
1 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 88 (7/2559) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 27 กันยายน 2559 

ณ ห้องประชุม บธ. 3-202  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหาร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
7. อาจารย์สุรีย์พร   ใหญ่สง่า   รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
8. ดร.กัญฐณา    ดิษฐ์แก้ว  ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  
9. อาจารย์อัศรา   โรจนพิบูลธรรม  ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
10. อาจารย์ดิลก    ประสานวรกิจกุล  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  

ผู้ไม่มาประชุม   
1. ดร.ณภัทร    ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
2. อาจารย์สุทัศน์   กุณา   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ  
3. ดร.ธัญวด ี    สุจริตธรรม  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ยุรธร   จีนา   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ดร.พีรยา    สมศักดิ์   อาจารย์ 
6. ดร.ริญญาภัทร์   เขจรนันทน์  อาจารย์ 
7. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เริ่มด าเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2558 
1.1.2 การจัดโครงการ International Conference and Mobility Program  
1.1.3 การด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าสาขา  
1.1.4 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหาร 
1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ครั้งที่ 3/2559  

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการ 
1.3.1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
1.4.1 ความก้าวหน้าของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2559 
1.4.2 ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร 

วาระท่ี  2   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 87 (6/2559) 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง  
 4.1 การพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย 
5.2 การขอขยายเวลาศึกษาต่อและรับทุนการศึกษา ราย นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ 
5.3 การขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ราย นายรัชตา  มาอากาศ 
5.4 การขอศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลาราชการ ราย นางสาวจิตรา  ปั้นรูป 
5.5 การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (ตัวแทนคณาจารย์ประจ า)  
5.6 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  

(หลักสูตรกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
  -ไม่มี- 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

เรื่องท่ี 1 รายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2558 
ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ไดเ้สนอวาระการประชุมทางไปรษณีย์ เป็นกรณีเร่งด่วน เรื่อง            การ

พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 (3) ให้คณะฯ กลั่นกรองและผ่านความเห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 6 เสนอรายชื่อไม่เกิน 3 ราย นั้น 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้สรุปการพิจารณาวาระการประชุมทางไปรษณีย์เป็นกรณีเร่งด่วน เรื่องการ
พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2558  จากความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะ และมีมติเห็นชอบให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ราย ซึ่งได้เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการการไปเรียบร้อยแล้ว คือ  

ล าดับที่ 
รายช่ือผู้สมควรรับการพิจารณา   

ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
ชื่อปริญญา 

1 นายชาติชาย    พยุหนาวีชัย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการ) 

ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 2 การจัดโครงการ International Conference and Mobility Program 
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)  จะได้จัด

โครงการ International Conference and Mobility Program ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้นักศึกษามีการเรียนรู้นอกห้องเรียน  (Hands-On) เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา
แข่งขัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  พัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพสู่ความเป็นสากลในอนาคต   เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพ่ือส่งเสริมให้
งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นเครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนา รวมทั้งการเตรียมรับและปรับตัวของ
ชุมชน สังคม และเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ University 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ซึ่งมีก าหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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เรื่องท่ี 3 การด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าสาขา  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาซึ่งทางคณะฯ  ได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบและถือปฏิบัติ แต่ส าหรับในบางพ้ืนที่รวมถึงพ้ืนที่เชียงใหม่จะต้องมีการด าเนินการสรรหาใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบใหม่ที่ทางมทร.ล้านนา ได้ก าหนด ทั้งนี้หากสาขาใดที่ยังไม่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งฯ ก็ให้ปฏิบัติรักษาการไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการสรรหาและแต่งตั้งต่อไป  รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการประจ าคณะ (ตัวแทนหัวหน้าสาขา, ตัวแทน
คณาจารย์ประจ า) ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากการแต่งตั้งหัวหน้าสาขายังไม่ครบทุกพ้ืนที่ แต่เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงยังคงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะปัจจุบันทุกท่าน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนเช่นกัน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการจากทุกพ้ืนที่ทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ

พ้ืนที่เชียงใหม่จ านวน 3 ราย และที่ตากจ านวน 2 ราย ท าให้จ านวนบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการลดน้อยลง ทั้งนี้ มทร.
ล้านนา และคณะฯ ได้ตระหนักและเห็นควรร่วมกันที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยจะต้องมีการผลักดันให้
บุคลากรที่มีในปัจจุบันและที่ก าลังจะมาทดแทนเห็นความส าคัญในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยส่วนมากแล้วเป็น
บุคลากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งฯ มาเป็นระยะ ๆ แต่พ้ืนที่เชียงใหม่ยังไม่ค่อยมีการเสนอขอ ดังนั้น            
ทางคณะฯ จึงต้องขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ทุกท่านเพ่ือที่จะร่วมกันหารือและวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ครั้งที่ 3/2559  
ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาผู้ประสงค์ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 87 (6/2559) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา
นั้น  บัดนี้กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ ตามรายละเอียดหนังสือท่ี ศธ 0583.18/ว 1096 ลว. 5 กันยายน 2559  

ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตและรับรองรายชื่อ จากคณะกรรมการทุนฯ มทร.ล้านนา ซึ่งทาง      
ฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว ได้แก่  

1. นายนพณัฐ  วรรณภีร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
2. นายอนาวิน  สุวรรณะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
3. นายชวรินทร์  ค ามาเขียว มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
4. นายสุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) 
เรื่องท่ี 1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร 
ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐาน TQF ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริ หารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ได้ด าเนินการตรวจทานทั้งในรูปแบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและได้ท าการ
รวบรวมเพ่ือส่งให้มทร.ล้านนา ได้พิจารณาตรวจสอบและเสนอเข้าสู่สภาวิชาการต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า) 
เรื่องท่ี 1 ความก้าวหน้าของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานจัดรูปแบบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ร่วมกันจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมทร.ล้านนาเป็นหลัก และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนั้น ปัจจุบัน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ผ่านการ
เห็นชอบของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยมทร.ล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 97 (8/2559) วันที่ 2 กันยายน 2559           
จึงขอสรุปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 

วิชาบังคับ 8 รายวิชา (24 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชา 
ประเภทวิชา 

วิชาบังคับ 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต วิชาเลือก 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต 
ภาษาและ 1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6)  

 2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต 

3(3-0-6)  

 3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

3(3-0-6)  

 4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)  
สุขภาพ 1 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
บูรณาการ 1 GEBIN101 กระบวนการคดิและ

การแก้ปัญหา 
3(3-0-6)  

 2 GEBIN102 นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

3(3-0-6)  

 3 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)  
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วิชาเลือก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชา 
ประเภทวิชา 

วิชาบังคับ 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต วิชาเลือก 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต 
สังคมศาสตร ์ (เลือก 1 รายวิชา) 1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และภมูิปัญญาไทยในการ
ด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

  2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

3(3-0-6) 

  3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎหมาย 

3(3-0-6) 

  4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  5 GEBSO105 ภูมิสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 
3(3-0-6) 

  6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต
และการท างาน 

3(3-0-6) 

วิทยาศาสตร ์ (เลือก 1 รายวิชา) 1 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถติิใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

  2 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

  3 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร ์

3(3-0-6) 

  4 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย
และการสรา้งนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

  5 GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
  6 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

 

 โดยทุกรายวิชาจะเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Action-Learning และใช้ CDIO-based Model เป็นรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ โดยจะได้ด าเนินการจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชา
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2560 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 2 ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร 
ตามนโยบายของสกอ.และมทร.ล้านนา นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ จะมีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ TOEIC 500+ และได้มอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุคลากร (EDP) ขึ้น โดยมีการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านภาษาอังกฤษ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงานตามแผนจ านวน 5,000,000 บาท ทางฝ่ายฯ  
จึงขอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานดังนี้ 
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รวมโครงการที่ด าเนินงานทั้งสิ้น  17 โครงการ 
 ด าเนินงานแล้วเสร็จ   12 โครงการ 
ก าลังด าเนินงาน      4 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินงาน      1 โครงการ 

กิจกรรมหลกั เป้าหมาย โครงการ สถานะ 

1. พัฒนาความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาของนักศึกษา
และบุคลากร  

1 . นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
ความสามารถทางภาษาตามระดับที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนด (CEFR – B2 
หรือ TOEIC 500) 

2. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพและบุคลากร
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน การน าเสนอ และการติดต่อ
งานท่ัวไป  

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร**  

ก าลังด าเนินการ 

2.โครงการส่งเสริมประสบการณ์ภาษาต่างประเทศ
ให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง  

ก าลังด าเนินการ 

3.โครงการจดัสอบวัดระดบัความสามารถของ
นักศึกษา (Mock TOEIC)  

ด าเนินการแล้ว 

4.โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ  

ด าเนินการแล้ว 
(21-22 เมษายน 2559) 

5.โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ก าลังด าเนินการ 

6.โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
ส าหรับนักศึกษาและบคุลากร  

ก าลังด าเนินการ 

7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
จีน  

ด าเนินการแล้ว 
3 พฤษภาคม 2559 

2. พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารยผ์ู้สอนภาษา  

อาจารยผ์ู้สอนภาษาของมหาวิทยาลัยมี
ความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนา
เนื้อหา สื่อการสอน เทคนิคการสอน และ
การวัดและประเมินผลแนวใหม ่ 

1.โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและการประเมินผล
แบบ Performance-based ให้กับอาจารย์ผู้สอน
ภาษา  

ด าเนินการแล้ว 
(11-13 กค. 59) 

2.โครงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา 
(TOEIC) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ด าเนินการแล้ว 
(4 พฤษภาคม 2559) 

3.โครงการเสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน 
TESOL ณ Massey University นิวซีแลนด์ 

ด าเนินการแล้ว 
(29 กค – 19 สค 59) 

3. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษา
ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป  

1. ก าหนดระดบัความสามารถทางภาษา
เบื้องต้นของนักศึกษาใหม่และปรบัให้
อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับแผน  

1.โครงการสอบวัดระดับและปรับพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่  

ด าเนินการแล้ว 
(มิย.-สค. 59) 

2. พัฒนาเนื้อหารายวิชาและผลการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับระดับ
ความสามารถท่ีต้องการ  

(ด าเนินการร่วมกับโครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชา
และการประเมินผลแบบ Performance-based 
ให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษา) 

ด าเนินการแล้ว 

3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อสอบวัด
ความก้าวหน้าทางภาษาของผู้เรียน  

2.โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ  

ไม่ได้ด าเนินการ 

4. การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้ 

มหาวิทยาลยัฯ มสีิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศครบถ้วน 
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ
นักศึกษาและบุคลากร  

1.โครงการจัดหาอาจารย์ชาวต่างประเทศส าหรบัการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ  

ด าเนินการแล้ว 

2.โครงการจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (Rosetta Stone) 

 

ด าเนินการแล้ว 
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กิจกรรมหลกั เป้าหมาย โครงการ สถานะ 

5. การพัฒนาความ
เข้มแข็งของศูนย์
ภาษา  

ศูนย์ภาษามีความเข้มแข็งและมีการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

1.โครงการเสริมศักยภาพการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการศูนย์ภาษา  

ด าเนินการแล้ว 
(14-16 สค. 59) 

6. การก ากับติดตาม
และประเมินผล  

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน รับทราบปญัหาอุปสรรค 
ทบทวนผลการด าเนินงานและแก้ไข
ปรับปรุงแผนการพัฒนาสมรรถนะฯ  

1.โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษา  

ด าเนินการแล้ว 
(พย. 58- มค. 59) 

2.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ  

ด าเนินการแล้ว 
(29-31 สค. 59) 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 เรื่องที่  1 การจัดโครงการ International Conference and Mobility Program ระหว่าง Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA) จากประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตามที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดโลกทัศน์ด้าน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนและสภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ฯ ณ ประเทศมาเลเซีย ช่วงระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2559 นั้น 

จากโครงการนี้ นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนการน าเสนอรายงาน
วิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)  และนักศึกษาจากหลักสูตรการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเป็นการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) และคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ จึงร่วมจัดโครงการ  International 
Conference and Mobility Program โดยมีการจัดการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
ภ าย ใต้ ค ว ามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง  4  สถาบั น  คื อ  Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Universiti Malaysia 
Terengganu (UMT), Malaysia มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นโอกาสให้
คณาจารย์และผู้สนใจได้น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ 

เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ University Sultan 
Zainal Abidin (UniSZA) จึงมีก าหนดจะจัดโครงการ International Conference and Mobility Program ขึ้นในวันที่  
29 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
เรื่องท่ี 1 การเตรียมความพร้อมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 

ซึ่งผลการประตรวจประเมินคะแนนไม่ผ่าน เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ที่ก าหนดในด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ.ก าหนด และด้านงานวิจัยที่ยังมีไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.
ล้านนา ได้เตรียมการเพ่ือรับการตรวจประเมินเกณฑ์ใหม่ โดยเน้นให้เป็นไปตามประกาศกระทร วงศึกษาธิการ ซึ่งมี
สาระส าคัญในเรื่องการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท และการบริหารหลักสูตร โดยขอให้มีการ
ตรวจสอบและปฏิบัติตามตามประกาศฯ ดังกล่าวให้มีความถูกต้องอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนผลักดันให้
บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  และควรมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานประกันฯ ให้มีเพียงพอตั้งแต่ระดับ
หลักสูตรจนถึงระดับคณะ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
เรื่องที่  1 การเข้าร่วมเจรจาหารือและสร้า งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับ NANJING AUDIT 

UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ได้มีโอกาสร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์         

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเจรจาหารือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        
กับ NANJING AUDIT UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ท าความร่วมมือร่วมกับระหว่างสองสถาบัน 
การให้ทุนการศึกษาแบบเรียนฟรี และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต  ทั้งนี้หากทางคณะฯ ประสงค์ให้ช่วยประสานงานเพ่ือ
ด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิชาการหรือการเข้าไปฝึกประสบการณ์กับ NANJING AUDIT 
UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูล  รวมถึงยินดีให้
การสนับสนุนและให้การประสานงานด้านงานวารสารของคณะฯ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว (ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี) 
เรื่องท่ี 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ตามที่ หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 และได้รับผลคะแนน 2.97 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุง ซึ่งเน้นการวางแผนด้านบุคลากร คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ ชัดเจน ไม่ควรเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบ่อยหรือเยอะไป และทางหลักสูตรการบัญชีจะได้น าข้อเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและเตรียมบุคลากร
ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันฯ เพ่ือด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
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เรื่องแจ้งให้ทราบจาก อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม (ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์) 
เรื่องท่ี 1 เมื่อในวันที่ 27 กันยายน 2559 ทาง Center for Professional Assessment (Thailand) ได้จัดสัมมนา

ขึ้น ณ โรงแรม Le Meridian จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งมี 
ประเด็นที่ส าคัญคือ หารือถึงแนวทางการวางเป้าหมายระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ สกอ. 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
เรื่องที่ 2 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทางมทร.ล้านนา เชียงราย ได้

ด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่การจัดสอบ Mock TOEIC 
ก าหนดเกณฑ์การผ่าน 225 คะแนน ส าหรับผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษจ านวน 30 ชั่วโมง 
และท าการทดสอบ อีกครั้ง (Post Mock TOEIC) หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ตามเกณฑ์ 225 คะแนน อีก ขณะนี้ทางมทร.ล้านนา 
อยู่ระหว่างการพิจารณาออกประกาศให้นักศึกษาเรียนหลักสูตร TOEIC Pathway 

ทั้งนี้ รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม เรื่องการด าเนินการสอบ
เทียบโอนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จะต้องด าเนินการภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษานั้น ๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาการลงทะเบียนวิชาซ้ าซ้อนในรายวิชาที่อาจเทียบโอนได้ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่อยู่ในการดูแลและควบคุมโดยรองอธิการบดี
แต่ละพ้ืนที่ 

ส่วนประเด็นการสอบ Post Mock TOEIC นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเข้าเรียนหลักสูตร TOEIC Pathway          
ซึ่งทาง มทร.ล้านนา อยู่ระหว่างการพิจารณาออกประกาศโดยได้พิจารณาว่าควรหรือไม่ที่จะท าการเรียกเก็บเงินค่าเรียน โดย
เบื้องต้นพิจารณาค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรละ 500 บาท โดยให้เรียนนอกเวลา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องที่ 3 ตามที่ มทร.ล้านนา ได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนแบบกลุ่มเรียน เพ่ือลดภาระงานสอนของ อาจารย์ 
ให้คณาจารย์สามารถมีเวลาไปท างานวิจัยและงานบริการวิชาการต่าง ๆ และเป็นการลดปัญหาด้านอัตราก าลั งที่มี จ ากัดใน
บางพ้ืนที่ โดยก าหนดให้มีจ านวนนักศึกษากลุ่มเรียนละ 40 คน ซึ่งทางพ้ืนที่เชียงรายได้ด าเนินการตาม นโยบายของมทร.
ล้านนามาเป็นปีที่ 2 แล้ว จากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินการแล้ว พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในขณะนี้คือ ในส่วนของ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาหนึ่งมีนักศึกษาที่มาจากแต่ละสาขาถึง 3-4 สาขา ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วศาสตร์ด้านสาย
บริหารธุรกิจและสายวิศวกรรมศาสตร์มีความแตกต่างกัน การที่จะรับความรู้เฉพาะทาง นอกจากรายวิชาพ้ืนฐานแล้ว อาจจะ
ต้องใช้วิธีการสอนและเนื้อหาวิชาที่มีความแตกต่างกัน ท าให้นักศึกษาบางสาขาเรียนรู้ไม่ทันต้องหาเวลาเรียนเสริม ซึ่งยังมี
ข้อจ ากัดด้านเวลาว่าจะหาเวลาว่างที่ตรงกันทั้งหมดเพ่ือจัดชั่วโมงสริมได้อย่างไร จึงขอหารือ ต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ (ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ) 
 เรื่องท่ี 1 การสนับสนุนทุนวิจัย (งบอุดหนุนวิจัย) ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 ในปีงบประมาณ 2559 งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการอนุมัติงบอุดหนุนวิจัย (โครงการเชิงพัฒนาตาม     
กลยุทธ์) จ านวน 8 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท โดยจากการพิจารณาคัดเลือกให้หลักสูตรละ 1 ทุน จ านวน 8 หลักสูตร         
จากทุกเขตพ้ืนที่   
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 ประธานที่ประชุมฯ (ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล) ได้แจ้งต่อท่ีประชุมฯ งบผลประโยชน์รายได้ของคณะฯ ได้จัดสรรให้
ใช้สนับสนุนเกี่ยวกับการท าวิจัย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
  

 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก ดร.ธัญวดี  สุจริตธรรม (ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา) 
 เรื่องท่ี 1 สรุปโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ด้วยงานด้านพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าโครงการภายใต้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559  งานด้านพัฒนานักศึกษา 
จึงขอสรุปการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อรายงานถึงผลการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 

สรุปโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 (งานด้านพัฒนานักศึกษา) 
1. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งานด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินงานทั้งสิ้น 5 

โครงการ ได้แก่ 
1.1 โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(Work-integrated Learning : WiL) เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ในด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

1.3 โครงการ เปิดบ้าน เปิดใจ ทักทายจากรุ่นพี่สู่น้องใหม่ 
1.4 โครงการ Road Show 
1.5 โครงการจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
2. โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 2 โครงการ คือ 

2.1 โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ผลจาการจัดโครงการในครั้งนี้ ถือได้ว่า ประสบความส าเร็จเป็นไปผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ในทุก ๆ ด้าน ดังนี้ 

- เชิงคุณภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ สนใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีและดีมาก อยู่ที่ร้อยละ 89.36 สูงกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่

รอ้ยละ 50  

- เชิงเวลา พบว่า การจัดโครงการอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดคือ อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2559 

และสามารถปิดโครงการและงบประมาณได้ก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้ในโครงการคือ เดือนกันยายน 2559 แต่

โครงการฯ สามารถจัดการอบรมในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 โครงการฯ สามารถสรุปงบประมาณทางด้าน

การเงิน และส่งคืนเงินที่เหลือจากการจัดอบรมได้ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 สุดท้ายโครงการจัดอบรมพัฒนา

ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ สามารถจัดท ารายงานสรุปโครงการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 

- เชิงค่าใช้จ่าย โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายอยู่ที่ 124 ,116 บาท แต่
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โครงการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และใช้งบประมาณเพียง 103,062 บาท จึงมีเงินเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย

จ านวน 21,054  บาท 

2.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work-integrated Learning : WiL) เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ในด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

ผลจาการจัดท าโครงการฯ ในครั้งนี้ ถือได้ว่า ประสบความส าเร็จเป็นไปผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิตของ
โครงการในทุก ๆ ด้าน ดังนี้ 

- เชิงคุณภาพ ตั้งไว้ว่า ได้รับเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 3 แห่ง แต่จากการด าเนิน
โครงการ พบว่า สามารถได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นเป็น 5 แห่ง หรือมากกว่า ตัวชี้วัด
เป้าหมายผลผลิตถึงร้อยละ 66.67 อันได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ส านักส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษ ท OL Private Counsel Ltd. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 
จ ากัด (ศูนย์กระจายสินค้า) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  

- เชิงเวลา พบว่า การปิดโครงการและงบประมาณได้ก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้ในโครงการคือ เดือนกันยายน 

2559 แต่โครงการฯ สามารถจัดโครงการระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2559 โครงการฯ สามารถสรุป

งบประมาณทางด้านการเงิน และส่งคืนเงินที่เหลือจากการจัดโครงการได้ในวันที่ 29  สิงหาคม 2559สุดท้าย

โครงการฯ สามารถจัดท ารายงานสรุปโครงการเสร็จสิ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  

- เชิงค่าใช้จ่าย โครงการฯ ได้ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายอยู่ที่  140,060 บาท แต่โครงการใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัด และใช้งบประมาณเพียง 105,825 บาท จึงมีเงินเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัยจ านวน 34,235 บาท ซึ่ง

ถือได้ว่า โครงการฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ เพราะสามารถแสวงหาความร่วมมือกับ

สถานประกอบได้มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ และใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้  

(การรายงานค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากและทุกส่วน

งาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 19 ท่าน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้าน

การลงนามเกิดความล่าช้า) 

- ด้านความคิดเห็นจากสถานประกอบการ พบว่า บัณฑิตที่จบจาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีจุดเด่น

คือ ความมีน้ าใจ ความอดทน ขยัน การรักที่จะเรียนรู้ การมีความรักในการท างาน แต่ควรเพ่ิมในเรื่อง 

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัท OL Private Counsel Ltd. ต้องการท าความร่วมมือ เพ่ือรับ

นักศึกษาสาขาบัญชี ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าฝึกประสบการณ์ และเมื่อผ่านการฝึก

ประสบการณ์ก็จะรับเข้าร่วมท างานกับทางบรัษัทฯ ส่วนสถานประกอบการอื่นๆ ยิ่งดีในการให้นักศึกษาเข้า

ร่วมฝึกประสบการณ์และการพัฒนาการเรียนการสอน 

3. โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ อันได้แก่ 
3.1 โครงการ เปิดบ้าน เปิดใจ ทักทายจากรุ่นพ่ีสู่น้องใหม่ มีการด าเนินการไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559         

ณ ห้องเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกรียติ 56 พรรษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และอยู่ในระหว่างการด าเนินการสรุปผลโครงการ 



13 
 

3.2 โครงการ Road Show ได้มีการด าเนินการครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียน
ปรินรอแยสวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ในระหว่างด าเนินการจัด Road Show ณ โรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.3 โครงการจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการผ่านขั้นตอนการเสนอกรอบแนวคิดของหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ
คณะฯ พิจารณา และอยู่ในระหว่างการด าเนินการร่างหลักสูตรพร้อมเสนอรายชื่ อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรต่อสภาวิชาการ โดยได้มีการน าเสนอร่างหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

สรุปภาพรวมโครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

การจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับคณาจารย์คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในทุกๆ หลักสูตร มีความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 73 ราย แบ่งเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 60 ราย และเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องจ านวน 10 ราย การจัดครั้งนี้ ได้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มที่ 2 สาขาบัญชี และศิลปศาสตร์ ส าหรับกลุ่มที่ 1 มีอาจารย์เข้า
รว่มทั้งหมดจ านวน 35 ราย กลุ่มท่ี 2 มีอาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 25 ราย จาก 5 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก 
และล าปาง มีเพียงเขตพ้ืนที่พิษณุโลก เท่านั้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ 

การอบรมในครั้งนี้ ในจัดการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายโดยวิทยากร ในหัวข้อ “การสอน
เป็นภาษาอังกฤษดีอย่างไร” และหัวข้อ “ปัญหาการเรียน-การสอน เป็นภาษาอังกฤษและช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฎิบัติ
การ (workshop) ในหัวข้อ “การสอนเป็นภาษาอังกฤษ” และหัวข้อ “ประเด็นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จากผลการท า
กิจกรรม Work Shop”  โดยได้วิทยากร 2 ท่านมาให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คือ รอง
ศาสตราจารย์ดร.นิสิต พันธมิตร และอาจารย์ดร.จารึก สิงหปรีชา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงความส าคัญของการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ 

ผลจากการประเมินพบว่า ภาพรวมของการอบรมในครั้งนี้อยู่ในระดับ 3.96 ซึ่งแปลความหมายว่า มีความพึงพอใจ
มาก และจากแบบประเมินพบว่า ก่อนที่จะเข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอยู่ที่ 2.98 ซึ่งแปลความหมายว่า มีความเข้าใจในระดับปานกลาง แต่หลังจากการได้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ 4.09 ซึ่งแปลความหมายว่า หลังจากการเข้าร่วม
อบรมแล้วมีความรู้เข้าเข้าใจในการท าการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับดี หากคิดเป็นร้อยละ จะพบว่า จากจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ สนใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ใน
ระดับดีและดีมาก อยู่ที่ร้อยละ 89.36 ส่วนจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ สนใจ และสามารถพัฒนา
ศักยภาพการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี อยู่ที่ร้อยละ 68.09 ซึ่งพบว่า จากผลการประเมินผ่านเกณฑ์
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ตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่ต้ังเป้าหมาไว้ว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมากกว่าร้อยละ 50 สนใจและสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 

นอกจากนี้ ทางผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความต้องการมีการจัดอบรมในนครั้งต่อไป หลังจากที่ได้น าผลการอบรมใน
ครั้งนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนจริง และน าผลจากการเรียนการสอนมาท าการแลกเปลี่ยนอีกครั้งในการจัดอบรมครั้งต่อไป 
โดยการจัดโครงการในครั้งต่อไปควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและมีระยะเวลาที่นานมากกว่าครั้งนี้ที่ท าการจัดอบรมเพียง
ครั้งเดียว 

ดังนั้น ผลจาการการอบรมในครั้งนี้ ถือได้ว่า ประสบความส าเร็จเป็นไปผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิตของ
โครงการในทุกๆ ด้าน ดังนี้ 

- เชิงคุณภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ สนใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีและดีมาก อยู่ที่ร้อยละ 89.36 สูงกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่

ร้อยละ 50  

- เชิงเวลา พบว่า การจัดโครงการอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดคือ อยู่ในช่ วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2559 

และสามารถปิดโครงการและงบประมาณได้ก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้ในโครงการคือ เดือนกันยายน 2559 แต่

โครงการฯ สามารถจัดการอบรมในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 โครงการฯ สามารถสรุปงบประมาณทางด้าน

การเงิน และส่งคืนเงินที่เหลือจากการจัดอบรมได้ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 สุดท้ายโครงการจัดอบรมพัฒนา

ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ สามารถจัดท ารายงานสรุปโครงการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 

- เชิงค่าใช้จ่าย โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายอยู่ที่ 124,116 บาท แต่

โครงการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และใช้งบประมาณเพียง 103,062 บาท จึงมีเงินเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย

จ านวน 21,054 บาท 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  

(Work-integrated Learning : WiL) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

  ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีระบบการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) เ พ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และท าความเข้าใจร่วมกันน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับสถานประกอบการ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม หรือรูปแบบบูรณาการระหว่างการท างานกับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังสถานประกอบการต่างๆ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 สิงหาคม 2559 ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้ 
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1. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ประวัติความเป็นมา 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ

สนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  โดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ด าเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพ่ือท าการสอนเพ่ือให้

ปริญญาในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และในระดับปริญญาเอก ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2555 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 
1 งาน 1 ตารางวา ล้อมรอบไปด้วยแหล่งอ านวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการต่าง ๆ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก 
เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ดังนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกเตรียมเข้าท างานควบคู่
กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตที่จบจากสถาบันมี
โอกาสเข้าท างานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และสถานประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจค้าปลีก 

ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา 
"การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา" 
(Education is the Matrix of Intellect) 
ปณิธาน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้น าตัวอักษรย่อของสถาบัน (PIM) มาขยายความให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
สถาบัน ดังนี้ คือ "การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา" 

 
P: Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถน าความรู้

ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงได้ทั้งในการประกอบวิชาชีพ การด ารงชีวิต รวมทั้งการพัฒนาและขยายองค์
ความรู้ และการวางแผนเพ่ืออนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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I: Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา และ
สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัย 
และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต เป็นผู้มีศักยภาพในการผลักดันความคิดและแรงบันดาลใจ อันเป็น
นามธรรมให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมอย่างกลมกลืนทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตและสังคม 

M: Morality (คุณธรรม จริยธรรม) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริบูรณ์พร้อม  กอปรด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของชาติตน และประชาคมนานาชาติ เป็นผู้มีความม่ันคงทางอารมณ์ และ

สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และส่วนรวม 

 วิ สั ย ทั ศ น์  ( Vision) "ส ร้ า ง บั ณ ฑิ ต มื อ อ า ชี พ ด้ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง "   

Creating Professionals through Work-based Education 

2. ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

มีวิสัยทัศน์5 นโยบายหลักที่ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าจะเป็นพ้ืนฐานของการบูรณาการงานไมซ์        
ทั้งระบบ 1) การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทย  โดยทีเส็บจะไม่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีคุณประโยชน์สูงสุด หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันผลักดันและพัฒนา 
อุตสาหกรรมไมซ์ จึงเน้นการท างานเป็นทีมเวิร์คแบบไทยทีม ร่วมดึงงาน  ร่วมโปรโมทงาน โดยมีแผนงานที่จะจัดประชุม
ร่วมกับภาครัฐละภาคเอกชนเพ่ือระดมความคิดเห็นใน การสร้างแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยจะร่วมกันจัดท า
แผนการตลาด ประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 2) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของทีเส็บ เน้นสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณชนโดยที่จะเน้นการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือท าตลาด Digital MICE เป็นช่องทาง
สื่อสารหลักของกลุ่มเป้าหมายไมซ์ทั่วโลก และพัฒนาเนื้อหาให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลามีการอัพเดตข้อมูลส าคัญอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างการรับรู้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะหาก  ทีเส็บเป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาชนมากขึ้น               
การประสานงานกับพันธมิตร หรือการได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนอ่ืนๆ และประชาชนทั่วไป  ก็จะมีความสะดวก 
รวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก 3) การดึงงานระดับเมกะโปรเจค (Mega Project) โดยการ
ดึงงานเมกะโปรเจคมาจัดในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เมกะโปรเจคจะมีการจัดขึ้นทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ           
ต้องท างานเป็นระบบ ท าให้จุดหมายปลายทางและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศมีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย อาหาร
การกินดี ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการดึงงานเมกะโปรเจคเข้ามายังประเทศ นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องเร่งรัด
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายโทร คมนาคม อาทิ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบสื่อสารความเร็วสูงสาย
เพ่ิมเติมให้เสร็จสมบูรณ์โดย เร็ว 4) การท าการตลาดเชิงรุกการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งการสร้าง
ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ การบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือภารกิจ การสร้างศูนย์บริการข้อมูลไมซ์ครบวงจร เป็นต้น ซึ่งก้าวต่อไป
จากนี้ สสปน. จะมุ่งเน้นเจาะตลาดด้วยการหาหน่วยงานร่วมเพ่ือเป็นพันธมิตร  รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
บริษัทการบินไทย เพ่ือมาร่วมจัดท าแผนส่งเสริมการตลาดไมซ์ร่วมกันระดับนานาชาติ ดังเช่น โครงการที่ก าลังด าเนินอยู่  คือ 
“OptiMICE Pass Package” ที่ทีเส็บ ร่วมท ากับบริษัทการบินไทย เพื่อเจาะตลาดไมซ์ในสิงคโปร์ เป็นต้น  5) การพัฒนาศูนย์
ข้อมูล MICE Intelligence Center โดยปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ 
ทั้งนี้ทีเส็บต้องหาจุดยืนและพัฒนางานบริการที่สามารถเป็นหลักให้กับทุกภาค ส่วนได้ โดยการสานต่อและพัฒนาการท างาน
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ด้านนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างความแตก ต่างและเป็นที่พ่ึงส าคัญให้กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ได ้เป็นอย่างด ี

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
- ส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
- สนับสนุน หรือจัดให้มีการน าเสนอศิลปะ และวัฒนธรรมไทยอันเป็นการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
- ให้บริการด้านความรู้ และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนให้เกิดความช านาญ  และมีทักษะเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมไมซ์เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดงานแสดงสินค้า 
- ให้ความรู้แก่ผู้ด าเนินธุรกิจไมซ์ ให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกลยุทธ์ 
1. น างานเข้าประเทศ 

- ด าเนินการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์และการดึงงานเข้าประเทศ 

- สนับสนุนภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการชนะการประมูลสิทธิ์และดึงงานเพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริม 

- เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย 
- ส่งเสริมให้เกิดการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าภายในประเทศ 

3. พัฒนา 
- ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูล ก าหนด 

   มาตรฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ  

3. OL Private Counsel Ltd. 
บริษัท OL Private Counsel Ltd. เป็นบริษัทรับจัดท าบัญชีให้กับประชาชนชาวแคนนาดา ที่อาศัยอยู่ในประเทศ

แคนนาดา แต่มีส านักงานใหญ่ในการดูแลบัญชีภาษีอากรอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานย่อยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยลูกค้าส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด (ศูนย์กระจายสินค้า) 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด (Central Group) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

โรงแรม และร้านอาหาร ของบุคคลผู้เป็นสมาชิกในสกุลจิราธิวัฒน์บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง หรือชื่อการค้า ห้างเซ็นทรัล ก่อตั้ง

ในปี พ.ศ. 2490 โดย เตียง จิราธิวัฒน์ (นี่เตียง แซ่เจ็ง) และ สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ (ฮกเส่ง แซ่เจ็ง) บุตรชายคนโต เป็นร้านค้า

ตึกแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้นขนาด 1 คูหา ปากตรอกกัปตันบุช (ปัจจุบันคือซอยเจริญกรุง 30) ย่านสี่พระยา จ าหน่ายหนังสือ 

รวมทั้ง เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้า และ เครื่องส าอาง ทั้งสินค้าในประเทศและสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดย

เซ็นทรัล เป็นกิจการใหม่ ที่สานต่อจากกิจการร้านช า เข่งเซ่งหลี ย่านบางขุนเทียน ของเตียง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 บริษัท

เซ็นทรัลเทรดดิ้ง ย้ายที่ตั้งไปยังตึกแถว 3 คูหา ย่านสุริวงษ์ ปากตรอกชาร์เตอร์แบงก์ ในปี พ.ศ. 2500 เตียง ได้ร่วมทุนกับ

บุตรชายทั้งสามคน อันได้แก่ สัมฤทธิ์, วันชัย และ สุทธิพร เปิดท าการห้างสรรพสินค้าเต็มรูปแบบที่ย่านวังบูรพาภิรมย์ โดยใช้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2493
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C


18 
 

ชื่อว่า เซ็นทรัล วังบูรพา ต่อมาจึงขยายสาขาสู่ย่านเยาวราช แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ จึงเปิดสาขาใหม่ที่ย่าน ราชประสงค์ในปี

พ.ศ. 2507 สาขาสีลมในปี พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2516 เปิดห้างสรรพสินค้าแบบจุดเดียวเสร็จสรรพ (one stop) ที่ชิดลม 

ต่อมา พ.ศ. 2524 จึงขยายกิจการตั้งสาขาลาดหญ้า ในฝั่งธนบุรี และเปิดสาขาลาดพร้าว ในปี พ.ศ. 2526 ซึ่งสมบูรณ์และ

ใหญ่ที่สุดในบรรดาห้างสรรพสินค้าไทยในสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2535 ได้ขยายสาขาไปต่างจังหวัด ที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ ขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัด 

5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  
กิจการการบินของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี 2454 โดยระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2454 นักบินชาวเบลเยี่ยมชื่อ 

ฟัน เดน บอร์น (Van den Born) ได้น าเครื่องบินออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) มาบินแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่
สนามม้าราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน หลังจากนั้น ประเทศไทยก็ได้มีพัฒนาการด้านการบิน เช่น การส่งนายทหารไปศึกษาด้าน
การบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2454 การสั่งเครื่องบินชุดแรกของประเทศไทย ในปี 2456 ทั้งนี้ กิจการด้านการบินใน
ระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมจเรการช่างทหารบก โดยใช้สนามม้าราชกรีฑาสโมสร เป็นส่วนหนึ่งของสนามบิน 
และเรียกชื่อว่า สนามบินสระปทุม อย่างไรก็ตามเนื่องจากในระยะต่อมา สนามบินสระปทุมคับแคบ  มีที่ตั้งไม่เหมาะสม จึงมี
การเลือกพ้ืนที่สนามบินใหม่ ซึ่งในที่สุดได้เลือกพ้ืนที่ "ดอนเมือง” และจึงเป็นสนามบินดอนเมือง โดยมีเครื่องบินลงปฐมฤกษ์ 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2457 ได้มีการตั้งกรมการบินทหารบกมาดูแล ซึ่งรากฐานมั่นคงของกิจการ
การบินของไทย ได้เริ่มต้น ณ ที่นี่ ทอท.เริ่มด าเนินกิจการ ในปี พ.ศ.2483  กองทัพอากาศได้จัดตั้งกองการบินพลเรือนขึ้น
เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ และอีก 8 ปีต่อมาก็ได้ยกฐานะจากกองเป็นกรม และได้ปรับปรุงสนามบิน
ดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสากลเรียกว่า  "ท่าอากาศยานดอนเมือง” ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า " ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2498 ต่อมา รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2522 โดยก าหนดให้จัดตั้งการท่าอากาศยานขึ้นเรียกว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  หรือ ทอท. และให้ใช้
ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand ย่อว่า AATโดยมีพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
นี้  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522  จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปน ทอท. ตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจการท่าอากาศยานกรุงเทพ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ทอท.ได้ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารงานเป็นเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น การบริหารงานท่าอากาศ
ยานกรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก จนท าให้ ทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะที่มั่นคง และมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาท่าอากาศยานของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก ซึ่งต่อมา ทอท.ได้รับโอนท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งจาก
กรมการบินพาณิชย์มาด าเนินการตามล าดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ (รับโอน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยานภูเก็ต (รับโอนเมื่อวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ.2531) และ
ท่าอากาศยานเชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้ ท่าอากาศยานเชียงราย ใช้ชื่อใหม่ว่า "ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2553) 
และเข้าบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 โดย ทอท.ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยานเหล่านั้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทุก ๆ ด้าน และได้จัดท าแผนพัฒนาท่าอากาศ
ยานให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของการขนส่งทาง อากาศที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

กิจการของ ทอท.เจริญรุดหน้าจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญคือ การแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ยังคงเรียกชื่อย่อว่า ทอท.เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports of Thailand Public Company Limited เรียกโดย
ย่อว่า  AOT 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2507
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2511
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2524
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ทอท. เป็นผู้ด าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก” 
พันธกิจ (Mission) 
ประกอบ และส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งด าเนินการกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบ

กิจการ ท่าอากาศยาน โดยค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยการเข้าเยี่ยมสถานประกอบการต่างๆ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ที่เก่ียวข้อง

ในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 19 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหาร 
3. อาจารย์สุทัศน์  กุณา   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) 
4. ดร.ธัญวดี   สุจริตธรรม  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
5. อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร  หัสสรังสี  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
8. อาจารย์สุภาวดี  วรุณกูล   หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
9. อาจารย์อนาวิน  สุวรรณะ  หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันท์  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
11. อาจารย์อัปษร  ธรรมสโรช  หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาตะวันตก 
12. อาจารย์สุชาดา  อรุณศิโรจน์  หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
13. อาจารย์ณัฐพงศ์  ดีไพร   หัวหน้ากลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
14. ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
15. ดร.กัญญ์วรา  สมใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการ 
16. อาจารย์วิภาดา  ญาณสาร  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
17. นางสาวอรวรรณ  สมจันทร์ตา  นักวิชาการศึกษา 
18. นายกิตติพงษ ์  วงค์กองแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวธรชญา  ใจเพ็ชร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 จากการเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถานประกอบต่างๆ สามารถสรุปออกมาเป็นภาพรวมได้ ดังนี้ 

1.  ความต้องการบัณฑิตของสถานประกอบการ 
 บริษัท OL Private Counsel Ltd. เป็น 1 ในสถานประกอบการที่ได้รับบัณฑิตสาขาบัญชี ของคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาตร์เข้าร่วมงานจ านวนมาก เนืองจากมีพนักงานรุ่นแรกของบริษัทที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมท างาน และได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และศักยภาพในการท างาน จนท าให้
เจ้าของ และทีมผู้บริหารบริษัทพอใจในผลงานเป็นอย่างมาก จึงให้ความส าคัญกับการรับบัณฑิตสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานจ านวนมาก นอกจากนี้ เมื่อประมาณปี 2558 บริษัทมีความต้องการที่จะเปิดส านักงานย่อยอยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกมารับสมัครนักศึกษาสาขาบัญชีที่จะเข้าร่วมท างานกับบริษัท ใน 2 มหาวิทยาลัยของพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากการเปิดรับสมัคร พบว่า บริษัท
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ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทีมผู้บริหาร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์อย่างมาก แต่จากการที่บริษัทเป็นผู้รับนักศึกษาเข้าร่วมท างาน จึงได้น าเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับบัณฑิตของสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ ประสงค์ให้ทาง
คณะบริหารธุรกิจมีการปรับการเรียนการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก นักศึกษาของสาขาบัญชี มีความ
อ่อนด้อยทางด้านภาษาอังกฤษอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิค หรือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ขณะเดียวกัน บัณฑิตที่
จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลับมีข้อดีมากมายที่สามารถลบจุดด้อยทางด้านภาษาอังกฤษได้คือ ความ
มีน้ าใจ ความอดทน ขยัน การรักที่จะเรียนรู้ การมีความรักในการท างาน ซึ่งข้อดีในด้านต่างๆ ของบัณฑิตนี้เอง ท าให้ทาง
ผู้บริหารของบริษัทแจ้งกับทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ว่า ต้องการท าความร่วมมือ เพ่ือรับนักศึกษาสาขาบัญชี 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าฝึกประสบการณ์ และเมื่อผ่านการฝึกประสบการณ์ก็จะรับเข้าร่วมท างานกับทา
งบรัษัท โดยขอให้ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์คัดเลือกนักศึกษา จ านวน 10 ราย และบริษัทจะท าการคัดเลือกเพ่ือ
เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ จ านวน 5-7 ราย  

2.  ความร่วมมือเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน และความร่วมมืออ่ืนๆ 

2.1  ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จากการเข้าเยี่ยมชม และพูดคุยแลกเปลี่ยน
ปรึกษาหารือ ท าให้ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเครือข่ายความร่วมมือที่จะใช้กับหลักสูตรการท่องเที่ยวและ
โรงแรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในเรื่องการจัดท าหนังสือ การปรับปรุงหนังสือ และการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังยินดี
ที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของ
ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  

2.2 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด (ศูนย์กระจายสินค้า) ในครั้งนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยม

ชมศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือรองรับอนาคต หากมีความต้องการเปิดหลักสูตรโลจิกติกส์ นอกจากนี้ ทางส่วนกลางยังได้ส่งผู้ดูแล

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก (โครงการร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด)  มาให้ก ารต้อนรับ และจากการพูดคุยกับ

ผู้ดูแลหลักสูตร ได้แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ควรจะพัฒนาปรับปรุงทาง ด้าน

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทางด้านการสื่อสาร หากเป็นไปได้ควรจะมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาจีนเพิ่มเติม จะท า

ให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ เป็นบัณฑิตท่ีตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งข้ึน  

2.3  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด การเข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิครั้งนี้ 

ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง การด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้ปรึกษาหารือในเรื่อง

การขอเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจละศิลปศาตร์ พบว่า สามารถติดต่อผ่านฝ่ายบุคคล และหากตรง

ตามคุณสมบัติก็สามารถเข้าฝึกประสบการณ์ หรือการเข้าฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาได้  หรือแม้กระทั่งในอนาคตที่คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ จะได้มีการจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมการบินร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาง บริษัท ท่าอากาศ

ยานไทย จ ากัด ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน 

2.4   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เลือกศึกษาเข้าดูงาน 

เนื่องจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนที่ก้าวกระโดด มีการเปิดหลักสูตรที่ตรงตาม

ความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จึงสนใจเข้าศึกษาดูงาน นอกจากการได้เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือปรับปรุงแนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ให้ดีมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ ยังได้แสวงหาความร่วมมือร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งสถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่งก็ได้รับความ

ร่วมมือจากผู้แทนโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 สรุปผลจากการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการต่างๆ พบว่า เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังได้เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ิมเติม  ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ 

ดังนั้น ผลจาการจัดท าโครงการฯ ในครั้งนี้ ถือได้ว่า ประสบความส าเร็จเป็นไปผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
ของโครงการในทุก ๆ ด้าน ดังนี้ 

- เชิงคุณภาพ ตั้งไว้ว่า ได้รับเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 3 แห่ง แต่จากการด าเนิน

โครงการ พบว่า สามารถได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นเป็น 5 แห่ง หรือมากกว่า ตัวชี้วัด

เป้าหมายผลผลิตถึงร้อยละ 66.67   

- เชิงเวลา พบว่า การปิดโครงการและงบประมาณได้ก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้ในโครงการคือ เดือนกันยายน 2559 

แต่โครงการฯ สามารถจัดโครงการระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2559 โครงการฯ สามารถสรุปงบประมาณ

ทางด้านการเงิน และส่งคืนเงินที่เหลือจากการจัดโครงการได้ในวันที่  29 สิงหาคม 2559 สุดท้ายโครงการฯ 

สามารถจัดท ารายงานสรุปโครงการเสร็จสิ้นในวันที่ 31  สิงหาคม 2559  

- เชิงค่าใช้จ่าย โครงการฯ ได้ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายอยู่ที่  140,060 บาท แต่โครงการใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัด และใช้งบประมาณเพียง 105,825 บาท จึงมีเงินเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัยจ านวน 34,235 บาท ซึ่งถือ

ได้ว่า โครงการฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ เพราะสามารถแสวงหาความร่วมมือกับสถาน

ประกอบได้มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ และใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้  

(การรายงานค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากและทุกส่วนงาน 

ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการลงนามเกิดความล่าช้า) 

ในการนี้ ประธานที่ประชุมฯ (ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล) ได้แจ้งเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมฯ คณะฯ ได้อยู่ระหว่างการ

จัดท าหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรธุรกิจการบิน) โดยมีผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา (ดร.ธัญวดี  สุจริตธรรม) เป็นผู้รับผิดชอบ

และประสานงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคาดว่า

อาจจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษาหน้า  

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) ได้ให้ข้อเสนอแนะกับงานพัฒนานักศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้

ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากภายในห้องเรียนและเพ่ือเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์

ให้แก่ชุมชม ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ท าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์สามารถน าไปพัฒนา

ความรู้ให้กับตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานภายหลังส าเร็จการศึกษาได้ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 87 (5/2559) และมีมติรับรองรายงาน     

การประชุม 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องที่ 1 การพิจารณารับรองรายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา (ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่หลักสูตร

การตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้รับนโยบายให้จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ตามโครงการพัฒนาแปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ปีการศึกษา และได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 85 (4/2559) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และครั้งที่ 86 (5/2559) เมื่อวันที่         
31 พฤษภาคม 2559 นั้น  และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้น าข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งนี้ และขอมอบหมายให้ตัวแทน
หลักสูตรฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 

ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ในการขอเสนอรายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จ านวน 7 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐพันธ์   เขจรนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 2. อาจารย์ ดร.อลงกต     ยะไวท์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 3. คุณณรงค์      ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิต 
 4. คุณทักษ์ศิล     ฉัตรแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิต 

5. คุณอมรรัตน์      แซ่โค้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ 
6. คุณณรงค์ศักดิ์    ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ 

 7. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย     ตวงรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ 
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แผ่นที ่1/12 

แบบเสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
 

1.  หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต                
2.  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ    

  3.  วิชาเอก การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
4.  คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
5.  รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร  ประกอบด้วย 

     ชื่อ  ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ  
     ชื่อ  ดร.อลงกต  ยะไวทย์   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ   
     ชื่อ  ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 
     ชื่อ  คุณทักษ์ศิล  ฉัตรแก้ว   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 
     ชื่อ  คุณอมรรัตน์  แซ่โค้ว   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 
     ชื่อ  คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 

 ชื่อ  ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์   ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ 
 

หมายเหตุ :  หลักเกณฑ์ตามประกาศ  มทร.ล้านนา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
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แผ่นที ่2/12 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ   วิชาเอก   การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2532 
2533 
2540 

BBA General Management 
BEng Petroleum Engineering 

BEcon 

ปริญญาโท 
West Coast University, USA 

University of South Australia, Australia 
2534 
2541 

MM Management Information System 
MEng  Manufacturing Technology 

ปริญญาเอก United State International University, USA 2537 
Ph. D. Leadership and Human 

Behavior 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

1. ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดษุฏีบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 2548 ปัจจุบัน 11 ปี 
2. อาจารย์พิเศษหลักสูตรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 2551 ปัจจุบัน 8 ปี 
3. อาจารย์พิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2557 ปัจจุบัน 2 ปี 
4. วิทยากร “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไ์หม
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จังหวดันครราชสีมา 

2554 2555 1 ป ี

5. วิทยากร “โครงการศึกษาพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมการเสรมิสร้างวัฒนธรรมและค่านยิมที่
เอื้อต่อการปฏิบตัิงานของส านักงาน ป.ป.ช.” 

2554 2555 1 ป ี

6. วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค (2)” 

2553 2554 2 ป ี

7. หัวหน้าโครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่กลุม่จังหวัดนครชัยบรุินทร์ จังหวัดนครราชสมีา” 

2554 2555 1 ปี 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์                      เพศ : ชาย                                    อายุ : 45 ปี 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการหลักสตูรการจัดการดุษฎีบณัฑติ สาขาการจัดการธุรกจิ 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1551-0552                                    E-mail Address : natsdu@yahoo.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : 6 สวนสน 3 รามค าแหง 60 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา   ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่  3/12 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ   วิชาเอก   การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

       
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2528 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชศาสตร์) 

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2535 
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (อุดมศึกษา) 
 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 2540 2540 1 ปี 

คณะท างานจัดประชุมสหกิจศึกษาโลกครั้งท่ี 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 2544 2544 1 ป ี
เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาในการประชุมสหกิจศึกษาโลก ระดับภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2547 - - 

ศึกษาวิจัยการด าเนินงานสหกจิศึกษา ณ Swinburne University of Technology, Melbourne, 
Australia 

2548 2548 1 ป ี

เข้าร่วมประชุมสหกิจศึกษาโลก ครั้งท่ี 15 ณ ประเทศสิงคโปร์ 2550 - - 
วิทยากรสหกิจศึกษา (Master) ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 2551 ปัจจุบัน 8 ปี 
บรรณาธิการวารสารสหกจิศึกษาไทย 2552 ปัจจุบัน 7 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการคลินิกให้ค าปรึกษาสหกิจศึกษา สมาคมสหกจิศกึษาไทย 2552 ปัจจุบัน 7 ปี 
คณะท างานและเลขานุการจดัท ามาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาไทย 2552 2552 1 ป ี
คณะกรรมการบรหิารสมาคมสหกจิศึกษาไทย สมัยที่ 2 2553 ปัจจุบัน 6 ปี 
คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกิจศึกษาของ สกอ. 2556-2558 2554 2554 1 ป ี
คณะนักวิจัยและเลขานุการโครงการการศึกษาการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของ
สถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

2554 2554 1 ป ี

 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อลงกต  ยะไวทย์                                  เพศ : ชาย                                    อายุ : 54 ปี 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1718-0784                                  E-mail Address : y.alongkot@gmail.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : ส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 84 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
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แผ่นที่  4/12 
 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 
วิทยากรสหกิจศึกษาหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ สกอ. 2555 ปัจจุบัน 4 ปี 
คณะท างานปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสหกิจศึกษาของ สกอ. 2556 2556 1 ป ี
ผู้บุกเบิกการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน ด้วย Project based 
Learning แบบต่อเนื่องตลอดหลกัสูตรในประเทศไทย 

2556 - - 

ได้รับทุนวิจยัจาก สอก. เพื่อศึกษารูปแบบ WIL ที่เหมาะสมในแตล่ะกลุ่มวิชาชีพของประเทศไทย 2557 2557 1 ป ี
วิทยากร WIL หลักสตูรผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศของ สอก. 2558 ปัจจุบัน 1 ป ี
หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของ
ประเทศไทย ทุนวิจัยจาก สกอ. 

2559 2559 1 ป ี

ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ ปัจจุบัน   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที ่5/12 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ   วิชาเอก   การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2526 
คณะบริหารธรุกิจ 

สาขาบัญชี 

ปริญญาโท 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 

2551 
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่ม

เอกชน (ปรอ.)  

ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ชียงใหม ่ 2555 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ  

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม ่ 2555 
ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการ

ประกอบการ 
 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

ผู้จัดการ ร้านตนานุวัฒน์ เฟอร์นิเจอร์ 2527 2535 7 ป ี
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ที เอส โฮม แอนด์ ออฟฟิศ จ ากัด 2535 2541 6 ป ี
หุ้นส่วนผู้จดัการ หุ้นส่วนสามัญ นิคมบิซิเนสปาร์ค 2541 2543 2 ป ี
กรรมการผู้จดัการ บริษัท นิคมพลาซ่า จ ากัด 2543 2546 6 ป ี
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ตนานุวฒัน์ จ ากัด 2546 ปัจจุบัน 13 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท มีโชคมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 2547 ปัจจุบัน 12 ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธนาจิตร ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 2548 ปัจจุบัน 11 ปี 
หุ้นส่วนผู้จดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่โมเดอร์นฟอร์ม  2548 ปัจจุบัน 11 ปี 
ประธานกลุม่บริษัท “ตนานุวัฒน”์ ประธานบริษัท มีโชคมาร์เกต็ติ้ง จ ากัด 2552 ปัจจุบัน 7 ป ี

 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์                                  เพศ : ชาย                                    อายุ : 53 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท “ตนานุวัฒน”์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5341-2619-9                                     E-mail Address : narong@tananuwat.com  
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : บริษัท ตนานุวฒัน์ จ ากัด 1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร์ ต าบลศรีภมู ิอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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แผ่นที ่6/12 

 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

กรรมการผู้จดัการบริษัท ดีเซ็นทรคิ จ ากัด 2554 ปัจจุบัน 5 ป ี
กรรมการ บริษัทโขงวิว จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน ์สปป.ลาว 2554 ปัจจุบัน 5 ป ี
กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท วิวมอลล ์จ ากัด  จ ากัด นครหลวงเวยีงจันทน์ สปป.ลาว 2555 ปัจจุบัน 4 ป ี
กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ลาวเฮมพ ์จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  2555 ปัจจุบัน 4 ป ี
กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท ริมปิงลาว จ ากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 2558 ปัจจุบัน 1 ปี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่  7/12 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ   วิชาเอก   การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต      ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (B.B.A.) 

สาขา การจดัการ (Management) 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 2531 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (M.B.A.) 

สาขา การเงิน (Finance) 
ปริญญาเอก - - - 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวาณิชธนกิจ (Investment Banking & Corporate Finance) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จ ากดั (มหาชน) 

2530 2532 2 ป ี

Analyst 
Shin Tung Securities, 
Standard Chartered (Asia) Ltd. 

2532 2534 2 ป ี

ผู้จัดการฝ่ายตลาดทุน 
บริษัทข้อมูลผูจ้ัดการจ ากัด 
กลุ่มบริษัท Manager Media Group Public Company Limited 

2534 2537 3 ป ี

บรรณาธิการ 
ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถติิ และข้อมูลตลาดทุน 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

2534 2537 3 ป ี

ผู้ร่วมก่อตั้ง 
นิตยสารหุ้นไทยรายสัปดาห ์

2534 2537 3 ป ี

 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว                                 เพศ : ชาย                                    อายุ : 53 ป ี
ต าแหน่ง : เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร MBA 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1134-5005                                     E-mail Address : viryn1998@yahoo.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : 207/11 สุขุมวิท 49 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

mailto:viryn1998@yahoo.co
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แผ่นที่  8/12 

 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ (Investment Banking & Corporate Finance) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จ ากดั (มหาชน) 
รับผิดชอบทางด้าน Financial Advisory, Primary Market & IPO, Mergers & Acquisitions, 
Corporate Restructuring. 

2537 2539 2 ป ี

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/บรรณาธิการบรหิาร 
นิตยสาร Corporate Thailand 

2539 2549 10 ปี 

บรรณาธิการบริหาร 
หนังสือพิมพ์ จตุรสั รายสัปดาห ์

2542 2543 1 ป ี

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/บรรณาธิการบรหิาร 
นิตยสาร MBA 

2542 ปัจจุบัน 17 ปี 

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/Executive Producer 
รายการ Fast MBA 
ทางช่อง Nation Channel 

2544 2546 2 ป ี

เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง/Executive Producer 
รายการ Modern Biz 
ทางช่อง Modern 9 Channel 

2547 2549 2 ป ี

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี
         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที ่ 9/12 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ   วิชาเอก   การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2550 
ภาควิชาจิตวิทยา  

สาขาจิตวิทยาชุมชน 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง Executive Recruitment 2550 2553 3 ป ี
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้าง Staff Recruitment 2553 2554 1 ป ี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Employee Service Center 2554 2554 4 เดือน 
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้าง Management Recruitment Center 2554 2557 3 ป ี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกศูนย์บริการการศึกษา (Education Services) 2557 2558 1 ป ี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส แผนกศูนย์บริการการศึกษา (Education Services) 2558 ปัจจุบัน 1 ป ี

 

 
 
 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว                            เพศ : หญิง                                   อายุ : 32 ปี 
ต าแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกศูนย์บริการการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-101-8118, 09-0986-7882                  E-mail Address : saamornrat@central.co.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : บริษัท กลุ่มเซน็ทรัล จ ากัด  เลขท่ี 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 
    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี

         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่ 10/12 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ   วิชาเอก   การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2519 
ศิลปศาสตรบณัฑติ  

สาขารัฐศาสตร์/การปกครอง 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญส่ายบริหาร 2525 2540 15 ปี 
ผู้จัดการส านักประสานรัฐกิจ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2540 2547 7 ป ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักประสานรัฐกจิ กลุ่มธรุกิจการตลาดและการจัดจ าหนา่ยเครือเจริญโภค
ภัณฑ ์

2548 2556 8 ป ี

รองกรรมการผู้จดัการ ประสานรัฐกิจ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจดัจ าหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ ์ 2556 ปัจจุบัน 3 ป ี
 

 
 

 
 
 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์  ภมูิศรีสอาด                        เพศ : ชาย                                   อายุ : 61 ปี 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการ ส านักประสานรัฐกจิ กลุ่มธรุกิจการตลาดและการจัดจ าหนา่ย เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2648-2087                                     E-mail Address : - 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : ส านักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 119 อาคารธาราสารทร ช้ัน 17 ถ.สารทรใต้                 
                      เขตทุ่งมหาเมฆ เขตสารทร กรุงเทพ 10120 

 
    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี

         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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แผ่นที่ 11/12 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ   วิชาเอก   การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน 
ส าเร็จการศึกษา

ปี  
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี Mahidol University, Thailand 2523 B Sc Chemistry 

ปริญญาโท 
United States International University, 
USA 

2526 MBA International Marketing 

ปริญญาเอก 
United States International University, 
USA 

2531 DBA International Business 

 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

Operation Manager : CP Seven-eleven Co. Ltd. 2533 2535 2 ป ี
Training Manager : CP Seven-eleven Co. Ltd. 2535 2536 1 ป ี
Sub-Area License Manager : CP Seven-eleven Co. Ltd. 2536 2538 2 ป ี
Store Directing Manager : Big C Supercenter Co. Ltd. 2538 2539 1 ป ี
Operation Director : Big C Supercenter Co. Ltd 2539 2541 2 ป ี
Human Resource Development Director : Big C Supercenter Co. Ltd 2541 2545 3 ปี 
Vice President Business Development : Central Retail Co. Ltd. 2545 2547 2 ป ี
Deputy Director : TA Orange Retail Co. Ltd. 2547 2548 1 ป ี
Operation Director : Central Watson. Co. Ltd. 
Business Development Director : Central Watson. Co. Ltd. 
Acting HR Controller :  Central Watson. Co. Ltd. 

2548 2549 1 ป ี

Business Development Director; Siam Makro Co. Ltd. 2549 2550 1 ป ี
Business Development Consultant; 
  Central Pattana Public Limited Company 

2551 2554 3 ปี 

 

  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฉัตรชัย  ตวงรตันพันธ์                             เพศ : ชาย                                   อายุ : 50 ปี 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการบริหารสมาคมผูค้้าปลีกไทย 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7919-1012                                       E-mail Address : chatchaitu@gmail.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :  
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แผ่นที่ 12/12 
 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

Present Executive Director   Thai Retail Association 
Lecturer:     1.   "Category Management " Master of Science in Retailing 
                       Chulalongkorn Business School 
                 2.   " Retail Management" Master of Business Administrtion 
                       Sri prathum University 
                  3.  " International Business" Master of Business Administration 
                        Naresuen University 
Columnist:  "All About Retail "  Krungthep durakij daily newspaper   
                 "สัพเพเหระค้าปลีก" ทุกวันพฤหสบดี หนังสือพิมพ์กรงุเทพธุรกิจ 

 

2554 ปัจจุบัน 5 ปี 

 

 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองรายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จ านวน 7 ราย และให้ตรวจสอบการ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยครบถ้วนและมีความถูกต้อง ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐพันธ์   เขจรนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 2. อาจารย์ ดร.อลงกต     ยะไวท์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 3. คุณณรงค์      ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิต 
 4. คุณทักษ์ศิล     ฉัตรแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิต 

5. คุณอมรรัตน์      แซ่โค้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ 
6. คุณณรงค์ศักดิ์    ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ 

 7. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย     ตวงรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ลงช่ือ…………..……………...……............หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 ลงช่ือ…………..……………...……............คณบดีหรือรองคณบด ี

         (……………………………………..........)        (……………………………………..........) 
        วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ…….       วันท่ี…...…เดือน……………...…พ.ศ……. 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย 
รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางธัญทิพย์  ศิริพรอัตรชัย  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการจัดการ ตามหนังสือที่             
ศธ 0583.12/571 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 เรื่อง ขอส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  คณะฯ ขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร         
รายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา  

        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ อาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
      วิทยาเขตสกลนคร    
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. ดร.ชุติสร    แก้วบรรจง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     มทร.ล้านนา น่าน 

ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายชื่อ เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน ราย นางธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และรับรองรายชื่อการขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน ราย นางธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
      มทร.ล้านนา  

        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ อาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
      วิทยาเขตสกลนคร    
      เป็น   อนุกรรมการ 

3. ดร.ชุติสร    แก้วบรรจง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     มทร.ล้านนา น่าน 
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เรื่องท่ี 2 การขอขยายเวลาศึกษาต่อและรับทุนการศึกษา ราย นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ 
รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางสาวธัญลักษณ์  บุญลือ 

พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่  ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขา Doctor of Philosophy (Psychology)                    
ณ Northumbria University ประเทศสหราชอาณาจักร มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 แต่เนื่องจากยังท าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงขอขยายเวลาศึกษาต่อและรับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

คณะฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อและรับทุนการศึกษา ราย นางสาว  
ธัญญลักษณ์  บุญลือ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาศึกษาต่อส าหรับการ
ขอรับทุนการศึกษาให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เรื่องท่ี 3 การขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ราย นายรัชตา  มาอากาศ 
รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ตามที่ นายรัชตา  มาอากศ พนักงาน      

ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก 
ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุนประเภท 1 (ก) มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 – วันที่ 9 สิงหาคม 
2561 ได้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์จากเดิม หัวข้อ "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ศัพท์ของวัยรุ่น" เป็น “การศึกษา
วัจนลีลาในหนังสือขายดีประเภทจิตวิทยาพัฒนาตนเอง พ.ศ. 2550-2560” 

ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์จากเดิม หัวข้อ "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
ศัพท์ของวัยรุ่น" เป็น “การศึกษาวัจนลีลาในหนังสือขายดีประเภทจิตวิทยาพัฒนา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา เห็นชอบการขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์จากเดิม 
หัวข้อ "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ศัพท์ของวัยรุ่น" เป็น “การศึกษาวัจนลีลาในหนังสือขายดีประเภทจิตวิทยาพัฒนา 

เรื่องท่ี 4 การขอศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลาราชการ ราย นางสาวจิตรา  ปั้นรูป 

รองคณบดีด้านบริหาร (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย นางสาวจิตรา  ปั้นรูป พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้แจ้งความประสงค์ขออนุญาต
ศึกษาต่อ นอกเวลาราชการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเดิม   
นางสาวจิตรา ปั้นรูป ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภาคปกติ แต่เนื่องจากได้ครบก าหนดรยะเวลาเรียนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  นางสาวจิตรา  ปั้นรูป จึ งได้ขอเข้าศึกษาใหม่โดยวิธี
พิเศษด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ทั้งนี้โดยได้รับอนุมัติให้ด าเนินการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว 

ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอเข้าศึกษาใหม่ โดยวิธีพิเศษ ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
ราย นางสาวจิตรา  ปั้นรูป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา เห็นชอบการขอเข้าศึกษาใหม่ โดยวิธีพิเศษ ด้วยการ
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ราย นางสาวจิตรา  ปั้นรูป 
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เรื่องท่ี 5 การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (ตัวแทนคณาจารย์ประจ า)  
ตัวแทนคณาจารย์ประจ า (อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล) ได้แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ตามที่การแต่งตั้งกรรมการประจ า

คณะฯ จากตัวแทนคณาจารย์ ทั้ง 3 สาขานั้น ขณะนี้จ านวนกรรมการไม่ครบตามข้อก าหนดรวมทั้งครบวาระ และการขยาย
เวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยกรรมการประจ าคณะปี พ.ศ. 2554 นานเกินควร อาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในหน้าที่หลักทั้ง 8 ข้อ (พรบ.หน้า 
32 ว่าด้วยหน้าที่กรรมการประจ าคณะ) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อสถานภาพและจ านวนของกรรมการประจ าคณะฯจาก
ตัวแทนคณาจารย์   

ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จากตัวแทนคณาจารย์
อาจารย์ประจ า แทนชุดเดิมทีจ่ะครบวาระ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเสนอให้ท าการคัดเลือกหัวหน้าสาขาและ
ได้รับการแต่งตั้งให้ครบทุกพ้ืนที่ก่อน แล้วจึงด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประจ าคณะ (ตัวแทนหัวหน้าสาขา) และ 
(ตัวแทนคณาจารย์ประจ า) ไปพร้อมกัน 

เรื่องที่ 6 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรกลาง) คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์ยุรธร  จีนา) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการโครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาราช
มงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทุกหลักสูตรมีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
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ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  (รอบ 12 เดือน)  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2558  

ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2559  
 ณ ศาลาราชมงคล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/หลักสตูร  

หลักสูตร (กลาง) 

บัญช ี
การ

จัดการ 
การตลาด 

ระบบ
สารสนเท

ศทาง
คอมพิวเต

อร์ 

ภาษาอัง
กฤษ
ธุรกิจ 

การ
จัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

สากล 

องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. 

                

     1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

       11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตมกรอบ 
TQF 

4.06 4.07 4 4.1 4.08 4.04 4.38 2.02 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

4.46 3.95 4.47 3.9 4.31 3.13 3.72 3.75 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.26 4.01 4.24 4.00 4.20 3.59 4.05 2.89 

องค์ประกอบที่ 3  
นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3 1 2 2 2 2 1 1 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

2 1 2 2 2 2 1 1 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 2 2 2 2 2 1 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 2.67 1.33 2.00 2.00 2.00 2.00 1.33 1.00 

องค์ประกอบที่ 4  
อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

3 1 2 2 2 1 1 1 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.67 4.63 1.93 2.28 2.67 1.67 1.63 1.38 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 2 2 2 2 2 2 2 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 3.22 2.54 1.98 2.09 2.22 1.56 1.54 1.46 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/หลักสตูร  

หลักสูตร (กลาง) 

บัญช ี
การ

จัดการ 
การตลาด 

ระบบ
สารสนเท

ศทาง
คอมพิวเต

อร์ 

ภาษาอัง
กฤษ
ธุรกิจ 

การ
จัดการ
ธุรกิจ

ระหว่าง
ประเทศ 

การ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

สากล 

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

2 1 2 2 2 1 1 2 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

2 1 2 2 1 1 1 2 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 1 2 2 2 1 1 1 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบ TQF 

5 4.5 4.5 4.5 5 4 4 4.5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5 2.75 1.88 2.63 2.63 2.50 1.75 1.75 2.38 

องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 1 2 2 1 2 1 1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่6 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 

คะแนนรวม 3.09 2.17 2.53 2.52 2.47 2.06 1.90 1.82 

 ผลรวมค่าคะแนนทุกหลักสูตร 2.32    

 
ในการนี้ คณะฯ ได้มีก าหนดการที่จะซ้อมตรวจการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ในวันที่       

17 ตุลาคม 2559  และมีก าหนดตรวจประเมินคุณภาพฯ ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2559 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา เห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมินตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรกลาง)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2558               
และท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะให้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 

2. ควรมีการจัดประชุมระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือหารือและน าข้อสรุปจากการประชุมร่วมกัน
น าไปด าเนินการ  เ พ่ือเรียบเรียงในการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (SAR) ให้ครอบคลุม                 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. แต่ละพ้ืนที่ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพื่อสามารถน าไปเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (SAR) 
ในภาพรวมและไม่ควรเขียนแยกพ้ืนที่ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

  -ไม่มี- 
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ปิดประชุมเวลา  14.25 น. 

 
 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                เลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 


