกวดแข่งขันทั้งหมด 8 กิจกรรม 
ได้แก่ กำรประกวดแผนธุรกิจ กำรตอบค ำถำมด้ำนบรหิำรธุรกจิและกำรประกวดสื่อ กำรแสดงศลิปวฒันธรรม กำรแสดงนิทรรศกำร
ผลงำนของคณำจำรย์และนักศึกษำ กำรประกวดผลงำนสหกิจ กำรประกวดผลงำนบณัฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ) กำร
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษำ (The Best Practice) และ กำรประกวดแนวปฏิบัติทีด่ีของอำจำรย์ ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
สู่ควำมเป็นเลิศ (The Best Practice) นอกจำกน้ันภำยในงำนยังไดม้ีกำรจัดกจิกรรมกำรแข่งขัน          E-Sport , Young Smart 
Entrepreneur กำรออกบูธจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ออร์แกนิคปลอดสำร 100% ในธีมงำน “Cashless Market สังคมไร้เงินสด” ก่อนท่ีจะ
ส่งต่อให้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ เป็นเจ้ำภำพในครั้งต่อไป  

โครงกำรกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรด้ำนบริหำรธรุกิจ 9 มทร. ครั้งท่ี 6 สอดคล้องกับเป้ำหมำย Flagships (5 (2+3) 
Flagships ในส่วนของมหำวทิยำลัยนักปฏบิัติ โดยนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรได้น ำควำมรูจ้ำกห้องเรียนน ำสู่กำรปฏิบัติจริง            
ผ่ำนกิจกรรมควำมร่วมมือ 9 มทร. ทีก่ ำหนดจัดเป็นประจ ำทุกปี และเป็นกำรประมวลผลองค์ควำมรู้ของอำจำรย์ทำงด้ำนบรหิำรธุรกจิ 
ในควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนกำรบัญชี ดำ้นกำรตลำด ด้ำนกำรจัดกำร และไดม้ีกำรน ำเสนอแนวปฏิบตัิที่ด ี น ำมำ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อใช้ในกำรพัฒนำทักษะกำรเรยีนรู้ให้แก่นักศึกษำ และในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในครั้งน้ี   
คณะบริหารธุรกิจฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทกัษะด้านวิชาการ 9 มทร. คร้ังที่ 6 ดังต่อไปนี้  
 กิจกรรมที ่1การประกวดเขียนแผนธุรกิจ    
รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1      นำงสำวอังวรำตร ีวงศ์วรรณด ีหลักสูตรกำรจดักำร  มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม ่  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นำยเด่นพงศ์  ฝั้นแต ้  หลักสูตรกำรจดักำรมทร.ล้ำนนำ เชียงรำย  
รางวัลชมเชย  นำงสำวภคพร  แสนอินทร ์หลักสูตรกำรตลำด มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย  
 

 กิจกรรมที ่2  การตอบค าถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสือ่   
รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 นำยมงคล  อินทรสุข   หลักสตูรระบบสำรสนเทศฯ มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม ่  
รางวัลชมเชย  นำงสำวจุรรีัตน ์  ปันสกุล   หลักสูตรกำรบญัชี มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย  
  นำยวิชก ์  สมเครือ      หลักสูตรสำรสนเทศฯ  มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย  
 

 กิจกรรมที่ 6การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาองักฤษ)  
รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1   นำงสำวดัชนีย์  ทะสัน  หลักสตูรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  มทร.ลำ้นนำ เชียงใหม่  
 

 กิจกรรมที่ 8  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ The Best Practice  
รางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการบริการวิชาการ   

ช่ือผู้น ำเสนอ   ดร.วรวิทย ์ เลำหะเมทนี      หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี  พื้นที่เชียงใหม่   
ช่ือผลงำน  กำรให้ควำมเชื่อมั่นกับข้อมูลของมูลนิธ ิ  

รางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
ช่ือผู้น ำเสนอ   อำจำรยเ์กิดศริ ิ ชมภูกำวนิ        อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ   พื้นที่เชียงใหม่         
ช่ือผลงำน สืบสำนวัฒนธรรมกำรประดิษฐ์กระทงไทยสู่สำกล (“Loikatong” to World Events) 
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อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสาร
สากลและหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  

             เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร  MICE Expert และ Young 
MICE Ambassador โดยศูนย์Chiang Mice คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ ในวันท่ี 17-18 และ 23-25 มีนำคม 2561 ณ 
โรงแรมฟูรำม่ำ และคุ้มพญำเชียงใหม่ โดยได้สอบผ่ำนในหัวข้อต่ำงๆ 
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมบุคลำกำรด้ำน MICE ที่มีควำมเป็น
เลิศตำมนโยบำยของรัฐที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE Hub แห่ง
ที่ 4 ของประเทศ อุตสำหกรรมนี้ยังต้องกำรควำมร่วมมือจำกภำค
กำรศึกษำในกำรผลิตบุคลำกรที่มีทักษะทำงภำษำ อีกจ ำนวนมำก
รองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจกำรจัดประชุมระดับนำนำชำติ ใน
กำรอบรมครั้งนี้นักศึกษำและบุคลำกร มทร.ล้ำนนำ ได้รับกำรอบรม
เรื่อง Convention Industry/Protocolfor MICE/Creative Lanna 

โครงกำรสัมมนำกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำผู้เชี่ยวชำญ
ด้ ำ น ไ ม ซ์ ล้ ำ น น ำ  Lanna Academy of MICE 
Professionals (LAMP)   

เมื่อวันเสำร์ที่  17 มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องมรกต 
โรงแรมฟูรำม่ำ จังหวัดเชียงใหม่ อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ
และศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมบุคลำกร
ไมซ์  หลั กสู ต รย่ อย  Lanna Mice Expert หั วข้ อ  "กำร
ผสมผสำนวัฒนธรรมล้ำนนำในงำนอีเว้นท์" เตรียมควำม
พร้อมด้ำนบุคลำกรที่จะท ำงำนในอุตสำหกรรม mice ซึ่งจะมี
ควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจเชียงใหม่อย่ำงมำกในอนำคต
อันใกล้นี้ โดยภำยในงำนมีเนื้อหำเข้มข้น 5 วิชำ ดังนี ้
1.วัฒนธรรมล้ำนำและอุตสำหกรรมไมซ์  
2.Convention industry 
3.ดูงำนสถำนท่ีจัดประชุม 
4.Protocols ในอุตสำหกรรมไมซ์ 
5.Meetings and incentive Travels 
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โครงการ “งานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ BALA Exhibition 2018”  
เป็นการน าเสนอผลงานนักศึกษาจากการเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน  โดยแบ่งเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้ 
 

                โครงกำร “งำนวิชำกำรคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ BALA Exhibition 2018” เป็นกำรน ำเสนอ
ผลงำนนักศึกษำจำกกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำดูงำน  โดยแบ่งเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้ โครงกำรดังกล่ำวจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงำนของนักศึกษำ ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นเวทีในกำรแสดงศักยภำพของนักศึกษำรวมถึงกำรน ำเสนอผลงำนของนักศึกษำ  ในกำรจัดงำน
วิ ช ำ ก ำ ร  โ ด ย โ ค ร ง ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว ไ ด้ จั ด แ ส ด ง ผ ล ง ำ น  ร ะ ห ว่ ำ ง วั น ที่  13 - 16 กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2561  
ณ ลำนคณะอำคำรบริหำรธุรกิจ 3 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ (เชียงใหม่) 

 กิจกรรมที่ 1 โครงกำรสัมมนำเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
เป็นผู้ ป ระกอบกำรด้ ำนวิ ช ำชีพบัญชี  และงำน
นิทรรศกำรผลงำนนักศึกษำ จัดโดยนักศึกษำหลักสูตร
กำรบัญชี 

กิจกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอผลงำนของนักศึกษำหลักสูตร
กำรตลำดจำกกำรศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร 
บริษัทต่ำงๆ  และกำรน ำเสนอผลงำนนักศึกษำใน
รูปแบบบริษัทจ ำลอง   จัดโดยนักศึกษำหลักสูตร
กำรตลำด 

กิจกรรมที่  3 กำรเสวนำหัวข้อ “ตลำดไร้พรมแดน”      
โดย ม.ร.ว.เฉลิมชำตรี  ยุคล  โดยหลักสูตรกำรตลำด  

กิจกรรมที่ 4 กำรน ำเสนอผลงำนจำกกำรเรียนกำรสอน
ในหลักสูตรกำรจัดกำรส ำนักงำน โดยมีกำรจัดบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนร่วมกับงำนวิจัยและกำรบริกำร
วิชำกำร โดยมีกิจกรรม “กำรจัดกำรควำมรู้ชุมชน 
เกษตรสีเขียว”เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์และนักศึกษำลง
พื้นที่ให้ควำมรู้แก่ชุมชน และ“กิจกรรม รียูส สะดวกใช้ 
ได้ สมุ ดบันทึ ก” เป็นกำรสอนท ำสมุ ดบันทึ กจำก 
ของเหลือใช้  จัดโดยอำจำรย์และนักศึกษำหลักสูตรกำร
จัดกำรส ำนักงำน 
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กิจกรรมที่ 5 โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยของนักศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจ และกำรสัมมนำ เร่ือง บัณฑิตจบใหม่ สมัคร
งำนอย่ำงไรให้ได้งำน วิทยำกร โดยคุณสร้อยทับทิม  มัณยำนนท์  และ กำรสัมมนำเรื่องพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมของคน 
Gen-Y ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และกำรจัดนิทรรศกำรน ำเสนอแผนธุรกิจรำยวิชำกำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม  จัดโดยนักศึกษำ
หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจ 

กิจกรรมที่ 6 โครงกำรเสวนำผู้ประกอบกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ หัวข้อ “IMPORT STARTUPs make your imports 
startups successful จุดประกำยควำมคิดสร้ำงธุรกิจน ำเข้ำ” โดย คุณชลธี  มีฤทธิ์สกุล เจ้ำของธุรกิจ Auto X, ผู้น ำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์ Ceramic Pro และนิทรรศกำรน ำเสอนผลงำนศึกษำ Show and Share โดยนักศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ 

กิจกรรมที่  7 โครงกำรเสวนำให้หัวข้อ International Management as a Key to success for THAILAND 4.0 โดย
นักศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ IBM 

กิจกรรมที่ 8 โครงกำรนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนและกำรประเมินผลสมรรถนะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

        ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์สำยันต์  ใยสำมเสน  หัวหน้ำ
สำขำศิลปศำสตร์คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ พร้อม
ด้วยอำจำรยณ์ัฐพงศ์ ดีไพร หัวหน้ำกลุ่มวิชำสุขภำพ อำจำรย์
ปริศนำ กุลนลำ  หัวหน้ำกลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร ได้น ำ
คณำจำรย์ในสังกัด   เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยอุดมศึกษำพี่ เลี้ยงคณะบริหำรธุรกิจและศิลป
ศำสตร์  ในวั น อั งคำร ท่ี  10 กรกฎำคม  2561 และวั น
ศุกร์ 13 กรกฎำคม 2561 ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยำลัย อ ำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดท ำ
ผลงำนวิจัยส ำหรับครูและบุคลำกรในโรงเรียน พร้อมพัฒนำ
ทักษะทำงภำษำอังกฤษและทดสอบสมรรถนะทำงร่ำงกำย
ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  1-6 



 

 

29 Annual Report 2018 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูช่วยคิด เด็กช่วยท ำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (EIC) มทร.ล้ำนนำ 
เชียงใหม่ จัดโครงกำร ครูช่วยคิด เด็กช่วยท ำ พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอนภำษำอังกฤษ โดยยึดตำมควำมต้องกำรของครูและผู้เรียน 
พร้อมกับประยุกต์ใช้กำรคิดเชิงออกแบบในช้ันเรียน ณ โรงเรียนนำ
บุญโหล่งขอด อ.พร้ำว จ. เชียงใหม่  งำนนี้นักเรียนมีควำมสุข 
กระตือรือร้น กล้ำพูดภำษำอังกฤษ และสร้ำงทรรศนะคติที่ดีเรื่องกำร
สื่อสำรส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร หลักสูตรภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรสำกล (EIC) มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ จัดโครงกำร ครู
ช่วยคิด เด็กช่วยท ำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยยึดตำม
ควำมต้องกำรของครูและผู้เรียน พร้อมกับประยุกต์ใช้กำรคิดเชิง
ออกแบบในช้ันเรียน ณ โรงเรียนนำบุญโหล่งขอด อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 
งำนนี้นักเรียนมีควำมสุข กระตือรือร้น กล้ำพูดภำษำอังกฤษ และสร้ำง
ทรรศนะคติที่ดีเรื่องกำรสื่อสำร ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบทางด้านวิชาชีพ
บัญชี 

เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2561 หลักสูตรกำร
บั ญ ชี ค ณ ะ บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ ศิ ล ป ศ ำ ส ต ร์  
มห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ทค โ น โ ล ยี ร ำ ชม งค ล ล้ ำ น น ำ                
จัดโครงกำร "สัมมนำเตรียมควำมพร้อมและเพิ่ม
ศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงกำรบัญชี" ให้แก่
นักศึกษำหลักสูตรกำรบัญชี โดยได้รับเกียรติจำก คุณ
ฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท ซีพีแรม จ ำกัด เป็นวิทยำกรบรรยำย ส ำหรับ
กำรสัมมนำดังกล่ำว เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับนักวิชำชีพบัญชี เพื่อเตรียมตัวก่อนเผชิญกับ
ปัญหำด้ำนกำรท ำงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
วิเครำะห์งบกำำรเงิน และสำมำรถตัดสินใจกำรลงทุน
ได้ ตลอดจนแนะน ำกำรปรับตัวเพื่อเข้ำสู่ระบบ
องค์กรที่แท้จริงและมีควำมรอบรู้ในกำรเป็นนักบัญชี
วิชำชีพ เพื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยมี
คณำจำรย์หลักสูตรกำรบัญชี และนักศึกษำช้ันปีที่ 4 
เข้ำร่วมรับฟังอย่ำงมำกมำย ณ ห้อง บธ. 104        
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร. ล้ำนนำ 
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โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0 

เมื่อวันที่  24 มกรำคม 2561 คณะบริหำรธุรกิจและศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้จัด
โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง "กำรเตรียมควำมพร้อมใน
อำชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้แก่นักศึกษำช้ันปีที่ 
3 และ ช้ันปีที่ 4 ทั้ง 9 หลักสูตร กว่ำ 200 คน ได้รับเกียรติ
จำก ผศ .ดร .บัณฑิต  สวรรยำวิ สุทธิ์  อำจำรย์ประจ ำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด เป็นวิทยำกร 
ส ำหรับโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพร้อมเพื่อกำรออกฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและกำรท ำงำนเมื่อส ำเสร็จกำรศึกษำ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำรและผู้ใช้บัณฑิตในอนำคต และ
ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุม 3 
อำคำรเรียนรวม 

ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย เข้าร่วมน าเสนอผล
การด าเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2561 ทีมละอ่อนยุวพัฒน์
ตีนดอย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ เข้ำ
ร่วมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้ำงและ
พัฒนำภูมิปัญหำท้องถิ่น ปี 2561 ในกำรนี้มี
นักศึกษำ คณำจำรย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปให้ควำม
สนใจเป็นจ ำนวนมำก ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟส
ติวัล เชียงใหม่ 



 

 

31 Annual Report 2018 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย ได้ด า เนิน โครงการ 
"ยกระดับชุมชนออนใต้เชิงสร้างสรรค์ 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ร่วมกับ เจ้ำหน้ำที่
ธนำคำรออมสิน ภำค 8 และเทศบำลต ำบลออนใต้ 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด ำเนินโครงกำร 
"ยกระดับชุมชนออนใต้เชิงสร้ำงสรรค์" โดยได้จัดกิจกรรม 
ให้ควำมรู้แก่ กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ ได้แก่ กำรให้
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงินและกำรจัดกำรกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนและ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน "ถักทอ" ในวันที่ 
26 พฤษภำคม 2561 ณ เทศบำลต ำบลออนใต้ อ ำเภอสัน
ก ำแพง จังหวัดเชียงใหม ่
 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
             เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยำยน 2561 คณะบริหำรธุรกิจ
และศิลปศำสตร์ ได้จัดโครงกำรโครงกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ่ 2561 ขึ้น โดยรับเกียรติจำก รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ   
มำเป็นวิทยำกรในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรทวนสอบ
มำตรฐำนผลสัมฤทฺธิ์ ในกำรนี้มีอำจำรย์จำกคณะบริหำรธุรกิจ
และศิลปศำสตร์ทั้ง 6 เขตพ้ืนที่ เข้ำร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นจ ำนวนมำก ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ 
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โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการ
ท่อง เที่ ยวร่ วมกับ Lankawi Tourism Academy 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 
               ด้วย หลักสูตรกรท่องเที่ยวและบริกำร 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ได้จัดโครงกำร
แลกเปลี่ยนบุคลำกรและนักศึกษำด้ำนกำรท่องเที่ยว
ร่ ว มกั บ  Lankawi Tourism Academy สห พันธ รั ฐ
มำเลเซีย ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยน
นักศึกษำและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
ร่วมกับ Lankawi Tourism Academy  เมืองลังกำวี  
สหพันธรัฐมำเลเซีย และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและหลักสูตรอ่ืน ๐ ที่เกี่ยวข้อง 
เ พ่ือให้ เกิดกำรยกระดับหลักสูตรของคณะฯ และ
มหำวิทยำลัยให้มีควำมทันสมัยและเป็นสำกลมำกข้ึน 

แนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยม ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอหางดง 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ น ำโดยผู้ช่วยคณบดีด้ำนงำนพัฒนำนักศึกษำและทีมงำนอำจำรย์แนะแนว 
ได้น ำคณำจำรย์และนักศึกษำ เข้ำร่วมแนะแนวกำรศึกษำ แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 จ ำนวน 140 คน ณ 
โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกรำคม 2561 โดยมี 11 
สำขำวิชำของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ร่วมน ำเสนอสำขำวิชำของตนเอง เพ่ือแนะน ำให้นักเรียน
โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ อ ำเภอหำงดง ได้รับชมและรับฟัง จำกคณำจำรย์ นักศึกษำ และ รุ่นที่ศิษย์
เก่ำโดยตรง อีกทั้งยังสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ และ โรงเรียนหำงดงรัฐ
รำษฎร์อุปถัมภ์อีกด้วย เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี รอบที่  
2 กำรรับแบบโควตำที่จะมีกำรสอบข้อเขียนและภำคปฏิบัติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ต่อไป 
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บริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

      สโมสรนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จัด “พิธีไหว้ครู
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์” ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2561 ณ โรงอำหำรกลำง 
มทร.ล้ำนนำ โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.พัฐฐพำดำ โชติเสถียร
กุล คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ เป็นประธำน
พร้อมด้วยอำจำรย์ในคณะเข้ำร่วมพิธีอย่ำงพร้อมเพรียง 

จำกนั้นตัวแทนนักศึกษำจำก 9 หลักสูตร (หลกัสูตรกำรบัญชี
, หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจ, หลักสูตรกำรตลำด, หลักสูตร
ภำษำอังกฤษธุรกิจ , หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ , หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ , 
หลักสูตรระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ, หลักสูตรภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรสำกล , หลักสูตรกำรท่องเที่ยวและกำร
บริกำร) มอบพำนไหว้ดอกไม้ครูตำมล ำดับ นำยพิพัฒน์  ใจ
เรือง นำยกสโมสรนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจฯ น ำกล่ำวปฎิ
ญำณตนควำมว่ำ “เรำคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ เรำนักศึกษำ จักต้องประพฤติตนให้อยู่ใน
ระเบียนวินัยของมหำวิทยำลัย เรำนักศึกษำ จักต้องไม่ท ำตน
ให้เป็นที่เดือดร้อนแต่ตนเองและผู้อื่น” 

ผศ.พัฐฐพำดำ โชติเสถียรกุล ได้ให้โอวำทแก่นักศึกษำควำม
ว่ำ “พิธีไหว้ครูเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมำแต่โบรำณ เป็นพิธีที่
บ่งบอกถึงกำรมอบตัวเป็นศิษย์ของครูบำอำจำรย์ ซึ่งกำร
มอบตัวเป็นศิษย์นี้จะเป็นตั้งแต่วันนี้วันที่เข้ำเป็นนักศึกษำปี 
1 จนถึงจบกำรศึกษำและตลอดไป” 
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งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018” 

 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร “IBM Show Knowledge and 
Exhibition 2018” โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.พัฐฐพำดำ  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปะศำสตร์
เป็นประธำนเปิดงำน ณ โถงชั้น 1 อำคำรเรียนรวม มทร.ล้ำนนำ  ภำยในงำนแบ่งกำรน ำเสอนผลงำนเป็น 3 โซน 
ได้แก่ โซน 1 เป็นกำรน ำเสนอผลงำนของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ภำยใต้แนวคิด “Creative Foods” เป็นธุรกิจจ ำลอง 
ที่ต้องกำรน ำเสนออำหำรและเครื่องดื่มที่หลำกหลำย และแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำรขำยสินค้ำ อำทิ เกี้ยว
ซ่ำขนมปัง และ ย ำขนมจีบ , โซน 2 น ำเสนอผลงำนของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 ในรำยวิชำ Asean studies โดย
ก ำหนดให้นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลของ 10 ประเทศในอำเซียนและหยิบหัวข้อที่สนใจมำน ำเสนอและจัดนิทรรศกำร
ให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำร่วมงำน และสอดแทรกกิจกรรมภำยในนิทรรศกำรของตน เช่น ศึกษำพันธุ์พืชทำนำคำ สำธิตใช้
งำนและขั้นตอนกำรท ำ, กำรสอนกำรเพ้นท์หน้ำกำกจำกประเทศอินโดนีเซีย, กำรชิมอำหำรประจ ำชำติจำกประเทศ
ฟิลิปปินส์ โซน 3 น ำเสนอธุรกิจส่งออกต่ำงประเทศของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชำ International Business 
Strategy ภำยใต้แนวคิด “Unseen Thainess to The World” ก ำหนดให้นักศึกษำท ำธุรกิจจริง ส่งออกสินค้ำ
และเจรจำธุรกิจกับชำวต่ำงชำติจริง โดยศึกษำผลิตภัณฑ์ที่สนใจ เริ่มจำกกระบวนกำรสรรหำแหล่งผลิต กำรท ำ 
Brand สินค้ำเจำะตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ วิธีกำรเข้ำถึงลูกค้ำ ตลอดจนถึงขั้นตอนกำรจัดท ำงำนและกำร
สรุปผลก ำไรขำดทุน  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้นักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ  อำจำรย์พิริยมำศ ศิริชัย อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ( IBM) กล่ำวว่ำ กำรจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรดังกล่ำว 
ถือเป็นผลงำนกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร IBM โดยให้นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่สนใจตำม
ควำมถนัด  โดยเฉพำะกำรน ำเสอนผลงำนโซนที่ 3 ของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 นักศึกษำจะต้องศึกษำผลิตภัณฑ์สินค้ำ
ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต ถึงกำรจัดจ ำหน่ำยและจะต้องมีกำรจ ำหน่ำยจริง สรุปผลก ำไร -ขำดทุน เพ่ือให้นักศึกษำได้
ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีประสบกำรณ์ตรงในกำรท ำธุรกิจระหว่ำงประเทศ และสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ และเตรียม
ควำมพร้อมเพ่ือให้นักศึกษำได้ใช้ประสบกำรณ์ในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจของตนได้ในอนำคต อีกทั้งธุรกิจที่ท ำนี้ยัง
เป็นส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำอีกด้วย” 
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การจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

เงินสนับสนุนงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

รวมทั้งสิ้น 

เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน 589,430 3,374,441 3,963,871 
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก 150,000 4,524,550 4,674,550 

รวมทั้งสิ้น 739,430 7,898,991 8,638,421 

โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายใน จ านวน 3,963,871 บาท ภายนอก จ านวน 4,674,550 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 8,638,421 บาท 
มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 364 คน ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบัน 3,963,871 

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 589,430 
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 3,374,441 

2. จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบัน 4,674,550 
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 150,000 
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 4,524,550 

3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัตงิำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 364 
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 47 
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 317 

4.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีล่ำศึกษำต่อ 15 
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 3 
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 12 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151


 

 

36 Annual Report 2018 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts   

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ พ้ืนที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ทุนภายใน ทุนภายนอก 

1 เชียงรำย อ.กมลลักษณ์ ชัยด ี กำรพัฒนำคลังข้อสอบแบบอัตนยัและ
ปรนัยผ่ำนอินเทอร์เน็ต 

120,000   

2 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง   พัฒนำระบบน ำเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑ์ 
ออนไลน์  

30,000 
 

  

3 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง พัฒนำระบบน ำเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ โดยเช่ือมโยงกับรหัส QR 
code 

30,000 
 

  

4 ตำก ผศ.พรรณธิภำ เพชร
บุญมี  
นำยจกัรพันธ ์ วงศ์
กฤษ์ดี  
นำงกัลยำ สุวรรณวิไล  
นำงสำวอัจฉรำ  ค ำ
สอน 

กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์จำกเศษผ้ำ
ทอของชนเผ่ำปกำเกอะญอตำม
แนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกฐำนภูมิปัญญำทอ้งถิ่น  60,000   

5 ตำก ผศ.พรรณธิภำ เพชร
บุญมี 

กำรพัฒนำและออกแบบบรรจภุัณฑ์
ตำม แนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค
ส ำหรับ ผลิตภัณฑ์กระยำสำรท ์อ ำเภอ
บ้ำนตำก จังหวัดตำก 

30,000   

6 ตำก นำยจกัรพันธ ์ วงศ์
ฤกษ์ด ี

กำรพัฒนำและออกแบบบรรจภุัณฑ์โอ 
ทอปขนมบ้ำนภรณ์พิชญ์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดตำก 

30,000   

7 น่ำน อ.พัชรำภรณ์ หงษ์สิบ
สอง 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดนำ่น 
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

10,000   

8 น่ำน อ.พัชรำภรณ์ หงษ์สิบ
สอง 

กำรใช้เทคโนโลยี QR-code เพื่อกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ้ำทอมอืลำยโบรำณ 
วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผ้ำทอมือโบรำณพำ
ดีผ้ำทอต ำบลบ่อสวก อ ำเภอเมืองน่ำน 
จังหวัดน่ำน 

30,000   

9 น่ำน อ. สุขสวรรค์  ค ำวงค์ กำรพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์โอ
ทอป 
กลุ่มทอผ้ำบ้ำนดอยไชย ต ำบลศิลำแลง 
อ ำเภอปวั จังหวัดน่ำน 

30,000   

10 น่ำน อ. เมตตำ  ตำละ
ลักษณ ์

กำรออกแบบกรำฟฟกิในแบบ
เอกลักษณ์ท้องถิ่นส ำหรับบรรจภุัณฑ์สิ่ง
ทอของผู้ประกอบกำรบำ้นซำวหบวง 
ต ำบลสวกจังหวัดน่ำน 

30,000   

11 ล ำปำง อ. วิษณุ  ช้ำงเนียม ตู้อบแห้งผลไม้และผักพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบปั๊มควำมร้อนดว้ย
รูปแบบเรือนกระจก และควบคุม
สภำพแวดล้อมภำยในตู้อบด้วยระบบ
ปัญญำประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 

70,000   

12 ล ำปำง นำยวษิณุ  ช้ำงเนียม เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ฟำร์มไก่ไข่โดยกำรออกแบบ พัฒนำ 
และใช้แอพพลิเคชั่นบันทึก ประมวลผล 
และรำยงำนผลข้อมูลกำรให้ผลผลิตของ
ฟำร์มไก่ไข่บนระบบปฏิบัติกำรแอน
ดรอยด์ 

269,430   

รวม 739,430 589,430 150,000 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ จ านวนเงิน ทุนภายใน ทุนภายนอก 

1 เชียงใหม่ ผศ. ดวงพร  อ่อนหวำน กำรส ำรวจศกัยภำพและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน
ของประเทศไทย 

967,100   

2 เชียงใหม่ ผศ. ดวงพร  อ่อนหวำน กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร
บนพื้นที่สูงบนฐำนชุมชนอย่ำง
ยั่งยืนในพื้นที่อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
(จำกงบทั้งหมด 2,499,200) 

2,202,000 

จำกงบทั้งหมด 

(2,499,200) 

  

3 เชียงใหม่ ผศ.ศักดิ์สำยันต์   
ใยสำมเสน 

กำรพัฒนำคู่มือและสร้ำงเครือข่ำย
กำรสอนรำยวิชำกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตในมหำวิทยำลัยในเขต
ภำคเหนือตอนบน 
(จำกงบทั้งหมด 284,500) 

142,250 

จำกงบทั้งหมด 

(284,500) 

  

4 เชียงใหม่ นำงศศิพัชร์  สันกลกิจ ศึกษำมูลค่ำเพิ่มกำรลดต้นทุนกำร
ผลิตเปรียบเทียบกับต้นทุนส่วนเพิ่ม
จำกกำรใช้วัตถุดิบที่พัฒนำ กำรลด
จุดสุกตัว เพือ่ส่งเสริมควำมมั่นคง
ทำงด้ำนพลังงำนและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจของ
อุตสำหกรรมเซรำมิกจังหวัดล ำปำง 
(จำกงบทั้งหมด 526,600) 

263,300 

จำกงบทั้งหมด 

(526,600) 

  

5 เชียงใหม่ อ.ศุภลักษณ์   
จงชำนสิทโธ 

โครงกำรศึกษำวิจยัเพื่อสร้ำง
ต้นแบบกำรเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนส ำหรับธุรกิจภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น กรณีศึกษำ ข้ำวแต๋นสุภำพ 
อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม ่

50,000 
   

6 เชียงใหม่ อ.ไพรพันธ์  ธนเลิศ
โศภิต 

กระบวนกำรพัฒนำและส่งเสริม
สินค้ำของกลุ่มวิสำหกิจเพื่อกำร
พึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน บำ้นสิงธำร 
อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

50,000 
   

7 เชียงใหม่ อ.ไพรพันธ์  ธนเลิศ
โศภิต 

กำรพัฒนำระบบห่วงโซ่อุปทำน
ส ำหรับสินค้ำเกษตรของมูลนิธิ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยใน
อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

50,000 
   

8 เชียงใหม่ อ.ศศิพัชร  สันกลกิจ โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนกวน หำรแกว้ 
ด้วยกำรสร้ำงจำกอัตลักษณ์ชุมชน 
เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรแข่งขัน 

60,000 
   

9 เชียงใหม่ อ.ศศิพัชร  สันกลกิจ กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผำแบบมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษำกลุ่มเครื่องปั้นดินเผำ
บ้ำนสันทรำย ต ำบลสันทรำย อ.
ไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม ่

60,000 
   

10 เชียงใหม่ อ.ศุภลักษณ์  จงชำนสิท
โธ 

โครงกำรพัฒนำต้นแบบระบบบัญชี
ส ำหรับธุรกจิขนำดย่อมผลิตข้ำว
แต๋นน้ ำแตงโม อ ำเภอสันทรำย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

35,000 
   

11 เชียงใหม่ อ.อดิศักดิ์  ฝนหำ่แกว้ โครงกำรศึกษำวิจยัควำมคุ้มค่ำของ
สตำร์ทอัพ (Startup) ที่ด ำเนินกำร
ตำมแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม(CSR) กรณศึกษำรำ้น And 

50,000 
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ จ านวนเงิน ทุนภายใน ทุนภายนอก 
Ann Coffee อ ำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

12 เชียงใหม่ อ.อดิศักดิ์  ฝนหำ่แกว้ กำรศึกษำและพัฒนำน้ ำเคลือบเซรำ
มิกจำกเปลอืกไข่ เพื่อประยกุต์ใช้
ส ำหรับสตำร์ทอัพประเภทธุรกจิ
เครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ 

70,000 
   

13 เชียงรำย รศ.ดร. สิริโฉม  พิเชษฐ
บุญเกียรต ิ

กำรปลูกพืชเพือ่เพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจทดแทน กำรปลูกข้ำวโพด
เล้ียงสัตว์ อ ำเภอเวียงสำ  จังหวัด
น่ำน 

250,000    

14 เชียงรำย อ.แววดำว  พรมเสน กำรพัฒนำต้นแบบกำรเลี้ยงปลำนิล
ด้วยกำรวิเครำะห์ต้นทุน 

105,756 

    

15 เชียงรำย อ.สุวิสำ  ทะยะธง กำรศึกษำกระบวนกำรที่เหมำะสม
ในกำรเตรียมวัตถุดิบเนื้อปลำนิลใน
กำรท ำผลิตภัณฑ์ปลำนิลส้ม 

27,915 
   

16 เชียงรำย อ.สุวิสำ  ทะยะธง กำรศึกษำห่วงโซ่อุปทำนปลำนิล 
เพื่อวิเครำะห์ต้นทุนและโอกำส
ทำงกำรตลำด  อ ำเภอพำน จังหวัด
เชียงรำย 

83,990 
   

17 เชียงรำย อ.สุวิสำ  ทะยะธง กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและ
กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ของ
วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูป
จำกเห็ดหอม ต ำบลอ้อดอนชยั 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

50,000 
   

18 เชียงรำย ผศ.ณภัทร  ทิพย์ศรี กำรพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์กลว้ย
กรอบเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันของวิสำหกจิรวี
วรรณกล้วยกรอบ  อ.แม่ใจ จ.
พะเยำ 

50,000 
   

19 เชียงรำย อ.อัศรำ  โรจนพิบูล
ธรรม 

กำรพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มศักยภำพสินค้ำ OTOP ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์นิลลำกรอบเค็มปลำนิล 

55,000 
   

20 เชียงรำย อ.ชไมพร  รัตนเจริญชัย กำรยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร
พูลคำว เพื่อพัฒนำสู่สินค้ำ OTOP 

50,000 
   

21 เชียงรำย อ.จรัสศรี  โนม ี กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำสินค้ำของกลุ่มตะกร้ำ
หวำย บำ้นทำทรำยมูล ต ำบลสัน
กลำง อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 

50,000 
   

22 เชียงรำย อ.วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์น้ ำพริกลำบ 
บ้ำนสันผักแคบ ต ำบลม่วงค ำ 
อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 

50,000 
   

23 เชียงรำย อ.อุสิธำรำ  จันตำเวียง กำรวิจยัและพัฒนำกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ค่ัวดำวอินคำ 

50,000 
   

24 เชียงรำย อ. อุสิธำรำ  จันตำเวยีง กำรออกแบบและพัฒนำบรรจภุัณฑ์
ขนมไทย 

40,000 
   

25 เชียงรำย อ.วรีวรรณ  เจริญรูป กำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำล้ำนนำ:ตุง
ล้ำนนำ 

50,000 
   

26 เชียงรำย อ.แววดำว  พรมเสน กำรพัฒนำช่องกำรจ ำหน่ำย
สับปะรดภูแลในเขตจังหวัด
เชียงรำย 

40,000 
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27 เชียงรำย อ.หริพล  ธรรมนำรักษ ์ กำรพัฒนำคุกกี้กรอบดว้ยวัตถุดิบ

แตกหักจำกกระบวนกำรบรรจหุีบ
ห่อกล้วยทอดกรอบ 

50,000 
   

28 เชียงรำย อ.หริพล   ธรรมนำรักษ ์ กำรใช้เทคโนโลยี AR เพื่อส่งเสริม
กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กล้วย
กรอบ กลุ่มวิสำหกิจกล้วยหอมทอง
ยัดเยียด อ ำเภอจัน จังงหวัดพะเยำ 

50,000 
   

29 เชียงรำย อ.กุลพรภัสร์ ภรำดรภิบำล กำรวิจยัและพัฒนำกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกชำสมุนไพรพื้นบำ้น 

50,000 
   

30 เชียงรำย อ.อัศรำ  โรจนพิบูล
ธรรม 

กำรออกแบบพัฒนำฉลำกและ
บรรจุภัณฑ์ข้ำวสำร ข้ำวกล้อง
ปลอดสำร jasmine เพื่อยกระดับสู่
สินค้ำ OTOP 

50,000 
   

31 เชียงรำย อ ณฐมน  ทรัพยบ์ุญโต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ ำผกัคำวตอง 50,000 
   

32 เชียงรำย อ.สุจิตตำ  หงษ์ทอง สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในห่วงโซ่อุปทำน 
โดยกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

50,000 
   

33 เชียงรำย อ.สุจิตตำ  หงษ์ทอง กำรพัฒนำหว่งโซ่อุปทำนสมุนไพร 
กรณีศึกษำผลิตภัณฑ์คุณจอย  
เนเชอรัล 

50,000 
   

34 เชียงรำย อ.สุจิตตำ  หงษ์ทอง พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้สมุนไพรด้วย
เทคโนโลยี QR code 

50,000 
   

35 เชียงรำย อ.ปองสุข  ศรีชัย กำรหำท ำเลที่ตั้งร้ำนค้ำโครงกำร
หลวงแห่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงรำย โดยวธิีกำรวิเครำะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคบนแผนที่เชิง
เศรษฐศำสตร์ 

50,000 
   

36 เชียงรำย อ.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต กำรพัฒนำผลิตภัณ์ขิงผงส ำเร็จรูป
พร้อมดื่ม 

50,000 
   

37 ตำก ดร.สำวิตรี สุวรรณรอ กำรพัฒนำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ ทันสมัยชุติมำ หมอนแม่ทอ้ 

30,000    

38 ตำก อ.พงษพิพัฒน์  เสน่ห์ด ี กำรพัฒนำและออกแบบบรรจภุัณฑ์
เม็ด มะม่วงหิมพำนต ์

30,000    

39 ตำก อ.สำวิตรี  สวุรรณรอ กำรพัฒนำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ทันสมัยชุติมำหมอนแม่ท้อ 

30,000 
   

40 ตำก ผศ.ซินเนีย  รัติภัทร์ กำรใช้วิธกีำรวจิัยแบบมีส่วนรว่มใน
กำรพัฒนำออกแบบตรำผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอำหำร: กรณีศึกษำ
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของหมู่บ้ำนหินโค้ว 
อ ำเภอบำ้นตำก จังหวัดตำก 

40,000 
   

41 น่ำน รศ.เพ็ญจันทร์ ระวิยะ
วงศ์ 

ควำมมั่นคงทำงอำหำรของ
ครัวเรือนเกษตรกรในเขตอ ำเภอภู
เพียง จังหวัดน่ำน 

100,000    

42 น่ำน อ.ดวงสมร พลเยี่ยม 
ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนำ
รำบ 
อ. ปรียำนุช ดีพรมกุล 

กำรเพิ่มศักยภำพเชิงธุรกจิเพื่อเสริม
ศักยภำพธุรกจิชุมชน กลุ่มทอผ้ำ
บ้ำนเชียงรำย อ ำเภอเมือง จังหวัด
น่ำน 

15,000 
   

43 น่ำน ผศ.อัจฉรำภรณ์ พูลยิ่ง 
ผศ. ตินันท์ กุมำร 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของกำรผลิตธปูหอม
สมุนไพร: กรณีศึกษำกลุ่มสมุนไพร

15,000 
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ไล่ยุง ต ำบลน้ ำแก่น อ ำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่ำน 

44 น่ำน ผศ.อัจฉรำภรณ์  พูลยิ่ง กำรศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำร
สินค้ำ OTOP : กรณีศึกษำวิสำหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้ำน
หำดผำขน ต ำบล 
เมืองจัง อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 

30,000 
   

45 น่ำน ผศ.สมบูรณ์ กุมำร  
อ.อธิปัตย ์สำยสูง 
ดร. วัลวิภำ ค ำมงคล 

ต้นทุนกำรต่อเรือแข่ง จังหวัดน่ำน 
15,000 

   

46 น่ำน อ.จิตรำ  ปั้นรูป แนวทำงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำง
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันใน
ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษำ : 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
อ.เมือง จ.น่ำน 

292,200 
   

47 น่ำน อ.อภิญญำ  กันธยิะ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำจุดกันยุง
สมุนไพร  ของกลุ่มสมุนไพรบ้ำนน้ ำ
แก่น ต.น้ ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่ำน 

50,000 
   

48 น่ำน อ.อภิญญำ  กันธยิะ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ไส้อั่ว ร้ำนไส้อั่วรุ่งทิพย ์
จังหวัดน่ำน 

40,000 
   

49 น่ำน อ.จุไรรัตน์  สวัสดิ์ กำรพัฒนำคู่มือและบรรจุภัณฑ์สอง
ภำษำผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยทอมือกลุ่ม
ส่งเสริมอำชีพบ้ำนเชียงรำย จ.น่ำน 

50,000 
   

50 น่ำน ดร.ฐำณิญำ  อิสสระ กำรพัฒนำและออกแบบบรรจภุัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงกำรตลำด กลุ่ม
ทอผ้ำบ้ำนหลำ่ยทุ่ง จังหวัดน่ำน 

35,000 
   

51 น่ำน ดร.ฐำณิญำ  อิสสระ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์
กำรสร้ำงตรำสินค้ำวิสำหกิจชุมชน
กลุ่มเพำะเห็ดบ้ำนศรีนำชื่น จังหวัด
น่ำน 

35,000 
   

52 น่ำน ดร.วันวิภำ  ค ำมงคล กำรศึกษำสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
ของผลิตภัณฑ์จำกมะไฟจีนของ
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ต ำบลท่ำนำ้ว 
อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 

35,000 
   

53 น่ำน อ.อธิปัตย ์ สำยสูง กำรวิเครำะห์ต้นทุนเปรียบเทียบ
ของกำรผลิตธูปหอมสมุนไพร : 
กรณีศึกษำกลุ่มธปูหอมสมุนไพรไล่
ยุง ต ำบลน้ ำแก่น อ ำเภอภูเพยีง 
จังหวัดน่ำน 

30,000 
   

54 น่ำน อ.ณัฐพันธ์  ปัญญโรจน ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำกลุ่ม
วิสำหกจิชุมชนไปสู่กำรด ำเนินงำน
เชิงธุรกิจ: กรณีศึกษำ กลุ่มวิสำหกจิ
ชุมชนน่ำนมอลต์ 

35,000 
   

55 น่ำน อ.วรรณิดำ  ชินบุตร กำรพัฒนำบรรจภุัณฑ์สินค้ำเกษตร
เพื่อกำรค้ำส่งและค้ำปลกี 
กรณีศึกษำ ผลเบอร์ร่ีสด อ ำเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม ่

40,000 
   

56 น่ำน ผศ.กนกรัตน์  ดวงพิกุล กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยของสินค้ำเกษตร : 
กรณีศึกษำวิสำหกิจชุมชนสวนผัก

65,000 
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ จ านวนเงิน ทุนภายใน ทุนภายนอก 
อินทรีย์ณรงค์ฟำร์มบ้ำนกลำง 
จังหวัดน่ำน 

57 พิษณุโลก อ.ต้องหทัย ทองงำมข ำ 
อ.ขวัญกมล รักปรำงค์ 
อ.สุกัญญำ ทบัทิม 

คู่มือภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน
ส ำหรับวิศวกรเครื่องกล 39,900    

58 พิษณุโลก ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก แนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิตและ
กำรจ ำหน่ำยข้ำวเกรียบแมอ่ ำนวย
เลิศ 

30,000 
   

59 พิษณุโลก อ. มรกต  ทองพรหม กำรพัฒนำระบบกำรขำยหน้ำร้ำน
ส ำหรับวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะ
เห็ดบ้ำนท่ำช้ำงจ.พิษณุโลก 

30,000 
   

60 พิษณุโลก อ.สวรรยำ  หำญวงษำ กำรพัฒนำตลำดเห็ดหหูนูเผือกของ
วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเห็ดบ้ำน
ท่ำช้ำง 

30,000 
   

61 พิษณุโลก ผศ.กำนต์ธีรำ  โพธิ์ปำน กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรบริหำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์เส้ือสุนัข M.D. 
dog ด้วยกำรตลำดสินค้ำออนไลน์ 

30,000 
   

62 พิษณุโลก ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก กำรพัฒนำขอ้สนเทศทำงกำรบัญชี
เพื่อลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร
สินค้ำน้ ำพริกแม่มำนิต 

25,000 
   

63 พิษณุโลก อ.ลัดดำวัลย์  หวังเจริญ กำรพัฒนำระบบพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำของวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะ
เห็ด บ้ำนท่ำงช้ำง อ ำเภอพรหม
พิรำม จังหวัดพิษณุโลก 

35,000 
   

64 พิษณุโลก อ.มรกต  ทองพรหม กำรพัฒนำระบบพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ของวิสำหกจิชุมชน
น้ ำพริกมำมำนิต จ.พษิณุโลก 

30,000 
   

65 พิษณุโลก อ.ปฏิกมล  โพธิคำม
บ ำรุง 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรจัดกำรฐำนข้อมูลคลังสินค้ำของ
วิสำหกจิชุมชนน้ ำพรกิแม่มำนิต 
อ ำเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 

30,000 
   

66 ล ำปำง อ.กรรณิกำร์  ใจมำ ต้นทุนและกำรปลูกเมล็ดกำแฟสำย
พันธุ์อำรำบบิกำ้ กรณีศึกษำกำแฟ
ตั๋วกะหม ีต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอ
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

60,000 
   

67 ล ำปำง อ.ปรีญำรัตน์  ศรีชัยวงศ์ กำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
ภำษำอังกฤษและภำษำจีนเพือ่
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำสินค้ำและ
บริกำรในสินค้ำงดอทอปประเภท
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอของผู้ผลิตและ
จ ำหน่ำยในอ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัด
น่ำน 

50,000 
   

68 ล ำปำง อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสิบ ศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่ 
กรณีศึกษำ โรงงำน ฉ.กำญจนำไม้
เสียบ 

35,000 
   

69 ล ำปำง อ.เพียงกำนต์  นำมวงศ์ กำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรให้
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำรที่
สำมำรถสินค้ำที่เป็นของฝำกเพือ่

60,000 
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ล าดับ พื้นที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ จ านวนเงิน ทุนภายใน ทุนภายนอก 
กำรท่องเท่ียว ชุมชนบ้ำนแมแ่จ่ม 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

70 ล ำปำง อ.อำภำวดี  ทับสิรักษ ์ กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมบรรจุ
ภัณฑ์บนฐำนเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ส ำหรับสินค้ำของฝำกเพือ่ส่งเสริม
กำรท่องเท่ียว : ผลิตภัณฑ์สุรำกลั่น
ชุมชนบ้ำนสำมัคคี อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

50,000 
   

71 ล ำปำง อ.พวงทอง  วังรำษฎร ์ กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของ
ผลิตภัณฑ์หมอนใบชำ 

30,000 
   

72 ล ำปำง อ.ปำนณนำถ ศักดิ์ศิริ
คุณ 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรท่องเท่ียวเชิง
เกษตรสร้ำงสรรค์ในพื้นที่น้ ำวัง 
จังหวัดล ำปำง 

50,000 
   

73 ล ำปำง ผศ.กนกวรรณ  เวช
กำมำ 

ศึกษำรูปแบบกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนกำร
ห่วงโซ่คุณค่ำและกำรพัฒนำสูโ่อ
ทอปและวิสำหกจิชุมชน 

35,000 
   

74 ล ำปำง ผศ.กนกวรรณ  เวช
กำมำ 

ศึกษำและพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำ
ผลิตภัณฑ์กำแฟสู่มำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร 

60,000 
   

75 ล ำปำง ผศ.กนกวรรณ  เวช
กำมำ 

ศึกษำและพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำ
กำแฟของเกษตรรำยย่อย 
กรณีศึกษำ บำ้นป่ำเหมีย้ง ต ำบลแจ้
ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน 

214,580 
   

76 ล ำปำง อ.ผจงจิตต์   ติ๊บปะสอน แนวทำงกำรมีส่วนร่วม ในกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ เกษตรกรเพื่อ
กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตและ
เพิ่มมูลค่ำข้ำวสำยน้ ำแร่แจ้ซ้อน ต.
แจ้ซ้อน อ.เมืองปำน จ.ล ำปำง 

500,000    

รวม 5,164,411 1,099,861 4064550 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 

จ านวนผลงาน 

กลุ่มสาขา 

วิทยาศาสตร์ฯ 

จ านวนผลงาน 

กลุ่มสาขา 

มนุษยศาสตร ์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

0.20 21 77 

2 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศ
ให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกำศ 

0.40 2 23 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0 

3 
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 4 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 

จ านวนผลงาน 

กลุ่มสาขา 

วิทยาศาสตร์ฯ 

จ านวนผลงาน 

กลุ่มสาขา 

มนุษยศาสตร ์

4 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ ไม่อยู่ ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 2 14 

5 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ . 
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

1.00 0 1 

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 1.00 0 0 

- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว 

1.00 0 0 

- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 1.00 0 0 

- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 1.00 0 0 

- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว 

1.00 0 1 

- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้น ำมำขอรบักำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.00 0 0 

คุณภาพงานสรา้งสรรค ์

6 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 0 0 

7 - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40 0 0 

8 - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ 0.60 1 0 

9 - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหวำ่งประเทศ 0.80 0 0 

10 - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00 0 0 

11 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ  50 329 

12 จ ำนวนนกัวิจยัประจ ำทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ  0 0 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ล าดับ พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 

1 เชียงใหม่ อ.นพณัฐ วรรณภีร์ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ส ำหรับ
คลีนิคทันตกรรมโดยใช้วิธีกำร
ออกแบบที่สำมำรถแสดงผลได้อย่ำง
เหมำะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกัน 
กรณีศึกษำ คลีนิคทันตกรรมไวท์สไมล์ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) / 
2560 

0.20 

2 เชียงรำย ปำริชำติ อ ำนวยพรเลิศ ระบบแจ้งซ่อมบ ำรุง มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำตินวัตกรรและ
เทคโนโลยีวิชำกำร 2017 “วิจัยจำกองค์
ควำมรู้สูกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน” (ITC 
2017) ระหวำ่งวันที่ 25 – 26 ธันวำคม 
2560 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน จ.สุรินทร์ 

0.20 

3 เชียงรำย  อ. ภัทรำพร สมเสมอ 
อ.กนกอร จิตจ ำนง  

กำรรับรู้และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
ต ำบลทรำยขำว ของประชำชนใน
ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน  จังหวัด
เชียงรำย   

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “พะเยำวจิัย 
ครั้งที่ 6 ”ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 มกรำคม 
2560 ณ หอประชุมพญำง ำเมือง 
มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

0.20 

4 เชียงรำย อ.ปรีชำ  พลชัย  
อ.กมลลักษณ์ ชัยด ี 

กำรพัฒนำระบบข้อมูลธนำคำร
นักเรียนกรณีศึกษำ: โรงเรียนฝั่งตื้น 
อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

ประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีวิชำกำร 2017 กำรวิจยัจำกองค์
ควำมรู้สู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน วันที่ 25-26 
ธันวำคม 2560 ในภำคโปสเตอร ์

0.20 

5 ตำก ผศ.พรรณธิภำ เพชรบุญม ี กรอบแนวคิดรูปแบบกำรเรียนกำร
สอนแบบ ออนไลน์โดยใช้กจิกรรมกำร
เรียนรู้ ตำมแนวทำง พหุปญัญำ  ที่
วิเครำะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมอืงข้อมูล 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ล ำปำงวจิยั 
ครั้งที่ 3  วันที่ 26 ก.ค. 2560  
ณ มหำวิทยำลยัรำชภฏั ล ำปำง 

0.20 

6 ตำก ผศ.พรรณธิภำ เพชรบุญม ี กำรเปรียบเทียบประสิทธภิำพ
อัลกอริธึมเหมือง ข้อมูลส ำหรับ
จ ำแนกประเภทข้อมูลควำมสำมำรถ 
ทำงกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงพหุปัญญำ 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 14 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวำคม 2560 

0.20 

7 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชั่นเสริม
วัฒนธรรมและ ประเพณีไทยตอน 
"เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัด
ทั่วไทย" 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) / 
2560 

0.20 

8 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง ระบบจัดกำรหอพกัมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนนำ ตำก   

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) / 
2560 

0.20  

9 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง 
อ.แคทรียำ พรอ้มเพรียง 

ระบบจัดกำรสินค้ำคงคลังคลัง 
กรณีศึกษำร้ำนชัย ยะวงศ์เคมีเกษตร 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) / 
2561 

0.20 
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ล าดับ พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

10 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง ระบบจัดกำรร้ำนคำร์แคร์  
(กรณีศึกษำ) 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) / 
2561 

0.20 

11 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง ระบบสำรสนเทศกำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ของ นักศึกษำ  มหำวิทยำทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ล้ำนนำ ตำก 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) / 
2561 

0.20 

12 ตำก อ.ธีระ  พร้อมเพรียง ระบบจัดกำรหอพกัมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช มงคลล้ำนนำ ตำก 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) / 
2561 

0.20 

13 ตำก อ.จักรพันธ ์วงศ์ฤกษ์ด ี
อ.ลภัสรดำ  ลรังสิตรำพร 

กำรส่งเสริมเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเพื่อ
กำร เรียนรู้ประวัติศำสตร์ของสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสิน มหำรำช  ในเขต
อ ำเภอเมืองตำกจังหวัดตำก ดว้ย 
แบบจ ำลองสถำนที่แบบ 3 มิติ
ออนไลน ์

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “พะเยำวจิัย 
ครั้งที่ 6 ”ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 มกรำคม 
2560 ณ หอประชุมพญำง ำเมือง 
มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

0.20 

14 ตำก อ.นมิดำ ซ่ือสัตย์สกุลชยั 
อ.กฤตำพร  พัชระสภุำ 

กำรสร้ำงสื่อแอนิเมชันแนะน ำวธิีกำร
ประหยัด พลังงำนและกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดบัชำติ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 

0.20 

15 ตำก อ.นมิดำ ซ่ือสัตย์สกุลชยั 
อ.กฤตำพร  พัชระสภุำ 

ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ตัดสินใจ กำรลงทุนของเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด ตำก 

กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดบัชำติ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 

0.20 

16 พิษณุโลก อ.อำรยำ  นุ่มนิ่ม ระบบพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของดี
ล้ำนนำพิษณุโลก ต ำบลบำ้นกร่ำง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับชำติ ครั้ง
ที่ 1 “กำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ก้ำวสู่
ประเทศไทย 4.0” / พ.ศ.2560 

0.20 

17 พิษณุโลก อ.ลัดดำวัลย์  หวังเจริญ กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง 
ต ำนำนพระพุทธชินรำช 

- ลัดดำวัลย์ หวังเจริญ (2560) กำรพัฒนำ
สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง ต ำนำนพระพทุธ
ชินรำช กำรประชุมวิชำกำรวจิัยและ
นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 
2017) “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม พัฒนำเศรษฐกิจ ดว้ย
นวัตกรรม” ระหว่ำงวันที ่26 - 27 
กรกฎำคม 2560 ณ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัด
เชียงใหม่ (หน้ำ 276)   

0.20 

18 พิษณุโลก อ.ธนพงศ์  นิตยะประภำ สื่อออนไลน์กำรท ำลกูประคบสมุนไพร
เพื่อกำรจ ำหน่ำย  

กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับชำติ ครั้ง
ที่ 1 “กำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ก้ำวสู่
ประเทศไทย 4.0” / พ.ศ.2560 

0.20 

19 พิษณุโลก อ.ทศพรสวรรค์  แจ้งธีร
ศิลป์ 

กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
เร่ือง กำรท ำแบบพิมพ์หลอ่ปูนปำ

ตีพิมพ์ในงำนมหกรรมวิจยัส่วนภูมิภำค
ประจ ำป ี2560 ณ อำคำรเอกำทศรถ 

0.20 
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สเตอร์โดยกำรแสวงหำควำมรู้นอก
ห้องเรียนด้วยตนเองแบบพบกลุ่ม.  

มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 
กลุ่ม D1: กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
วัฒนธรรม และบรกิำรที่มีมูลค่ำสูง หน้ำที่  
13 ล ำดับที่ 58 

20 พิษณุโลก อ.ทศพรสวรรค์  แจ้งธีร
ศิลป์ 

กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
เร่ือง กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร โดยกำรปลูก
มเหสักข์-สักสยำมินทร์.  

ตีพิมพ์ในงำนมหกรรมวิจยัส่วนภูมิภำค
ประจ ำป ี2560 ณ อำคำรเอกำทศรถ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 
กลุ่ม D1: กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
วัฒนธรรมและ บรกิำรที่มีมูลค่ำสูง หน้ำที่  
13 ล ำดับที่ 59 

0.20 

 

 

21 พิษณุโลก อ.คัชรินทร์  ทองฟัก  ระบบคัดกรองโรคเบำหวำนและโรค
ควำมดันโลหิตสูง โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลวังยำง อ ำเภอเนิน
มะปรำง จังหวัดพิษณุโลก 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลระดับชำติ ครั้งที่ 9 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ / พ.ศ.2560 

0.20 

ค่าน้ าหนัก 0.40 

1 เชียงใหม่ ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง A new hybrid model of PSO and 
DE algorithm for data 
classification 

18th IEEE/ACIS International 
Conference on Software 
Engineering, Artificial Intelligence, 
Networking and Parallel/Distributed 
Computing (SNPD) / 2017 

0.40 

2 น่ำน อ.คทำวุธ แกว้บรรจง A Semantic web service 
retrieval approach that 
combines Semantic Matching 
with quality of Service Matching. 

International symposium on theory 
abd practice in IT, Engineering & 
Applied Science (TPIEA) Tokyo japan 
isbn 978-602-6427-04-5 หน้ำที่ 12 
เป็น abstract 

 

ค่าน้ าหนัก 0.60 

ผลงานสร้างสรรค ์

1 น่ำน อำจำรย์พัชรำภรณ์ หงษ์
สิบสอง 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่ำน 
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

วำรสำรสังคมศำสตร์ มทร.ตะวันออก ISSN 
2286-6922 

0.60 

ผลงานวิชาการ 

1 น่ำน  อำจำรย์พัชรำภรณ์ หงษ์
สิบสอง 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดนำ่น 
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

วำรสำรสังคมศำสตร์ มทร.ตะวันออก ISSN 
2286-6922 

0.60 

ค่าน้ าหนัก 0.80 
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1 เชียงใหม่ ผศ.หฤทัย อำษำกจิ  กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจทำงกำรเงิน ส ำหรับกำรเสนอ
ขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน 

วำรสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือน / 
2560 

0.80 

2 เชียงรำย ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป   กำรประยกุต์ใช้ควำมเป็นจริงเสริมเพื่อ
นำเสนอข้อมูล แหล่งท่องเท่ียว : 
กรณีศึกษำวัดพระแกว้ จังหวัด
เชียงรำย 

วำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม,่ ปีที่ 10 ฉบบั
ที่ 1 (มกรำคม – มิถุนำยน 2560) : หนำ้ 
13 – 30. 

0.80 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ล าดับ พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 
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ค่าน้ าหนัก 0.20 

1 เชียงใหม่ อ.นวิตถำ โสภำจำรยี ์
อ.เพรำพิลำส ประสิทธิ์บุรี
รักษ์  
ดร. วรวิทย ์ เลำหะเมทนี 

ปัจจัยดำ้นกำรเงินและกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่มอีิทธิพลต่อกำรเสนอ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีเกีย่วกับ
ปัญหำกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องกรณี
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

2 เชียงใหม่ อ.สุรัตน์  ยำสิทธิ ์
อ.รังศิมำ  กันธวิำส 

กำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทน
ผลิตภัณฑ์ไม้สัก กรณีศึกษำ วิสำหกิจ
ชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บำ้นโรงวัว 
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง อ ำเภอสันปำ่ตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

3 เชียงใหม่ อ.อดิศักดิ์  ฝนหำ่แกว้ 
ผศ.เสรฐสุดำ  ปรีชำนนท ์

กำรเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนของกำรเพำะเห็ด 
กรณีศึกษำ บำ้นตลำดขี้เหล็ก ต ำบล
แม่โป่ง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

4 เชียงใหม่ จ ำเริญ  ซย ู
กนก พัฒนศิลป ์
ดำรำรัตน์  สุวรรณจิตวงศ์ 
ธนพล  ศิริรักษ ์
ประทีป  พืชทองหลำง 

ที่พักชั่วครำว พฤตกิรรมกำรเลือกที่
พักของนักท่องเที่ยวแบบสะพำยเป้
ชำวต่ำงชำติในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

5 เชียงใหม่  ประทีป  พืชทองหลำง 
มิ่งขวัญ  กันจินะ 
กชกร  มั่งม ี
สุภำณี  ใหมจ่ันทร์ดี 

ระบบตรวจสอบกำรเข้ำชั้นเรียนและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้วย QR Code 
ในรำยวิชำศึกษำทัว่ไป 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 
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6 เชียงใหม่ กนกกำญจน์  อินทร
ประเสริฐ 
ผกำพร  ศรีวิกูล 
อนิศรำ  ออ๊ดผูก 
ประทีป  พืชทองหลำง 

แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว
เพื่อสัมผัสขนมหวำนในอ ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

7 เชียงใหม่ ปริศนำ  กุลนลำ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
ประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นที่ท ำงำนแบบ 
CDIO เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษแบบน ำตนเองของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี : 
กรณีศึกษำ ศูนยภ์ำษำ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม ่

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

8 เชียงใหม่ ภำนุพันธ์  ลำภรัตนทอง กำรใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกควำม
แข็งแรงกล้ำมเน้ือของแขน และควำม
แม่นย ำในกำรโยนลกูเปตองของ
นักกีฬำหญิง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

9 เชียงใหม่ อรรถพล  กอ๋งแกว้ 
จันทร์ธิมำ  สมศักดิ ์
ณัชชำ  วีรวัฒนโยธิน 
ประทีป  พืชทองหลำง 

เท่ียวบ่อน้ ำแร่ ล่องแพน้ ำแจ่ม พกัแรม
น้ ำตก ผ้ำตีนจกยอดน้ ำมือ : กำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวอ ำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

10 เชียงใหม่ พรนภำ  อว่มวงษ ์
ลลิตำภรณ์  วรำพุทธ 
ภัทรชนน  ตุ้ยแสง 
ประทีป  พืชทองหลำง 

แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิง
ผจญภัยในเขตอ ำเภอแมว่ำง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

11 เชียงใหม่ กนกวล ี จุย้พิทักษ์ 
ชุติมณฑน์  อลังกำรนันท ์
สุทธิดำ  เช้ือเมืองพำน 
ประทีป  พืชทองหลำง 

แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนปงไคร้ ต ำบลโป่งแยง 
อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

กำรประชุมวิชำกำรวิจัยและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

12 เชียงใหม่ วรพล  ปะมำละ 
อนุชำ  แกว้ชัยยำ 
มนัสฎภัส  แสนสวะ 
ประทีป  พืชทองหลำง 

แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของหมู่บ้ำนแมก่ลำงหลวง 
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

13 เชียงใหม่ ปิยธิดำ  สินธุบุญ 
วรรณวิมล  ไชยจินดำ 
ประทีป  พืชทองหลำง 

แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
ตำมรอยประวัติศำสตร์พระนำงจำม
เทวีในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

14 เชียงใหม่ ณัฐพร  ตำต๊ะ 
ณัฐธิดำ  ค ำแปง 
ศินิทรำ  มูลำ 
ประทีป  พืชทองหลำง 

พระธำตุล ำปำงหลวง : เส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
และวัฒนธรรม จังหวัดล ำปำง 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 
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15 เชียงใหม่ ทัศนีย์  ชมภพูงษ ์
บุรัสกร  นุชเวช 
ยลดี  ค ำอินทร ์
ประทีป  พืชทองหลำง 

รูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ส ำนักงำนฟำร์มมหำวิทยำลัย
แม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย จังหวัด
เชียงใหม่  

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

16 เชียงใหม่ ธนัชพร  อินค ำเช้ือ 
พรสวรรค์  วรรณำ 
เกศินี  วรปัสส ุ
ประทีป  พืชทองหลำง 

เรือหำงแมงป่อง : เส้นทำงท่องเที่ยว
ย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

17 เชียงใหม่ พรนภำ  อว่มวงษ ์
ลลิตำภรณ์  วรำพุทธ 
ภัทรชนน  ตุ้ยแสง 
ประทีป  พืชทองหลำง 

เส้นทำงกำรท่องเท่ียวเพื่อสักกำระวัด
พระธำตุดอยค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

18 เชียงใหม่ กีรติญำ  ศิริกุล 
ศิริพร  มำรังค์ 
สุทธิดำ  พุทธสอน 
ประทีป  พืชทองหลำง 

กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมถนนคน
เดินวัวลำย อ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

19 เชียงใหม่ วิไลรัตน์  แสงศรี 
ประทีป  พืชทองหลำง 

กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรทุน
ชุมชนบ้ำนซำง อ ำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

20 เชียงใหม่ ยุรธร  จีนำ 
รมิตำ  จีนำ 

รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุอยำ่ง
ยั่งยืน กรณีศึกษำ : โรงเรียนเปี่ยมสุข 
เทศบำลต ำบลสันโป่ง อ ำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

21 เชียงใหม่ วิสูตร อำสนวิจิตร 
พีรยำ สมศักดิ ์ 
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
เสำวภำคย์ เรือนใจม 
จุฑำรัตน์ ศิริจันทร์ชื่น  
จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน 

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในรูปแบบกำร
เรียนกำรสอนวิชำโครงงำนของ
มหำวิทยำลัยพี่เล้ียง โครงกำรวิทยำลยั
เทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ จังหวัด
ล ำพูน 

กำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำร
ควำมรู้ คร้ังที่ 11 กำรจัดกำรควำมรู้สู่กำร
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีอีสำน 2017 

0.20 

22 เชียงใหม่ อ.สุภำภรณ์   ศุภพลกิจ  กำรศึกษำกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ย่ำนวัดเกต ุถ.เจริญรำษฎร ์จ.
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ล ำปำงวจิยั 
ครั้งที่ 3 หน้ำ 385-394 วันที่ 26 ก.ค. 
2560  
ณ มหำวิทยำลยัรำชภฏั ล ำปำง 

0.20 

23 เชียงใหม่ อ.รชวดี  พันธุ์นิติภูม ิ ปัจจัยกำรส่งเสริมกำรตลำดกำร
ท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนำโครงกำร
หลวงม่อนเงำะ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ล ำปำงวจิยั 
ครั้งที่ 3 หน้ำ 121-132  วันที่ 26 ก.ค. 
2560  
ณ มหำวิทยำลยัรำชภฏั ล ำปำง 

0.20 
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24 เชียงใหม่ อ.พีรพงษ์  ไชยวงค์ กำรศึกษำสถำปัตยกรรมโบรำณของ
วัดในเขตอ ำเภอหำงดง เพื่อพัฒนำให้
เป็นเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แห่งใหม่ กรณีศึกษำวัดต้นแกว๋น วัด
ท้ำวค ำวัง และวัดหำงดง วัดขุนคง วัด
พระเจ้ำเหลื้อม 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ล ำปำงวจิยั 
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ก.ค. 2560 ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภฏั ล ำปำง 

0.20 

25 เชียงใหม่ อ.อ ำพร  กันทำ ศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้ำงสรรค์ของชุมชนบ้ำนเหมือง
กุง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรท่องเท่ียวระดับชำติ 
ครั้งที่ 1 เร่ืองกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวไทย
สู่ศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วันที่ 20-21 
พฤษภำคม 2560 หน้ำ 362-369 

0.20 

26 เชียงใหม่ อ.อ ำพร  กันทำ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของน้ ำพุร้อนสัน
ก ำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม ่

กำรประชุมวิชำกำรท่องเท่ียวระดับชำติ 
ครั้งที่ 1 เร่ืองกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวไทย
สู่ศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วันที่ 20-21 
พฤษภำคม 2560 หน้ำ 347-352 

0.20 

27 เชียงใหม่ อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคล
ชัย 

กลยุทธก์ำรสื่อควำมหมำยส ำหรับ
นักท่องเที่ยวผำชอ่ อุทยำนแห่งชำติ
แม่วำวง จ.เชียงใหม ่

กำรประชุมวิชำกำรท่องเท่ียวระดับชำติ 
ครั้งที่ 1 เร่ืองกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวไทย
สู่ศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วันที่ 20-21 
พฤษภำคม 2560 หน้ำ 338-346 

0.20 

28 เชียงใหม่ อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคล
ชัย 

ควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยของเครื่องเล่นประเภทซิป
ไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวผจญภยัใน
พื้นที่อ.แม่ริม ต.เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรท่องเท่ียวระดับชำติ
ทำงศิลปศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 คณะ
ศิลปศำสตร์ สถำบันพระจอมเกล้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง วันที่ 19 พฤษภำคม 
2560 หน้ำ 344-350 

0.20 

29 เชียงใหม่ อ.วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคล
ชัย 

แนวทำงกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 
พื้นที่ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.
เชียงใหม่ 

กำรประชุมวิชำกำรท่องเท่ียวระดับชำติ
ทำงศิลปศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 คณะ
ศิลปศำสตร์ สถำบันพระจอมเกล้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง วันที่ 19 พฤษภำคม 
2560 หน้ำ 336-343 

0.20 

30 เชียงรำย อ.รสริน  จอหนสัน  ควำมคิดเห็นขอผู้บริโภคที่มีต่อสว่น
ประสมทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์
ข้ำวเกรียบปลำส้ม กรณีศึกษำกลุ่ม
ผู้ผลิตปลำส้มไร้ก้ำง ตรำแม่ทองปอน 
ต.บ้ำนตุ่น อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 

งำนประชุมหำดใหญ่ วิชำกำรระดับชำติ
ครั้งที่ 8 มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ หน้ำ 828 
– 838 วันที่ 20-24 มิ.ย.2560 จ.สงขลำ 

0.20  

31 เชียงรำย อ.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต   ส่วนประสมกำรตลำดที่มีต่อกำร
ตัดสินใจซ้ือผลิตจักสำนผักตบชวำ ต.
สันต้นม่วง  อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 
ผ่ำนร้ำนค้ำออนไลน์   

งำนประชุมหำดใหญ่ วิชำกำรระดับชำติ
ครั้งที่ 8 มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ หน้ำ 684 
– 696 วันที่ 20-24 มิ.ย.2560 จ.สงขลำ 

 

32 เชียงรำย อ.หริพล  ธรรมนำรักษ์  กำรพัฒนำสื่อกำรสอนวิชำกำรติดตั้ง
ไฟฟ้ำในอำคำรโดยใช้เทคโนโลยีควำม

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึงวิจยั ครั้งที่ 5 “สร้ำงองค์

0.20  
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จริงเสริมผ่ำนแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
พกพำ 

ควำมรู้สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้ำวไกล 
สังคมไทย ยั่งยืน” ในวันพธุที่ 1 มีนำคม 
2560 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอม
บึง 

33 เชียงรำย อ.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ควำมสำมำรถทำงกำรตลำดของธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัดเชียงรำย 

งำนประชุมวิชำกำร 4 th crci & 2nd 
ISHPMNB 201 วันที่  26-27 ก.ค.2560 
จ.เชียงใหม่ 

0.20  

34 เชียงรำย พิทธินันท์  สมไชยวงค์ 
รำเชนทร์  ชูศรี 
สุจิตตำ  หงส์ทอง 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
เกษตรกรพื้นที่สูง โดยใช้ระบบต้นทุน
ฐำนกิจกรรม 

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติดำ้นกำร
บริหำรจัดกำร ครั้งที่ 9ประจ ำป ี2560 
วันที่ 1กรกฎำคม 2560 ณ อำคำรวิจยัและ
พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดกำร คณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลยั สงขลำ
นครินทร์ หน้ำ 605-614 

0.60 

35 เชียงรำย อ.ธนีนุช  เร็วกำร 
อ.ณภัทร  ทิพย์ศรี 

ควำมส ำเร็จของธุรกจิ SMEs   ใน
จังหวัดเชียงรำย ดว้ยควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
เชิงกลยุทธ ์

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติดำ้นกำร
บริหำรจัดกำร ครั้งที่ 9ประจ ำป ี2560 
วันที่ 1กรกฎำคม 2560 ณ อำคำรวิจยัและ
พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดกำร คณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลยั สงขลำ
นครินทร์ หน้ำ 605 - 614 

0.20 

36 เชียงรำย อ.ธนีนุช  เร็วกำร  ทัศนคติต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรของ
นักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจและศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

งำนประชุมวิชำกำร 4 th crci & 2nd 
ISHPMNB 201 วันที่  26-27 ก.ค.2560 
จ.เชียงใหม่ 

0.20 

37 เชียงรำย อ.ภีรำวิชญ ์  ชัยมำลำ  โครงกำรจัดตั้งกลุ่มวิจัย  กรณีศึกษำ : 
กำรส่งเสริมและกำรอนุรักษ์ประเพณี
ตักบำตรเป็งปุ้ดในจังหวัดเชียงรำย 

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำตแิละ
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยศรีปทุม  ครั้งที่12   
ประจ ำป ี2560 วันที1่3-14 ธ.ค.2560 

0.20 

38 ตำก อ.ยุพรัตน์  จันทร์แกว้ผศ.
ดร.สินีนำฏ  วงค์เทียนชัย 

กำรศึกษำกำรบัญชีตำมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษตำก 

วำรสำรสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ นอร์ทเทิร์นวิจยัครั้งที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2559 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 
2560 ณ วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น 

0.20 

39 ตำก นำงยุพรัตน์  จันทร์แกว้ 
นำงน้ ำฝน  คงสกุล 

ปัจจัยสว่นประสมทำงกำรตลำดที่มีต่อ  
พฤติกรรมกำรเลือกซ้ือสินค้ำ OTOP 
ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้ำฝ้ำยทอมือ ต ำบล
หนองหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 

วำรสำรสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกระดับ
ชำติ นอร์ทเทิร์นวิจยัครั้งที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2559 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560 ณ 
วิทยำลยันอร์ทเทิร์น 

0.20 

40 ตำก นำงยุพรัตน์  จันทร์แกว้ กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุนผลิตภัณฑ์ส ำหรับ
กำรแปรรูปผลไม้ ของกลุ่มแมบ่้ำน
เกษตรกรบ้ำนหลักเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดตำก 

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560 “Thailand 4.0 
นวัตกรรมและกำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน” วันที ่23-24 มีนำคม 2560 หน้ำ 
1,284 - 1,291 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู
สงครำม 

0.20 
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41 ตำก ยุพรัตน์  จันทร์แกว้ 
รุจำภำ  สุกใส 

ปัญหำกำรจัดท ำบัญชแีละกำรควบคุม
ภำยใน ของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหวั
เดียด อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560 “Thailand 4.0 
นวัตกรรมและกำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน” วันที ่23-24 มีนำคม 2560 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัพิบูลสงครำม 

0.20 

42 ตำก นำงยุพรัตน์  จันทร์แกว้ กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
ส ำหรับกำรแปรรูปธูปหอมอัมพัน 
อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560 “Thailand 4.0 
นวัตกรรมและกำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน” วันที ่23-24 มีนำคม 2560 หน้ำ 
1,277 – 1,283 มหำวิทยำลยัรำชภฏัพบิูล
สงครำม 

0.20 

43 ตำก นำงน้ ำฝน  คงสกุล ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งอัตรำส่วนก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนกับรำคำตลำดของ
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ระหว่ำง
ปี 2555- 2559 

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติครั้งที่ 3 3rd TECHCON 2017 
วันพฤหัสบดีที ่27 กรกฎำคม 2560 
วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม 

0.20 

44 ตำก นำงน้ ำฝน  คงสกุล ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท ำบัญชี
วิสำหกจิชุมชน กรณีศึกษำ วิสำหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
บ้ำนวังโพ หมู่ที่ 1 ต ำบลวังจันทร์ 
อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 

วำรสำรสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกระดับ
ชำติ นอร์ทเทิร์นวิจยัครั้งที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2559 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560 ณ 
วิทยำลยันอร์ทเทิร์น 

0.20 

45 ตำก ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย 
อ.สุมลมำลย์ อรรถวุฒิชัย 

กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำ่งกำร
จัดกำรโลจิสติกสแ์ละผลสัมฤทธิ์ทำง
ธุรกิจของภำคกำรเกษตรในพื้นที่
จังหวัดตำก 

Proceedings The 8th Rajamangala 
Univiersity of Technology 
International Conference. August 
8th- 9th 2017. หน้ำ 380-391. 

0.20 

46 ตำก ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ ์ กำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุน ผลิตภัณฑ์จำกลำนและตำล
ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ต ำบลตำก
ออก  อ ำเภอบำ้นตำก จังหวัดตำก 

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560 “Thailand 4.0 
นวัตกรรมและกำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน” วันที ่23-24 มีนำคม 2560 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัพิบูลสงครำม 

0.20 

47 ตำก ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ ์
รุจำภำ  สุกใส 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดท ำบัญชี
ครัวเรือนของ ประชำชนบำ้นอยู่ด ี
ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัด
ตำก  

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560 “Thailand 4.0 
นวัตกรรมและกำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน” วันที ่23-24 มีนำคม 2560 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัพิบูลสงครำม 

0.20 

48 ตำก ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ ์ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดท ำบัญชี
ครัวเรือนของ ประชำชนบำ้นอยู่ด ี
ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัด
ตำก   

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560 “Thailand 4.0 
นวัตกรรมและกำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง

0.20 
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ยั่งยืน” วันที ่23-24 มีนำคม 2560 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัพิบูลสงครำม 

49 ตำก ผศ.ดร.กัญฐณำ  ดิษฐ์แก้ว 
อ.ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ ์

กำรศึกษำต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
รักษ์ศิลป์ ดินไทย 

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ วิทยำลยั
นอร์ทเทิร์น จังหวัดตำก 

0.20 

50 ตำก ผศ.ดร.กัญฐณำ  ดิษฐ์แก้ว 
อ.ยุพรัตน์  จันทร์แกว้ 

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส ำหรับ วิสำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) ในเขต อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตำก 

วำรสำรกำรจัดกำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
บูรพำ (TCIฐำน 2) 

0.20 

51 ตำก ผศ.ดร.กัญฐณำ  ดิษฐ์แก้ว 
สินีนำฎ  วงศ์เทียนชัย 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนของ 
เครื่องต้นแบบที่ใช้สนำมไฟฟ้ำแบบ
พัลส์สำ หรับฆำ่ เช้ือจุลินทรีย์ในน้ ำนม 

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำตแิละ
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

0.20 

52 ตำก อ.ปิยะวรรณ  คุ้มญำต ิ
ผศ.ซินเนีย  รัติภัทร์ 

ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยโอนควำมรู้ 
เปรียบเทียบกับควำมสำมำรถในกำร
แบ่งปันควำมรู้ และ ควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงควำมรู้ ในบริบท ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง:กำรศึกษำเชิง
ประจักษ ์กลุ่มวิสำหกจิชุมชนใน
ประเทศไทย 

วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎรอ้ยเอ็ด ปทีี่ 
11 ฉบับที่ 2 กรกฏำคม – ธันวำคม 2560 

0.20  

53 ตำก สุมลมำลย์  อรรถวุฒิชัย 
สมใจ  วงค์เทียนชัย 
จักรรัฎฐ์  ธรรมจิต 
ชนกภร  สขุลำภ 

กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำ่งกำร
จัดกำรโลจิสติกสแ์ละผลสัมฤทธิ์ทำง
ธุรกิจของภำค กำรเกษตรในพื้นที่
จังหวัดตำก 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 “รำชมงคล
สร้ำงสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศ
ไทย 4.0” วันที่ 7- 9 สิงหำคม  2560 ณ 
อิมแพคเมืองทองธำนี  

0.20 

54 ตำก นมิดำ  ซ่ือสัตย์สกุลชัย สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 
ประจ ำป ี2560: เร่ือง "ผลงำนวิจัยและกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน" วันพฤหัสบดีที่ 14 
ธันวำคม 2560 

0.20 

55 น่ำน ผศ.ธวัชชัย ซ้อนยนต ์
อำจำรย์เมตตำ ตำละ
ลักษณ์ 

กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของไผ่
จังหวัดน่ำน สูแ่นวโน้มทำงกำรตลำด 
กำรอุตสำหกรรมและกำรบริโภคของ
กลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่ 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 “รำชมงคล
สร้ำงสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศ
ไทย 4.0” วันที่ 7- 9 สิงหำคม  2560 ณ 
อิมแพคเมืองทองธำนี  

0.20  

56 น่ำน อำจำรย์วรรณิดำ ชินบุตร 
อำจำรย์จิตรำ ปั้นรูป 

กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริโภค 
ต่อกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตำก 
กรณีศึกษำ: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นบ้ำนหำดผำขน 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 

57 น่ำน อำจำรย์วรรณิดำ ชินบุตร กำรส ำรวจทรพัยำกรกำรทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศ บ้ำนหว้ยลอย 

กำรประชุมวิชำกำรวิจยัและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที ่26-27 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

0.20 
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58 น่ำน รศ.เพ็ญจันทร์ ระวิยะวงศ์ ควำมมั่นคงทำงอำหำรของครัวเรือน
เกษตรกรในเขตอ ำเภอภูเพยีง จังหวัด
น่ำน 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 “รำชมงคล
สร้ำงสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศ
ไทย 4.0” วันที่ 7- 9 สิงหำคม  2560 ณ 
อิมแพคเมืองทองธำนี  

0.20 

59 น่ำน ผศ. ดร.ชุติสร เรืองนำรำบ กำรค้ำชำยแดนของไทย โอกำสและ
กำรปรับตัว 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ สำขำ
เศรษฐศำสตร์ 

0.20 

60 น่ำน อ.ดวงสมร พลเยี่ยม 
ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนำรำบ 
อ.ปรียำนุช ดพีรมกุล 

กำรเพิ่มศักยภำพเชิงธุรกจิเพื่อเสริม
ศักยภำพธุรกจิชุมชน กลุ่มทอผ้ำบำ้น
เชียงรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำตินเรศวรวจิัย 
ครั้งที่ 13 

0.20 

61 น่ำน ผศ.อัจฉรำภรณ์ พูลยิ่ง 
ผศ.ธิตินันท์ กุมำร 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ของกำรผลิตธูปหอมสมุนไพร: 
กรณีศึกษำกลุ่มสมุนไพรไล่ยุง ต ำบล
น้ ำแก่น อ ำเภอภูเพยีง จังหวัดนำ่น 

  0.20 

62 น่ำน ผศ.สมบูรณ์ กุมำร 
อำจำรย์อธปิัตย์ สำยสูง 
ดร.วัลวิภำ ค ำมงคล 

ต้นทุนกำรต่อเรือแข่ง จังหวัดน่ำน รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560 “Thailand 4.0 
นวัตกรรมและกำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน” วันที ่23-24 มีนำคม 2560 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัพิบูลสงครำม 

0.20 

63 น่ำน อำจำรย์มินตรำ ไชยชนะ ปัญหำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษของ
พนักงำนต้อนรับ ในโรงแรมจังหวัด
น่ำน ในทัศนคติของนักศึกษำ 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 “รำชมงคล
สร้ำงสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศ
ไทย 4.0” วันที่ 7- 9 สิงหำคม  2560 ณ 
อิมแพคเมืองทองธำนี  

0.20 

64 น่ำน อำจำรย์จุไรรัตน์ สวัสดิ ์ ศึกษำปัญหำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
กับอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศของ
นกัศึกษำ สำขำภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรสำกล มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 “รำชมงคล
สร้ำงสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศ
ไทย 4.0” วันที่ 7- 9 สิงหำคม  2560 ณ 
อิมแพคเมืองทองธำนี  

0.20 

65 น่ำน อำจำรย์ขนิษฐำ สุวรรณ
ประชำ 

กำรศึกษำควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำปริญญำตรี 
สำขำพืชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวยิำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 “รำชมงคล
สร้ำงสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศ
ไทย 4.0” วันที่ 7- 9 สิงหำคม  2560 ณ 
อิมแพคเมืองทองธำนี  

0.20 

66 น่ำน ผศ.นันทำ เติมสมบัติ 
ผศ.ดร.สุกัญญำ แสงเดือน 
ดร.ศักรินทร์ ณ น่ำน 
อ.ปิยะนุช สินันตำ 
อ.จำรุนันท์ เมธะพันธุ ์

ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งกลุ่มศึกษำ
รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริหำร
กำรท่องเท่ียวเชิงประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมแบบมีส่วนรว่มของ
ประชำคมน่ำน 

กำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 “รำชมงคล
สร้ำงสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศ
ไทย 4.0” วันที่ 7- 9 สิงหำคม  2560 ณ 
อิมแพคเมืองทองธำนี  

0.20 
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67 พิษณุโลก ผศ.กำนต์ธีรำ  โพธิ์ปำน สื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์กำรท ำลูก
ประคบสมุนไพรเพื่อกำรจ ำหน่ำย 

กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำร ดำ้น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดบัชำติ 
ครั้งที่ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 
กรุงเทพมหำนคร วันที1่0 พฤศจิกำยน 
2560 หน้ำ 81-91 

0.20 

68 พิษณุโลก ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก กำรวิจยัและพัฒนำกลยุทธก์ำรจัดกำร
ธุรกิจส ำหรับร้ำนบลูมเบเกอรี่โฮม โดย
ใช้ Business Model Canvas 

Proceedings of the Academy of 4th 
CRCI & 2nd ISHPMNB 2017 
Innovation for Social Engagement 
Environment and Enterprise: 3E , 
Chiang mai Grandview Hotel & 
Convention Center, Chiang mai, 
Thailand /26-27 July 2017 , pp. 883-
894 

0.20 

69 ล ำปำง อ.ณัฐยำ  สักเส็ด 
อ.ณัฐนรี  ทองดีพันธ ์
อ.พวงทอง  วังรำษฎร ์

กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ในกำรลงทุนผลิตอิฐมอญระหว่ำงกำร
เผำฟืนกับกำรเผำแก๊สเพื่อใช้ในกำร
ตัดสินใจลงทุน 

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9  7-9 
สิงหำคม 2560  หน้ำ 361-370 กรุงเทพฯ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

0.20 

70 ล ำปำง ดร.ปัญจพร   ศรีชนำพันธ ์ ควำมคำดหวังต่อคุณลักษณะของนัก
บัญชีของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมในเขตอ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9  7-9 
สิงหำคม 2560  หน้ำ 321-330 กรุงเทพฯ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

0.20 

71 ล ำปำง ดร.ปัญจพร   ศรีชนำพันธ ์
อ.ณัฐนรี  ทองดีพันธ ์

ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งจรรยำบรรณ
วิชำชีพบัญชกีับประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของผู้ท ำบัญชีในธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9  7-9 
สิงหำคม 2560  หน้ำ 215-224 กรุงเทพฯ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

0.20 

72 ล ำปำง ดวงสมร พลเยี่ยม กำรเพิ่มศักยภำพเชิงธุรกจิเพื่อเสริม
ศักยภำพธุรกจิชุมชน กลุ่มทอผ้ำบำ้น
เชียงรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “นเรศวร
วิจัย” ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20-21 
กรกฎำคม 2560, มหำวิทยำลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย, หน้ำ 959-
967. 

0.20 

73 ล ำปำง อ.เพียงกำนต์ นำมวงศ์ คลังองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำนในกระบวนกำรผลิตสับปะรด:
กรณีศึกษำบ้ำนหว้ยหลวง ต.บ้ำนเสด็จ 
อ.เมือง จ.ล ำปำง 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 5 
เร่ืองนวัตกรรมกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน ใน
วันที่ 29 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมดุสิต
ธำนี หัวหิน อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี จัดโดย
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร หน้ำ 414-422 

0.20 

74 ล ำปำง อ.เพียงกำนต์ นำมวงศ์ กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อกำร
จัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิUTCC 
Academic Day ประจ ำปกีำรศึกษำ 2559 

0.20 
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กรณีศึกษำบ้ำนม่อนเขำแกว้ อ.พิชัย 
อ.เมือง จ.ล ำปำง 

วันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ณ มหำวิทยำลยัห
กำรค้ำไทย หนำ้ 90-100 

75 ล ำปำง อ.พิมเนตร  เทพปัญญำ กำรใช้สื่อโซเซียลส ำหรับพัฒนำทกัษะ
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ล ำปำง 

งำนประชุมวิชำกำรวจิัยและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ครั้งที่ 4 CRCI ประจ ำป ี2560 
หน้ำที่ 940 – 951 

0.20 

76 ล ำปำง อ.นงนุช  ตั้งใจเจริญทรัพย ์
อ.วัลจิลีน  จันทรวิโรจน ์

กำรพัฒนำทักษะกำรฟัง-พูด
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำชั้นปีที ่2 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ล ำปำง โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียRosetta 
Stone 

งำนประชุมวิชำกำรวจิัยและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ครั้งที่ 4 CRCI หน้ำที่ 952 – 
961 

0.20 

77 ล ำปำง อ.จีรสุดำ  เกษมสขุ กำรพัฒนำทักษะกำรฟังภำษำอังกฤษ
เพื่อน ำไปใช้ในกำรสอบ TOEIC โดยใช้
แบบฝึกหัดกำรฟัง Mock TOEIC 

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำตพิิบูลสงครำม
วิจัย คร้ัง 4 ประจ ำปี 2561 หน้ำ 1 - 8 

0.20 

ค่าน้ าหนัก 0.40 

1 เชียงใหม่ อ.เพรำพิลำส ประสิทธิ์บุรี
รักษ์ 
อ.นวิตถำ โสภำจำรยี์  
ดร. วรวิทย ์ เลำหะเมทนี 

The Effects of Financial Distress 
Determinants; Audit Firm Type 
and Corporate Governance 
Factors on Going-Concern 
Opinion of Thai-listed Company 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

2 เชียงใหม่ อ.เกิดศิริ ชมภูกำวิน The Use of Simulation to 
Promote English Speaking Skills 
of Entrepreneurs at Ban 
Daunlaung, Pasang District, 
Lamphun, Thailand 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

3 เชียงใหม่ ดร.กัญญวรำ สมใจ Enhancing Highland Community 
Strength According to the 
Sufficiency Economy 
Philosophy, Mae Suai District, 
Chiang Rai 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

4 เชียงใหม่ ดร.ธนศักดิ์ ตันตินำคม   Guidelines of Elderly Care 
Business in Chiang Mai, 
Thailand. 

Proceedings, 19th International 
Conference on Business, Economics, 
and Management (ICBEM 2017) 
September 7-8, 2017. Tokyo Japan. 

0.40 

5 เชียงใหม่ ดร.ริญญำภัทร์ เขจร
นันทน์ 

Customer Behavior and 
Satisfaction of Domestic Low 

Proceedings, 19th International 
Conference on Business, Economics, 

0.40 
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Cost Carrier in Chiang Mai, 
Thailand. 

and Management (ICBEM 2017) 
September 7-8, 2017. Tokyo Japan. 

6 เชียงใหม่ Peeraya Somsak, 
Teeapong Chaisen, 
Rinyaphat 
Kechrananta, and 
Thanasak Tantinakom 

Inside the Minds of Consumer 
Toward Supermarket in Chiang 
Mai Province 

Proceedings, International Academic 
Conference on Business and 
Economics (IACBE 2017). Kuala 
Terengganu Malaysia, October 7-8 
2017 

0.40 

7 เชียงใหม่ ดร.พีรยำ สมศักดิ์    The Factors Influencing 
Consumer Behavior of Beverage 
in Retail Stores Chiang Mai 
Province. 

Proceedings, 19th International 
Conference on Business, Economics, 
and Management (ICBEM 2017). 
September 7-8, 2017. Tokyo Japan.  

0.40 

8 เชียงใหม่ ดร.ริญญำภัทร์ เขจร
นันทน์  
ดร.พีรยำ สมศักดิ ์

Customer Satisfaction for 
Integrated Marketing 
Communication in Department 
Store Chiang Mai Province. 

Proceedings, 19th International 
Conference on Business, Economics, 
and Management (ICBEM 2017) 
September 7-8, 2017. Tokyo Japan.  

0.40 

9 เชียงใหม่ อ.พิริยมำศ  ศิริชัย 
อ.ศิวพร เจรียงประเสิรฐ 

The Factors Affecting Mobile 
Learning Acceptance on 
University Student: Case study 
of International Business 
Management department, 
RMUTL. 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

10 เชียงใหม่ อ.สุภำวด ีวรุณกุล Factors Influencing Hotel Choice 
of Tourists Staying in Chiang Mai 
“Old City”. 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

11 เชียงใหม่ อ.สุภำวด ีวรุณกุล The Factors Affecting Mobile 
Learning Acceptance on 
University Student: Case study 
of International Business 
Management department, 
RMUTL. 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

12 เชียงใหม่ อ.ณฐำ  อภธิำวินวส ุ Leadership Skills and the 
Potential for Establishing the 
Occupational Group of Ban Pa 
Meang Community, Muang Pan 
District, Lampang. 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

13 เชียงใหม่ อ.ภำคภูม ิ ภัควิภำส Leadership Skills and the 
Potential for Establishing the 
Occupational Group of Ban Pa 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 

0.40 
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Meang Community, Muang Pan 
District, Lampang. 

Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

14 เชียงใหม่ อ.ชูเกียรติ  ศิริวงษ ์ Guideline  of  Developing  
Tourism  Route  in Organic  
Agriculture  Community, 
Maetang District, Chiang Mai 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

15 เชียงใหม่ อ.สุภำภรณ์  ศุภพลกจิ Demand of foreign tourists who 
visit the Old town, Amphur 
Muang, Chiang Mai 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

16 เชียงใหม่ ผศ.กัลยำรัตน์ เศวตนันทน์   
อ.กนกวรรณ   คันธำกร 

Community-Based Tourism: 
RMUTL Community Service 
Project Focusing on a Homestay 
Program in Prao, ChiangMai 
Thailand 

International Academic Conference 
on Business and Economics (IACBE 
2017) at University of Sultan Zainal 
Abidin (Gong Badak Campus), Kuala 
Terengganu, Malaysia on 7-8th 
October 2017. 

0.40 

17 เชียงใหม่ Thanalerdsopit and 
Jing 

The Integrated Knowledge 
Management Framework of 
Local Herbs for Supporting a 
Good Life-path under 
Cooperative Sufficiency Theory: 
A Case Study at Phumuen 
Community, Mae Aii City, Chiang 
Mai Province, Thailand. 

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ Are-
based Innovation in Asia, The 13th 
International Conference (ASIALICS 
2016) วันที่ 3-4 ตุลำคม 2559 ณ โรงแรม
เซนทำรำแกรนด์ เซนทรัลลำดพร้ำว 
กรุงเทพมหำนคร 

0.40 

18 เชียงรำย ดร.แววดำว  พรมเสน  A Silent mode notificafition to 
investors in emerging markets. 

The 13th Kuala lumpur 
international business, economics 
and law conference 2017 . 19-10 
August 2017, Hotel Bangi-Putrajaya, 
Selangor, Malaysia 

0.40 

19 เชียงรำย ดร.ปองสุข  ศรีชัย เร่ือง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์กำรพนันใน
พื้นที่กลุ่มควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

ตีพิมพ์ในวำรสำรศิลปศำสตร์ มทร.ธัญบรุี 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) issn 
2586-8543 

0.40 

20 ตำก ผศ.ดร.สินีนำฏ  วงค์เทียน
ชัย 
ผศ.ดร.กัญฐณำ  ดิษฐ์แก้ว 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนของ
เครื่องต้นแบบที่ใช้สนำมไฟฟ้ำแบบ
พัลส์ส ำหรับฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ในน้ ำนม 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ ครั้งที่ 12  มหำวิทยำลยัศรีปทุม 
วันที่ 14 ธันวำคม 2560 

0.40 
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21 น่ำน - Atcharaporn 
Poolying 
- Nongnuch Ketui 
- Sunai Deshar 
- Kanitha Homjun 

A mobile application for 
supporting agriculture 
investment with ROI-based 
measurement. 

2017 12th International Conference 
on Knowledge Information and 
Creativity Support Systems on 9-11 
November 2017, Negoya , Japan 

0.40 

22 น่ำน ดร.ศักรินทร์ ณ น่ำน Neoliberalism and Integration of 
Labor and Natural Resources: 
Contract Farming and 
Biodiversity Conservation in 
Northern Thailand. 

  0.40 

23 พิษณุโลก ดร.กัญญกำญจน ์  
ไซเออร์ส 

Leadership Skill and the 
Potential for Establishing the 
Occupational Group of Ban Pa 
Meang Community, Muang Pan 
District, Lampang 

International Academic Conference 
on Business and 
Economics (IACBE2017) at University 
of Sultan Zainal Abidin (Gong Badak 
Campus) Kuala Terengganu, 
Malaysia / 7-8  October 2017   

0.40 

ค่าน้ าหนัก 0.60 

1 เชียงรำย อ.ชนนพร  ยะใจมั่น รูปแบบกำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
โครงกำรหลวง กรณีศึกษำ บ้ำนดอย
สะโง๊ะ อ ำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงรำย 

วำรสำรกำรวิจยักำสะลองค ำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย ปีที ่11 ฉบับที่ เล่มที่ 2 
กรกฎำคม-ธันวำคม 2560 

0.60 

2 ตำก ผศ.ดร.กัญฐณำ  ดิษฐ์แก้ว คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SMEs) ในเขตอ ำเภอเมือง 
จังหวัดตำก 

วำรสำรกำรจัดกำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
บูรพำ ปีที ่6 ฉบับที่ 1 (มกรำคม-มิถุนำยน 
2560 

0.60 

3 ตำก ปิยะวรรณ คุ้มญำต ิ 
ซินเนีย รัติภัทร 

ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยโอนควำมรู้
เปรียบเทียบกับควำมสำมำรถในกำร
แบ่งปันควำมรู้และควำมสำมำรถ ใน
กำรสร้ำงควำมรู้ ในบริบทปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง : กำรศึกษำเชิง
ประจักษก์ลุ่มวิสำหกิจชุมชนใน
ประเทศไทย 

วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏรอ้ยเอ็ด 
Journal of Roi Et Rajabhat University 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม – ธันวำคม 
2560 Vol.11 No.1 July - Dec 2017 

0.60 

4 พิษณุโลก ผศ.กำนต์ธีรำ  โพธิ์ปำน กำรเปรียบเทียบประสิทธภิำพผง
เปลือกไข่ต่อกำรยืดอำยะกำรเก็บ
รักษำผักสลัดกรีนโอ๊ค 

วำรสำรกำรเกษตรรำชภฏั/ปีที่ 16 ฉบับที่ 
2 เดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2560 หน้ำ 
46-52 

0.60 

ค่าน้ าหนัก 0.80 

1 เชียงใหม่ อ.เบญญำภำ กันทะวงศ์
วำร 

Marketing  Mix  Factors  
Affecting Buying  Decision  of   

Panyapiwat  Journal,  2017 Jan-
April,  P’25-37.  Vol.  9  No.1 

0.80 
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Textile Handicraft From Lanna’s 
Ethnic Wisdom: Pgazkoenyau 

2 เชียงใหม่ อ.ภำคภูม ิ ภัควิภำส กำรสื่อสำรและกำรปรับตวัข้ำม
วัฒนธรรมของผู้ประกอบกำรชำวไทย
ในประเทศลำว: หลวงน้ ำทำ  

วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลยัฟำรอ์ิส
เทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกรำคม 2560 – 
มีนำคม 2560 

0.80 

3 เชียงใหม่ ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
พัชรินทร์ สำรมำท 
ภัทริกำ มณีพันธุ์  
อรทัย ดุษฎีด ำเกิง 

กำรประยกุต์ใช้ระบบพี่เล้ียงเพื่อกำร
จัดกำรควำมรู้และส่งเสริมทักษะ
งำนวิจัยในคณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ ้จังหวัดเชยีงใหม่ 

วำรสำรวิชำกำรฟำร์อีสเทอร์น ปีที ่11 
ฉบับที่ 3 หน้ำ 93-104. 

0.80 

4 เชียงใหม่ เฉลิมพงษ์  ท ำงำน Media consuming behaviors and 
perspectives towards learing 
English through facebook as a 
secondary teaching/learning 
resource for university English 
curriculum 

วำรสำรวจิัยทำงกำรศึกษำ คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหำคม 
2559 – มกรำคม 2560 หน้ำ 248 – 256. 

0.80 

5 เชียงใหม่ ประทีป  พืชทองหลำง 
กฤตภำส  รัญเสวะ 

กลยุทธก์ำรบริหำรงำนซ่อมบ ำรุงทำง
หลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

วำรสำรกำรบริหำรท้องถิ่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 
3 (กรกฎำคม-กันยำยน 2560) หน้ำ 125 
– 138 

0.80 

6 เชียงรำย ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป  ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งทุนมนุษย์กับผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกำร: 
กรณีศึกษำบริษัทจดทะเบยีนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วำรสำรปัญญำภวิัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
(กันยำยน-ธันวำคม 2560) 

0.80 

7 เชียงรำย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญ  ผลกระทบจำกกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่
ส่งผลต่อมูลค่ำกิจกำรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

วำรสำรวิชำชีพบัญช ีปีที่ 13 ฉบับที่ 37  
ฉบับ มีนำคม -มิถุนำยน 2560 

0.80 

8 น่ำน อำจำรย์จิตรำ ปั้นรูป, 
อำจำรย์อภญิญำ กันธยิะ, 
อำจำรย์วรรณิดำ ชินบุตร 

พัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อเสริม
ศักยภำพธุรกจิชุมชน กรณี: ผลิตภัณฑ์
ผ้ำฝ้ำยทอมอืกลุ่มส่งเสริมอำชีพบ้ำน
เชียงรำย จังหวัดน่ำน 

วำรสำรคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่
1 เดือนมิถุนำยน 2560 ISSN 1905-8446 

0.80 

9 พิษณุโลก ดร.กำญจนำ  ทวินันท ์ Cluster and R&D Affecting the 
Competitive Advantage of the 
Mould and Die Sector in the 
Thai Automotive Industry 

Management and Production 
Engineering Review/Volume 8, 
Number 4, December 2017, pp. 3-
12 

0.80 

10 พิษณุโลก ดร.กำญจนำ  ทวินันท ์ กำรเปรียบเทียบควำมสุขของ
ประชำชนในภำคใต้และภำค
ตะวันออกของประเทศไทย 

วำรสำรธุรกจิปริทัศน์ / ปีที ่9 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2560 หน้ำ 93-
109 

0.80 

11 พิษณุโลก ดร.กำญจนำ  ทวินันท ์ จัดกำรโซ่อุปทำน ควำมสำมำรถดำ้น
นวัตกรรม และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ที่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ

วำรสำรธุรกจิปริทัศน์ / ปีที ่9 ฉบับที่ 1 
เดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2560 หน้ำ 125-
138 

0.80 
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ล าดับ พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ หน่วยงานที่รับรอง 
ค่า 

น้ าหนัก 

องค์กำรผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ใน
ประเทศไทย 

12 ล ำปำง ดร.พวงทอง  วังรำษฎร์ ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งทุนมนุษย์กับผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกำร : 
กรณีศึกษำบริษัทจดทะเบยีนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

วำรสำรปัญญำภวิัตน์ ปีที่ 9, ฉบับที ่3 
(กันยำยน – ธันวำคม 2560) หน้ำ 43-53 

0.80 

13 ล ำปำง ดร.ปัญจพร  ศรีชนำพันธ ์ ควำมเป็นผู้น ำกับกำรใช้ข้อมูลทำงกำร
บัญชีบริหำรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วำรสำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และ
กำรสื่อสำร ปีที ่12, ฉบันที่ 1 (มกรำคม – 
มิถุนำยน 2560) หน้ำ 150-162 

0.80 

14 ล ำปำง ดร.ปัญจพร  ศรีชนำพันธ ์ กำรแปรรูปสับปะรดแชอ่ิ่มอบแห้งด้วย
วิธีรังสีแสงอำทิตย ์

วำรสำรมหำวิทยำลัยนเรศวร : 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25, ฉบับ
ที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน 2560) หน้ำ 
122-130 

0.80 

ค่าน้ าหนัก 1.00 

1 พิษณุโลก  ดร.กำญจนำ  ทวินันท ์ Cluster and R&D Affecting the 
Competitive Advantage of the 
Mould and Die Sector in the 
Thai Automotive Industry 

Management and Production 
Engineering Review/Volume 8, 
Number 4, December 2017, pp. 3-
12 

1.00 

2 น่ำน ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนำรำบ ต ำรำ เร่ือง เศรษฐศำสตร์จุลภำค  ได้รับแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2560 

1.00 
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561            
กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 

 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสรฐสุดำ  
ปรีชำนนท์ เป็นหัวหน้ำโครงกำรดังกล่ำว ได้ลงพ้ืนที่ด ำเนิน โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนและ
ภำคอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2561 กรณีบ้ำนแม่สำยป่ำเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต ำบลโหล่งขอด อ ำเภอพร้ำว 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของกำรด ำเนินโครงกำร จำกกำรด ำเนินโครงกำรตลอดระยะเวลำ 3 ปี   
มีกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำไปในทำงดีขึ้น จำกเดิมกำรปลูกกำแฟของชุมชนดังกล่ำว มีกำรใช้สำรเคมีท ำให้เกิด
ต้นทุนในกำรผลิตสูง และเป็นอันตรำยต่อตัวผู้ใช้และสภำพแวดล้อม จึงได้ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ควำมรู้ และค ำแนะน ำโดย
ได้น ำตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมศึกษำดูงำนเรื่องกำรปลูกกำแฟอินทรีย์จำกหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ และได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น บริษัทกรีนเนท เอสอี ที่ส่งวิทยำกรมำบรรยำยให้
ควำมรู้ และเสริมทักษะให้กับตัวแทนชุมชน อีกท้ังแนะน ำวิธีกำรปลูกกำแฟแบบอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีก
ด้วย ท ำให้ปัจจุบันชำวบ้ำนในชุมชนใช้สำรเคมีในกำรปลูกกำแฟลดลงจนถึงไม่ใช้เลย และสำมำรถท ำปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ
ใช้ในกลุ่มภำยในชุมชน ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่ชำวบ้ำนท ำกำรผลิตเองนั้น ได้ด ำเนินกำรส่งตรวจสอบมำตรฐำนและผ่ำน
เกณฑ์ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ เขตที่ 6 สำมำรถน ำมำใช้ภำยในชุมชนและ
สำมำรถจัดจ ำหน่ำยให้กับร้ำนค้ำ หรือผู้สนใจทั่วไป ท ำให้มีรำยได้เสริมเกิดข้ึนภำยในกลุ่มผู้ปลูกกำแฟอินทรีย์บ้ำนแม่
สำยป่ำเมี่ยงอีกทำงหนึ่งด้วยเช่นกัน   
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อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน Show & Share ผลงานการจัดโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งจัดโดย มทร.ล้านนา ร่วมกัย ธ.ออมสิน 

  วันที่ 15 สิงหำคม 2561 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำติ หำญวงษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ เป็นประธำน
เปิดกิจกรรม “กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมี ดร.ภำสวรรธน์ วัชรด ำรงศักดิ์ รักษำ
รำชกำรผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ กล่ำวรำยกำรถึงวัตถุประสงค์ของกำร
จัดงำน ณ ลำนโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกำสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจำก
นำยสุเชษฐ์ ค ำฟู ผู้อ ำนวยกำรเขต ธนำคำรออมสินเขตเชียงใหม่ 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์ 
กำรตลำดและพัฒนำลูกค้ำองค์กรชุมชุน ส่วนพัฒนำลูกค้ำองค์กรชุมชน 2 ธนำคำรออมสินและคณะกรรมกำรธนำคำรออม
สิน เข้ำร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว 
          ส ำหรับกิจกรรม “กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จัดขึ้นภำยใต้โครงกำรออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ และธนำคำรออมสิน มีวัตถุประสงค์
เพื่อหำทีมที่เป็นตัวแทนของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมประกวด “โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในระดับประเทศที่จะมีกำร
จัดขึ้นในเดือนกันยำยนนี้  อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของคณำจำรย์ นักศึกษำ ที่ได้น ำองค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ที่เหมำะสมไปถ่ำยทอดสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยมีนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
จ ำนวน 6  ทีม เข้ำร่วมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
1.โครงกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ของวิสำหกิจชุมชนรวี
วรรณกล้วยกรอบ ต ำบลเจริญรำษฎร์ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ โดย มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี  และ
คณะเป็นที่ปรึกษำ 
2. โครงกำรยกระดับอำชีพกำรผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้พิกำร ต ำบลแม่สันเมืองยำว ต ำบลเมืองยำว อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง โดย มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ผศ.นวลศรี จำรุทรรศน์ และคณะเป็นที่ปรึกษำ 
3. โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ ส่งเสริม และพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปอำหำรชำววัง ต ำบลนำโบสถ์ อ ำเภอวังเจ้ำ 
จังหวัดตำก โดย มทร.ล้ำนนำ ตำก อำจำรย์จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดีและคณะ เป็นที่ปรึกษำ 
4. โครงกำรยกระดับชุมชนบ้ำนออนใต้เชิงสร้ำงสรรค์ (กลุ่มสตรีผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋ำถักจำกเชือกร่ม) ต ำบลแม่
ออน อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ อำจำรย์ชรัญญำ สุวรรณเสรี และคณะเป็น
ที่ปรึกษำ 
6. โครงกำรกำรเพิ่มผลิตภำพกำรจ ำหน่ำยกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ำตีนจกบ้ำนสองธำร ต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ โดย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต เป็นที่ปรึกษำ 
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ผศ.ดวงพร จัดบรรยายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2561 ผศ.ดวงพร อ่อนหวำน หัวหน้ำ
ศูนย์จัดกำรข้อมูลเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำศักยภำพชุมชน 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย จัดบรรยำยในหัวข้อ
เร่ือง “ควำมส ำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ” แก่ตัวแทน
ครูและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำรบรรยำยในหัวข้อดังกล่ำวฯ เป็นส่วน
หนึ่ งของกิจกรรมตำมแผนงำนวิจัยทุนมุ่ ง เป้ำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ปีงบประมำณ 2561 เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
บนพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืนในอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ (ได้แก่ บ้ำน
เหล่อชอ, บ้ำนวัดจันทร์, บ้ำนดงสำมหมื่น, คณะสตรีเขตมูเส่คี
, บ้ำนหนองเจ็ดหน่วยและบ้ำนห้วยบะบ้ำ) ให้แก่ตัวแทนครู
และนักเรียนที่มีพื้นในอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำเข้ำร่วม อำทิ 
(โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนบ้ำน
จันทร์ , โรงเรียนบ้ำนแจ่มหลวง , โรงเรียนสหมิตรวิทยำ , 
โรงเรียนสำมัคคีสันม่วงและโรงเรียนบ้ำนห้วยยำ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนทรำบถึงทรัพยำกรด้ำน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำในชุมชน วัฒธรรมกลุ่มชำติพันธุ์ ซึ่ง
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำโดยแกนน ำและปรำชญ์ท้องถิ่นในกลุ่ม
ท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน เกิดกำรสรุปกิจกรรมกำรเรียน รู้
และน ำเสนอเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในอ ำเภอ
กัลยำณิวัฒนำต่อไป 

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ ยวอาสาสมัครทดสอบโปรแกรม
ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP    
นวัตวิถี โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงพร อ่อนหวำน อำจำรย ์คณะบริหำรธุรกิจและ
ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 
ร่วมกับคณะท ำงำนจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้ เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน
อ ำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมเปิดเส้นทำงท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
อำสำสมัครทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ประกอบด้วยกำรทดสอบโปรแกรมกำรท่องเที่ยว ภำยใต้
โครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี โดยส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติ
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียน
โครงการวิจัยให้ได้ทุน 

            ผศ.ดร .ประทีป พืชทองหลำง 
อ ำ จ ำ ร ย์ ก ลุ่ ม วิ ช ำ สั ง ค ม ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศำสตร์  คณะบริหำรธุ ร กิจและ       
ศิลปศำสตร์  ได้รับเกียรติจำกมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆ เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้หัวข้อ 
กำรเขียนโครงกำรวิจัยให้ได้ทุน อำทิเช่น 
มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก  มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ อุดรธำนี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เลย  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มจร. วิทยำลัย
ส งฆ์ นครล ำป ำ ง  มหำ วิ ทย ำลั ย บู รพ ำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย รวมถึงสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง และยังให้ควำมรู้และแนวคิดใน
กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยให้ได้ทุนผ่ำน 
webpage  : เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
(https://www.facebook.com/research
proposaltoyou/ ) ผู้ที่สนใจและต้องกำร
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเขียนโครงกำรสำมำรถ
ติดตำมทำงเพจดังกล่ำวได้ 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด าเนินการบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียน   
การสอน ภายใต้โครงการครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์   

คณำจำรย์ และนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ด ำเนิน
โครงกำรครูได้สอน นักศึกษำได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์ เพื่อเป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนและชุมชน 
และเพ่ือเป็นกำรบูรณำกำรรำยวิชำของนักศึกษำให้สำมำรถเรียนรู้ควบคู่กับกำรท ำงำนในพื้นท่ี และฝึกปฏิบัติจำก
กำรเรียนรู้ข้อมูลจริงอีกด้วย   

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อการ
ส่งออก ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.ป่าเหมี้ยง      
อ.แจ้ซ้อน จ.ล าปาง   
หลักสูตรกำรจัดกำรธุ รกิจระหว่ำงประเทศ
ให้บริกำรวิชำกำรวิชำกำรผ่ำนโครงกำรกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร แนวทำงกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
สิ น ค้ ำ เ พ่ื อ ก ำ ร ส่ ง อ อก  ณ  บ้ ำ น ป่ ำ เ ห มี้ ย ง                
ต.ป่ำเหมี้ยง อ.แจ้ซ้อน จ.ล ำปำง  ซึ่งเป็นกำร
พัฒนำทักษะ มีควำมรู้ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
และทักษะในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ำ
เพ่ิมขึ้น สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำธุรกิจของ
ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ ำ ง เ ห ม ำ ะ ส ม ใ น ธุ ร กิ จ ข อ ง
ผู้ประกอบกำร โดยโครงกำรดังกล่ำวด ำเนินงำน
ภำยใตโ้ครงกำรครูได้สอน นักศึกษำได้ฝึก ชุมชนได้
ประโยชน์ ประจ ำปี 2561 
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โครงการ ภาคทฤษฎี สู่ปฏิบัติ ความรู้มุ่งสู่
ชุ ม ช น ชุ ม ช น อ อ น ใ ต้  อ . สั น ก า แ พ ง              
จ.เชียงใหม่ 
หลักสูตรบริหำรธุ รกิ จ  (วิชำ เอกกำรตลำด) 
ให้บริกำรวิชำกำรวิชำกำรผ่ำนโครงกำร ภำคทฤษฎี 
สู่ปฏิบัติ ควำมรู้มุ่งสู่ชุมชนชุมชนออนใต้             อ.
สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงกำรสนับสนุน
ให้นักศึกษำสำมำรถน ำสิ่ งที่ตนได้ศึกษำทั้งใน
ภำคทฤษฎี และปฏิบัติไปบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษำ และชุมชน 
ได้น ำควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้ โดยในโครงกำรดังกล่ำว 
นักศึกษำจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล และน ำ
ข้อมูลมำประมวลเพ่ือค้นหำควำมต้องกำรของ
ชุมชน น ำไปสู่กำรบูรณำกำรทั้งด้ำนงำนวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร 
 

โ ค ร ง ก า ร  พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง พู ด
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) ส าหรับนักเรียนผู้พิการ
ทางสายตาและผู้ด้อยโอกาสในแหล่ง
ทุรกันดาร 
หลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล
ให้บริกำรวิชำกำรวิชำกำรผ่ำนโครงกำร  พัฒนำ
ทักษะกำรฟังพูดภำษำอังกฤษผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ส ำหรับนักเรียนผู้
พิกำรทำงสำยตำและผู้ ด้อยโอกำสในแหล่ ง
ทุรกันดำร อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนำ
สื่อและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทักษะฟังพูด
ให้กับชุมชนที่ขำดแคลนสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ
และเป็นกำรฝึกฝนควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนรู้
เชิงรุกในกำรพัฒนำสื่อและกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนทักษะฟังพูด และเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำ และชุมชน ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่มุ่งเน้นกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  
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โครงการ “พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการและชุมชน” 

หลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจให้บริกำรวิชำกำร
วิชำกำรผ่ำนโครงกำร โครงกำร “พัฒนำควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษธุรกิจส ำหรับผู้ประกอบกำรและชุมชน”  
ชุมชนบ้ำนไผ่ล้อม อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน
บ้ำนซำง อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียน
สังวำลย์  อ ำเภอเมือง จั งหวัดเชี ยงใหม่  โดยเป็น
กิจกรรมให้นักศึกษำมีโอกำสฝึกทักษะและถ่ำยทอด
ควำมรู้ภำษำอังกฤษทำงธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำรและ
ชุมชน และมีทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ทำงธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำรและชุมชน รวมถึงนักศึกษำ
ได้รับประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำอังกฤษทำงธุรกิจ
และสำมำรถ แก้ไขปญัหำเฉพำะหน้ำได้ อีกท้ังนักศึกษำ
ยังสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักศึกษำและ
ชุมชนในกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือให้รู้ปัญหำและน ำมำ
พัฒนำตนเองให้พร้อมก่อนกำรท ำงำนจริงในอนำคต 

  โครงการ “การเรียนรู้  การปฎิบัติงานด้านบัญชี        
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน/สถานประกอบการ” 

หลักสูตรกำรบัญชี ให้บริกำรวิชำกำรวิชำกำรผ่ำน
โครงกำร โครงกำร “กำรเรียนรู้ กำรปฎิบัติงำนด้ำนบัญชี เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพของชุมชน/สถำนประกอบกำร โดยเป็นโครงกำร
กำรเรียนรู้ กำรปฎิบัติงำนด้ำนบัญชี เพ่ือพัฒนำศักยภำพทำง
ชุมชน ได้มุ่งเน้นในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออม กำรจัดบันทึก
ทำงกำรบัญชีและสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับกำรบัญชีต้นทุน 
เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดีด้ำนกำรออม ควำมประหยัด ให้กับกลุ่ม
นักเรียน มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบำล 1 (ทุ่งฟ้ำบด
รำษฎ์บ ำรุง)  ซึ่งกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเป็นไปตำมแผน 
เพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล 1 
(ทุ่งฟ้ำบดรำษฎ์บ ำรุง)  และกลุ่มนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมสนใจ และสนุกสนำนกับกิจกรรมที่ได้ร่วมกันท ำกับ
นักศึกษำสำขำกำรบัญชี ส ำหรับปัญหำและอุปสรรคที่พบ
ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร คือด้ำนกำรสื่อสำร ระหว่ำงกลุ่ม
นักเรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำร และนักศึกษำสำขำกำรบัญชี 
เกี่ยวกับทฤษฎีหลักกำรบัญชี ซึ่งในบำงครั้งพบว่ำกลุ่มนักเรียนไม่
เข้ำใจ ทั้งนี้ได้มีกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โดยอำจำรย์ผู้ควบคุมได้
อธิบำยเสริมในส่วนที่กลุ่มนักเรียนไม่เข้ำใจ ซึ่งท ำให้กิจกรรม
สำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำงสมบูรณ ์
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น าคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา ณ วัดศรีโสด พระอารามหลวง ประจ าปี 2561  

 คณะบริหารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์       
มทร. ล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้า
หลวงเชียงใหม่ 
วันท่ี 17 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. อาจารย์ 
เจ้าหน้าหน้าที่และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  มทร. ล้านนา เข้าร่วมพิธี
สักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่อง
สักการะประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง 
หมากสุ่ม หมากเบ็ง และน้ าขมิ้นส้มป่อย โดย
ขบวนอัญเชิญฯ เดินเท้าจากหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่
บริเวณพิธีหน้า ‘กู่เจ้าหลวง’ วัดสวนดอกวรวิหาร 
(พระอารามหลวง) สถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครอง
นครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงคุณงามความ
ดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่
ท าให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 
ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จั งหวัด
เชียงใหม ่
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เข้าร่วมรดน ้า
ด้าหัว อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2561  ผศ.พัฐฐพาดา      
โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พร้อมด้วย
อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯ อาจารย์ สุทัศน์ กุณา 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ(จอมทอง)            น า
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ าด าหัวพ.ต.อ.ด าเนิน     กัน
อ่อง ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรจอมทอง นายสุทิน จันทร์งาม 
นายอ าเภอจอมทอง นายก่อชิ  เพชรไพรพนาวัลย์ นายก
เทศบาลต าบลบ้านหลวง ณ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการสืบ
ฮีตสานฮอย ผ่อกอยวัฒนธรรมล้านนา 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา   
จัดโครงการสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยวัฒนธรรมล้านนา เนื่อง
ในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ของไทย) ประจ าปี 
2561  น าโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  น าอาจารย์  บุคลากร 
นักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวค าขอขมาแก่คณาจารย์อาวุโส 
เพื่อสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามให้คนรุ่นหลัง ภาย
หลักจากเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน
ภายใต้บรรยากาศพื้นเมือง โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ 
น าอาหารมาค่อยบริการแก่ผู้ร่วมงานสร้างควบอบอุ่นเป็น
กันเองแก่อาจารย์อาวุโส ณ บริเวณลานคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์    มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เข้าร่วม
ท้าบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา ประจ้าปี 2561 

เมื่อวันที่  26 กค. 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
เข้าร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจ าปี 
2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์
ส าคัญของพระพุทธศาสนาในวัน ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8โดย
วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึง
ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่
ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง 
เปิดเผย ท าให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้     
จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ ์  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับวัดล้านนา
ญาณสังวรารามจัดกิจกรรมหล่อเทียนจ้าน้าพรรษา 
ร่วมเดินขบวนแห่เทียนจ้าน้าพรรษา 

ศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ร่วมกับวัดล้านนาญาณสังวรารามจัดกิจกรรมหล่อ
เทียนจ าน าพรรษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนจ าน าพรรษาไปยัง 
วัดพระธาตุศรีจอมทอง และน าเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัด
ล้านนาญาณสังวราราม การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณ
ประเพณีที่ท าสืบ ๆ มาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา 
ภิกษุทั้ งปวงต้องจ าพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน 
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดท าให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้
น าเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระ
ประธานในพระอุโบสถ 
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สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมรณรงค์ 
สร้างจิตส้านึกที่ดีแก้ผู้ เข้าร่วมงานเดินขึ นดอย 
ประจ้าปี 2561 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
พร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม "ขึ้นดอยปีนี้ท าดีเพื่อพ่อ 
ประจ าปี  2561"  ณ บริ เวณถนนห้วยแก้วด้ านหน้ า
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันท ากิจกรรมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงาน 
"ไหว้ สาป๋ ารมีพระบรมธาตุ ดอยสุ เทพถวายน้ าสรง
พระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ปีท่ี 18"  ณ วัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารให้ปลอดจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บุหรี่ ให้ส ารวมกาย วาจา ใจ ตลอดจนงดเว้น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างการเดินขึ้นไปนมัสการ
องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ  และในช่วงเช้าในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2561 จะได้ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาเก็บเศษ
ขยะจากเชิงบันใดนาควัดพระธาตุฯ ลงมาจนถึงลาน
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย   

   สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด
งาน “กาดหมั ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน” (สาขา
บริหารธุรกิจ) ครั งที่ 2  

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่า
จิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.
พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์กล่าวรายงาน ณ โรงอาคาร มทร.ล้านนาโดยการจัดงาน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจได้
เรียนรู้การท างานอย่างมีระบบ มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ภายในงานมีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
กว่า 40 ร้านค้า บริหารจัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาด , 
นิทรรศการและการการเสวนาประวัติเวียงเจ็ดลิน, สอนการตัด
ตุง , นิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม Social 
enterprise 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

        เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา              
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาาสตร์การ
พัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2561 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่
บุคลากรภายในคณะฯ กว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร จากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรส าหรับโครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน 
โดยมุ่งสู่ เป้าหมายและบรรลุซึ่ งวิสัยทัศน์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ลักษวรรณ รีสอร์ท 
แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย 

การด าเนินกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2562 (ส่วนกลาง)  

         เมื่ อวันที่  14 -  15 สิ งหาคม 
2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
(ส่วนกลาง) เพ่ือด าเนินการต่อเนื่องในด้าน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายเดียวกัน อย่างมีคุณภาพ 
และเชื่อมโยงและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์
ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของ
สังคมในทิศทางที่เหมาะสม                 
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิต
ปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานบุคลากรฝ่ายบริหารและ
แผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการด้านเทคนิคการสอนเพ่ือผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active 
Learning น าโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติ เสถียรกุล  คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รอง
คณบดีฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีฯ 
ให้คณาจารย์ของคณะฯและเขตพ้ืนที่ ได้เข้าร่วมโครงการครั้งเพ่ือ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของ Active Learning รวมถึงตัวอย่างวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน Active Learning ที่สามารถน าไปสู่การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ต่อไป       
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ 

 

โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ลก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
กระบวนการท างาน  เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2561 อาจารย์
อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหารและแผน
ยุทธศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ 
เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศ
สัม พันธ์  คณะบริหารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
ได้น าพนักงานสายสนับสนุนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการท างานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ศักยภาพในการปฏิบัติ ง าน ณ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาบูรพา 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการท างาน
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นให้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยพร้อม
ทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการท างาน 
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โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อมน าค าสอน ย้อนมองตัวตน จากอาจารย์อาวุโส (วันวานที่พากเพียรวัน
เกษียณที่ภาคภูมิ  

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อมน าค าสอน ย้อนมองตัวตน 
จากอาจารย์อาวุโส (วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์อาวุโส อาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และอาจารย์ปัจจุบัน ถึงเทคนิค วิธีการการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์รุ่นหลังๆได้น าไปเป็นแนวปฏิบัติ  รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีภายใน        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ 2561 มีอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จ านวน      
5 ท่านได้แก่  

ผศ.สุภัทรา  ปานสุวรรณจิตร์ 
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โ ค ร ง ก า ร  อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง               
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านธุรกิจ      
เพื่ อรองรับการท างานข้อมูลขนาดใหญ่        
(Big Data)  

เ มื่ อ วั น ที่  24 – 26 สิ ง ห า ค ม  2561 
หลั กสู ตรระบบสารสน เทศทางธุ รกิ จ  คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
ด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการท างานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจและน าไปใช้งานได้
ของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรฯ และสามาถน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดให้กับนักศึกษา
ของตนเอง   ณ ห้องปฏิบัติ การคอมพิว เตอร์         
บธ.2 - 301 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริหารและ
แผนยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการจัดการ
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) สาย
วิชาการและสายสนับสนุน  ณ ห้องเรียนรวม 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าในในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาให้
ความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ 
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)
ล้านนา จัดกิจกรรม มทร.ล้านนาท าความดีด้วยหัวใจ” 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 
2561 และเพื่อเป็นการสืบสานปณิธานการท าความดีและ
แสดงถึงพลังน้ าใจ ความรัก ความสามัคคี และความ
เสียสละ ของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการพัฒนา
สถานที่ของทางราชการและบ้านเมืองให้น่าอยู่ ซึ่งได้
ด าเนินกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 
2561   

วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี “หล่อหลอม รวมใจให้เป็นหนึ่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ Smart BALA Culture 
Day” เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของการท างาน ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม มีความสามัคคี และท างานกัน
เป็นทีม กระตุ้นความผูกพันร่วมกันของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสานสัมพันธ์บุคลากรให้มี
การท างานเป็นทีมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน 

10.4 เพื่อสร้างขวัญก าลังใช้ให้ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้าน 
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1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
    1.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร (หลักสูตรส่วนกลาง) ประจ าปีการศึกษา 
2560 
        เมื่อวันที่ 9 - 10, 16 - 18 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการ               
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้หลักสูตรทราบถึง                 
การด าเนินงาน พัฒนาการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ทั้งนี้หลักสูตรยังเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อคิดเห็น หรือแนวทางในการพัฒนา/ด าเนินงานของหลักสูตรร่วมกับผู้ประเมิน  และหลักสูตรทราบถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนา และพัฒนาผลการ
ด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 7 
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   ผลการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรส่วนกลาง)
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องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.96 3.96 ดี 
3 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4 3 3.33 - - 3.33 ดี 
5 4 3.00 2.67 - 2.75 ปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.07 ดี 
ผลการประเมิน 3.00 2.75  

 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.77 3.77 ดี 
3 3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4 3 2.74 - - 2.74 ปานกลาง 
5 4 2.00 1.00 - 1.25 น้อย 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.21 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.32 1.25 3.77 

 

 องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 
ไม่ผ่าน 

หลักสูตร 
ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.52 3.52 ดี 
3 3 1.67 - - 1.67 น้อย 
4 3 2.10 - - 2.10 ปานกลาง 
5 4 1.00  - 0.75 น้อย 
6 1 -  - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.79 น้อย 
ผลการประเมิน 1.76 1.00 3.52 

  

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ใ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 2 - 6 2 - - 3.76 3.76 ดี 

หลักสูตรระบบสารสนเทศ 

ทางธุรกิจ 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

หลักสูตรบัญช ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
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3 3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4 3 1.89 - - 1.89 น้อย 
5 4 3.00 2.33 - 2.50 ปานกลาง 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.40 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.10 2.25 3.76 

 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.57 3.57 ดี 
3 3 1.67 - - 1.67 น้อย 
4 3 1.52 - - 1.52 น้อย 
5 4 2.00 2.33 - 2.25 ปานกลาง 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.13 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.65 2.25 3.57 

 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.82 3.82 ดี 
3 3 1.67 - - 1.67 น้อย 
4 3 1.68 - - 1.68 น้อย 
5 4 2.00 2.00 - 2.00 น้อย 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.13 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.72 2.00 3.82 

 

 

 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 
ไม่ผ่าน 

หลักสูตร 
ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - - - - 
3 3 1.67 - - 1.67 น้อย 
4 3 2.11 - - 2.11 ปานกลาง 
5 4 3.00 2.00 - 2.25 ปานกลาง 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

หลักสูตรการท่องเท่ียว 

และการบริการ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสารสากล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
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รวม 13 7 4 - 2.03 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 2.05 2.00 - 
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1.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ประจ าปีการศึกษา 

2560 
        เมื่อวันที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและ             
ศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง) ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพ้ืนที่) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้บริหารคณะฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วนกลางเข้าร่วมติดตาม 
รวบรวมผลการด าเนินงานหลักสูตรในพ้ืนที่ ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร              
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรทราบถึงการด าเนินงาน 
พัฒนาการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ) และหลักสูตรส่วนกลางได้ติดตามรวบรวมผล                   
การด าเนินงานหลักสูตรในพื้นที่ รวมถึงรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (ส่วนกลาง)  และหลักสูตรยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อคิดเห็น หรือแนวทางในการพัฒนา/ด าเนินงานของหลักสูตรร่วมกับผู้ประเมิน  
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   ผลการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) 
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องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.97 3.97 ดี 
3 3 1.33 - - 1.33 น้อย 
4 3 2.11 - - 2.11 ปานกลาง 
5 4 1.00 1.83 - 1.63 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.98 น้อย 
ผลการประเมิน 1.62 1.63 3.97 

 

                        
องค์ 

ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 0.00 0.00 น้อย 
3 3 1.33 - -  1.33 น้อย 
4 3 2.07 - - 2.07 ปานกลาง 
5 4 1.00 1.83 - 1.63 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.36 น้อย 
ผลการประเมิน 1.60 1.63 0.00 

                         
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.63 3.63 ดี 
3 3 2.00 - -  2.00 น้อย 
4 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.44 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.29 2.13 3.63 

                         
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ใ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 2 - 6 2 - - 3.65 3.65 ดี 

หลักสูตรบัญช ี

เชียงราย 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

เชียงราย 

หลักสูตรบัญช ี

ตาก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ตาก 
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3 3 1.00 - - 1.00  น้อย 
4 3 3.05 - - 3.05 ดี 
5 4 1.00 0.67 - 0.75 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.80 น้อย 
ผลการประเมิน 1.88 0.75 3.65 

                         
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.88 3.88 ดี 
3 3 1.33 - -  1.33 น้อย 
4 3 1.22 - - 1.22 น้อย 
5 4 1.00 2.00 - 1.75 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.80 น้อย 
ผลการประเมิน 1.24 1.75 3.88 

                         
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.85 3.85 ดี 
3 3 1.67 - -  1.67 น้อย 
4 3 1.89 - - 1.89 ปานกลาง 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.14 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.67 2.13 3.85 

   
 
 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.55 3.55 ดี 
3 3 1.67 - -  1.67 น้อย 
4 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.12 ปานกลาง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล 

ตาก 

หลักสูตรการท่องเท่ียว
และการบริการ 

ตาก 
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ผลการประเมิน 1.86 1.88 3.55 

 
                         

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.60 3.60 ดี 
3 3 1.33 - -  1.33 น้อย 
4 3 2.44 - - 2.44 ปานกลาง 
5 4 1.00  - 0.75 น้อย 
6 1 -  - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.73 น้อย 
ผลการประเมิน 1.76 0.75 3.60 

         
                 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.76 3.76 ดี 
3 3 1.33 - -  1.33 น้อย 
4 3 1.89 - - 1.89 น้อย 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.98 น้อย 
ผลการประเมิน 1.52 1.88 3.76 

                
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.91 3.91 ดี 
3 3 2.33 - -  2.33 ปานกลาง 
4 3 2.48 - - 2.48 ปานกลาง 
5 4 1.00 2.14 - 1.88 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.37 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.21 1.88 3.91 

               
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

หลักสูตรบัญช ี

น่าน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

น่าน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล 

น่าน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

พิษณุโลก 

หลักสูตรระบบารสนเทศ 

ทางคอมพิวเตอร์ 

พิษณุโลก 
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1 ไมผ่่าน 
หลักสูตรไมไ่ด้

มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.51 3.51 ดี 
3 3 2.67 - -  2.67 ปานกลาง 
4 3 1.22 - - 1.22 น้อย 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.09 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 1.81 1.88 3.51 

              
 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.98 3.98 ดี 
3 3 2.33 - -  2.33 ปานกลาง 
4 3 1.00 - - 1.00 น้อย 
5 4 1.00 2.00 - 1.75 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.00 น้อย 
ผลการประเมิน 1.57 1.75 3.98 

                
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 4.11 4.11 ดีมาก 
3 3 1.33 - -  1.33 น้อย 
4 3 1.78 - - 1.78 น้อย 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.00 น้อย 
ผลการประเมิน 1.48 1.88 4.11 

             
    

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 
2 

- 6
 

2 - - 3.42 3.42 ดี 
3 3 1.00 - -  1.00 น้อย 
4 3 2.26 - - 2.26 ปานกลาง 
5 4 1.00 2.00 - 1.75 น้อย 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล 

พิษณุโลก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ล าปาง 

หลักสูตรบัญช ี

ล าปาง 



 

 

90 Annual Report 2018 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts   

 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.89 น้อย 
ผลการประเมิน 1.54 1.75 3.42 

 
                

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.43 3.43 ดี 
3 3 1.33 - -  1.33 น้อย 
4 3 1.78 - - 1.78 น้อย 
5 4 1.00 0.67 - 0.75 น้อย 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.55 น้อย 
ผลการประเมิน 1.48 0.75 3.43 

                
องค์ 

ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
(ระดบัคุณภาพ) 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 3.87 3.87 ดี 
3 3 1.33 - -  1.33 น้อย 
4 3 1.56 - - 1.56 น้อย 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.99 น้อย 
ผลการประเมิน 1.38 2.13 3.87 

  

หลักสูตรการท่องเท่ียว
และการบริการ 

ล าปาง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล 

ล าปาง 
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  2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธาน
คณะกรรมการตรวจประ เมิน  ดร .ปิ ยวรรณ                    
สิริประเสริฐศิลป์ และรองศาตราจารย์ดร.ปาริชาติ 
บัวเจริญ คณะกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือให้คณะฯ 
ทราบถึงผลการด าเนินงาน และการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน                
ทั้ งนี้คณะฯ ยั งทราบถึ งข้อ เสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท าแผน
ปรับปรุง/พัฒนา และพัฒนาผลการด าเนินงาน                
ในปีการศึกษา 2561 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

คะแนนประเมิน
ปี 2559 

คะแนนประเมิน  
ปี 2560 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3 คะแนน 1.65 1.71  
1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 16 1.61 1.83  
1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ร้อยละ 30 1.45 1.41  

1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวน
 อาจารย์ประจ า 

5 คะแนน 2.50 3.39  

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 3.00 3.00 ข้อที่ท าได้   ข้อ 1, 3, 6 
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 6 ข้อ 2.00 3.00 ข้อที่ท าได้   ข้อ 1, 2, 3 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  1 2.04 2.39  
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย    

หรืองานสร้างสรรค ์
6 ข้อ 4.00 3.00 ข้อที่ท าได้ ข้อ 2-5 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ วิทย์ 60,000 
บาท/ คน 

สังคม 25,000 
บาท/คน 

2.77 2.59  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3.50 คะแนน 2.67 2.04  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  2 3.15 2.54  
องค์ประกอบท่ี 3 : การบรกิารวชิาการ 
3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 3.00 3.00 ข้อที่ท าได้   ข้อ 1, 3, 6 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  3 3.00 3.00  
องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6 ข้อ 2.00 3.00 ข้อที่ท าได้  ข้อ 1,2,3,6 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  4 2.00 3.00  
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจดัการ 
5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ 3.00 3.00 ข้อที่ท าได้  ข้อ 1, 4, 7 

5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 3.00 4.00 ข้อที่ท าได้  ข้อ 1-5 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  5 3.00 3.50  

คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.51  2.69  
ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ 
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2.03

3.15

3.00

2.00

3.00

2.39

2.54

3.00

3.00

3.50

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ

ผลการประเมินปี 2559 ผลการประเมินปี 2560

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบณัฑิต 6 2.21 3.00 1.71 2.39 ต้องปรับปรุง 
2. การวิจัย 3 2.59 3.00 2.04 2.54 พอใช้ 
3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

13 2.31 3.14 1.88 2.69 พอใช้ 

ผลการประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 
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1. ผลงานดีเด่นของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมและผลงานเด่น 

ขอแสดงความยินดี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประทีป  พืชทองหลาง อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ใน
โอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์  

 ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล 
“บทความระดับดี”  
ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชา
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล 
“บทความระดับดี” จากบทความวิชาการเรื่อง 
“ Following the Precepts (Sila), Having 
Peace: A Lesson Learned from a 
Peaceful Community of the Highlands 
“มีศีล จึ งมีสันติภาพ: ถอดบทเรียนชุมชน
สันติภาพจากยอดดอย” ในการประกวด
บทความ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติวันสันติภาพสากล ( International 
Peace Forum) ภายใต้หัวข้อ “The Breath 
of Mindfulness to the Breath of Peace” 
จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2561 
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2. ผลงานดีเด่นของนักศึกษา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 นักศึกษาสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญ 
 MOS Olympic Thailand Competition 2018 

 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและ         
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 2 เหรียญจากการแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ณ สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยการแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 จัดโดยสถาบันไอทีไอ
ที (ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะทางด้านไอทีที่ถูกต้อง 
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาดมีคุณธรรม จริยธรรมมีวิจารณญาณ รู้เท่า
ทันมีการทักษะทางด้นเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดมีประสิทธิภาพ แบ่งการแข่งขัน 3 
โปรแกรมได้แก่  Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016 และ Microsoft 
PowerPoint 2016 โดยผู้แข่งขันแต่ละโปรแกรมต้องมีผลคะแนนรวมใน Part 1 และ 
Part 2 คะแนนรวม 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง, คะแนนรวม 70%   
ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน, คะแนนรวม 60% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง ซึ่ง นายจิรกิตติ์  ถิ่นค า คว้ารางวัลเหรียญเงินโปรแกรม Microsoft Word 
2016 และนายภาณุพงศ์  กังตระกูล คว้ารางวัลเหรียญทองแดงโปรแกรม Microsoft 
Word 2016 โดยได้รับการฝึกอบรมจากบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับอาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา   
 

นายจิรกิตติ์  ถิ่นค า นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018”  

                นายจิรกิตติ์  ถิ่นค า นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018” การทดสอบมาตรฐาน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสากล จาก พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ 
หอประชุม C ASEANอาคาร Cyber World Tower กรุงเทพมหานครฯ พร้อม เป็นตัวแทนประเทศไทยรวมการ
แข่งขัน 2018 ICDL ASIA DIGITAL CHALLENGE ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 



 

 

96 Annual Report 2018 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBM_CentralGroupHonorAward2018         
การประกาศผลรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาทุน
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ประจ าปี 2561 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 มีการมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติแก่นักศึกษาทุนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ประจ าปี 
2561 ณ ช้ัน 14 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ส านักงานใหญ่
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มทร.
ล้านนา รักษาสถิติแชมป์สถาบันที่ได้รับรางวัลสูงสุดติดต่อมา
เป็นครั้งที่ 5 โดยในปีนี้ สามารถคว้ารางวัลมาได้มากถึง 24 
รางวัล จากรางวัลทั้งหมด 48 รางวัล และสร้างสถิติใหม่ที่คว้า
รางวัลมาได้มากที่สุดตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยเกณฑ์การให้
รางวัล นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
ตลอดการศึกษา และได้รับการประเมินผลการท างานในสถาน
ประกอบการ (BU) ปีละ 2 ครั้ง ในระดับ A คือระดับดีเยี่ยม 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน 

 

นักศึกษาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ได้รับผลคะแนนเข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศในระดับ 1 ใน 53 ทีม 
นายปิยณัฐ ปิยะโกศล นางสาวกันย์สินี หฤทัยไพศาล นางสาวศิรานี ลุงอ่อง นักศึกษาสาขาการบัญชี ช้ันปีที่ 4 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วม “การแข่งขันตอบค าถามทางบัญชี
ระดับประเทศ” ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 (THAILAND Accounting Challenge 2018)   ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ
คุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร ทีมเข้าร่วมแข่งขัน ท้ังหมด 148 ทีม จาก 83 มหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ โดยนักศึกษาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ได้รับผลคะแนนเข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศในระดับ 1 ใน 53 ทีม 
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นักศึกษาการตลาด มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ Honda 

 ทีม Little mad นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัล
ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด Honda marketing plan contest 10.0 (ภาคเหนือ) จัดขึ้นโดย บริษัทเอ.พี.
ฮอนด้า จ ากัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้ร่วมน าเสนอแนวคิดและใช้ความรู้ทางด้าน
การตลาดมาน าเสนอผสมผสานเข้ากับแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์พร้อมท า Event Marketing ในรูปแบบกิจกรรม
จริง ณ สถานที่จริง ตามโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม โดยกิจกรรม Marketing plan 
contest ครั้งที่ 10.0 โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด นี้เป็นโจทย์ในการน าเสนอรถจักรยานยนต์ HONDA All NEW 
SCOOPY I ภายใต้แนวคิด “My first ride.myway ครั้งแรกมีความหมายเสมอ” และ HONDA ZOOMER-X 
ภายใต้แนวคิด “The unblocker Ins pipe ration ไป(ป์)ให้มันส์....นอกกรอบ”  โดยโครงการประกวดแผนการ
ตลาด Honda marketing plan contest 10.0 ระดับภาคเหนือ มีทีมจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
125 ทีมจาก 17 มหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วภาคเหนือซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล30000 บาท
พร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรจากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด  ได้แก่ ทีม Little 
mad จากมทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ น.ส.ณิภาธร มายา, น.ส.เปรมวดี ไชยวัง, 
น.ส.ศศินา ฮามสม, น.ส.วราภรณ์ แซ่โชย และ น.ส.พัชรนันท์ วงค์แหวน โดยมีอาจารย์ อนวัช จิตต์ปารพ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทีม รองชนะเลิศทีม ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และประกาศนียบัตรจากบริษัท เอพีฮอนด้า จ ากัด ได้แก่ทีมจากม.ฟาร์อีสเทิน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับเงิน
รางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรจากบริษัท เอพีฮอนด้า จ ากัด 
ได้แก่ ทีมจาก มทร.ล้านนา เชียงราย รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิม
พระเกียรติ ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
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นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับเกรียติบัตรด้านความ
ซ่ือสัตย์ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

     นายกฤตธี  นาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรการตลาด 
โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา 
ได้รับเกรียติบัตร ด้านความซื่อสัตย์ จากการเก็บก าไรทอง
ที่ตกภายในร้าน 7-11 สาขาศรีบุญเรือง 2 ขณะปฏิบัติ
หน้าที่ ในวันที่ 5 พ.ค. 2561 เวลาประมาณ 13.15 น. อีก
ทั้งได้รับค าขอบคุณจากลูกค้า ค าชมเชยจากผู้ร่วมงาน ใน
การนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จึงได้มอบเกรียติ
บัตร ด้านความซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่การงาน และเป็น
ตัวอย่างที่ดีน่ายกย่องชมเชย ในประชุมสัมมนา กิจกรรม
การเชื่อมโยงการท างานและการสื่อสารของ Operation 
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ณ ธาราพาร์ค จังหวัดนนทบุรี 

 

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้รับ
คั ด เ ลื อ ก เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร  ASEAN Youth 
Representatives in Experiencing the 
Philosophy of Sufficiency Economy (AY-
REPSE) 2018 

นา งส า วมณฑิ ต า  อุ่ น ผู ก  ว่ า ที่ บั ณฑิ ต  ส า ข า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) รุ่นที่ 2 ได้รับ
คัดเลือกเป็น 1 ใน 6 เยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการ 
ASEAN Youth Representatives in Experiencing 
the Philosophy of Sufficiency Economy (AY-
REPSE) 2018  โดยส านักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 11 -
21 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ต่างๆ ในภาคกลาง โดยมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนทั้ ง  10 ประเทศ พร้อมทั้ ง เยาวชนจาก
ประเทศภูฏานและศรีลังกาเข้าร่วมโครงการเพื่อ
เรียนรู้และแบ่งปัน "ศาสตร์พระราชา" ในระดับ
นานาชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ 
หลักสูตรฯ และคณะ เป็นอย่างยิ่ง 
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นางสาวภัสสร  บุษดี (น้องแพน) นักศึกษาสาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจและสิลปศาสตร์ คว้ามงกุฎนางสาวล าพูน 
ประจ าปี 2560 

น้องแพน นางสาวภัสสร บุษดี นักศึกษาสาขาวิชาการ
จั ดการ  ชั้ นปี ที่  3 คณะบริ ห าร ธุ ร กิ จ และศิ ลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ามงกุฎนางสาว
ล าพูนและรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ในงานพระนางจาม
เทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2560 รับเงิน
รางวัล 50,000 บาท มงกุฎพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
ประจ าต าแหน่งจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าพูน ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดล าพูน 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยน้องแพนจะได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเผยแพร่ชื่อเสียงและประกอบกิจกรรมคุณประโยชน์แก่
สังคมด้านต่างๆ ของจังหวัดล าพูนต่อไป 

 

นายศิรวัชร พลพิพัฒนพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี      
ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คว้ารางวัล
รองเทพบุตรสลุงหลวง 

นายศิรวัชร  พลพิพัฒนพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ประจ าปี 
2561 ในงาน “ประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง 
นครส าปาง” คว้าถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 
50,000 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดล าปาง เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2561 
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โครงการ “BALA Star Search 2018” 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด
กิจกรรมการประกวดดาวเดือนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 “BALA Star Search 2018” ภายใต้
แนวคิด “เพราะค า พูดไม่ ใช่ แค่ค า พูด  :  Words Hurt 2018”          
ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมีผู้ที่ได้รับต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
เดือนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
นายธีรนัย แรกนา นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ดาวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
นางสาวปองทิพย์ธิดา วจิตรสุวรรณ  
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Miss Queen BALA 2018  
นายรัตนประสิทธิ์ อิ่นแก้ว  
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
คู่แก้ววัฒนธรรมฝ่ายชาย  
นายปิยวัฒน์ ฝอยเงิน  
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คู่แก้ววัฒนธรรมฝ่ายหญิง  
นางสาวอภิชญา เวชบรรพต  
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะเป็นตัวแทนในการร่วม
กิจกรรมของคณะและของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 





 

 

  

ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
128 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687  
โทรสำร 0 5335 7789 

http://bala.rmutl.ac.th/ 
 




