
1 

 

 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
5. อาจารย์อนวัช    จิตต์ปรารพ  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป   ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  

8. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย   ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  

9. ดร.แววดาว    พรมเสน   ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ 
12. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เลขานุการ 
13. นายกิตติพงษ์   วงค์กองแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง   ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
2. อาจารย์สุทัศน์   กุณา   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
3. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 แนะน าคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
1.2.1 แจ้งการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 
1.3.1 การส่งคืนเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่องการพิจารณารายชื่อผู้

สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระท่ี  3  พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2561 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (กรณีรายที่อยู่ระหว่างการประเมินผล
การสอน และ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ) จ านวน 9 ราย 

5.2 การส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (หนังสือ Speaking Thai 1 ฉบับปรับปรุง) เพ่ือประกอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย นางสาวสุดารักษ์  แก้วดวงแสง  
มทร.ล้านนา เชียงใหม่             
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.3 การประเมินเอกสารค าสอนวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์)  ในสาขาวิชาการบัญชี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มทร.
ล้านนา ตาก             

5.4 การส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค) เพ่ือประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ราย นางสาวนภาพร  
สนองบุญ มทร.ล้านนา พิษณุโลก            

5.5 การส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ผลงานเรียบเรียง เทเบิลเทนนิส) เพ่ือประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาพลศึกษา ราย นายประจักษ์  
สุวรรณธีระกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่             

5.6 การส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (หนังสือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) เพ่ือประกอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่         

5.7 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการบัญชี 
ราย นายวรวิทย์  เลาหะเมทนี  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

5.8 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย นางสาววันวิภา  
ค ามงคล  มทร.ล้านนา น่าน 

5.9 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการตลาด 
ราย นางสาวฐาณิญา  อิสสระ  มทร.ล้านนา น่าน 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.10  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ราย นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์ มทร.ล้านนา น่าน 

5.11  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา    
สังคมศาสตร์ ราย นายศักรินทร์ ณ น่าน มทร.ล้านนา น่าน 

5.12  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการบัญชี 
ราย นางสาวน  าฝน  คงสกุล มทร.ล้านนา ตาก 

5.13  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา       
การบัญชี ราย นางสาวยพรัตน์  อิ่มพิทักษ์ มทร.ล้านนา ตาก 

5.14  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา           
การบัญชี ราย นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก 

5.15  การขออนุมัติให้อาจารย์ก ากับดูแลนักศึกษาคงเหลือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พื นที่ เชียงราย น่าน ตาก และล าปาง 

5.16  การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล พื นที่เชียงใหม่  

5.17  การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี พื นที่เชียงใหม่ 
และพื นที่ล าปาง 

5.18  การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา             
การท่องเที่ยวและการบริการ พื นที่เชียงใหม ่
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.19  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ พื นที่พิษณุโลก และพื นที่เชียงราย 

5.20  การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ         
คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

เรื่องท่ี 1 แนะน าคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ตาม ที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เสนอเรื่องเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ครั งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพ่ือพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2558   

โดย คณะฯ ได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        
ตามจ านวนองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. 2558   

บัดนี  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีค าสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1351/2561 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ สั่ง  ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีองค์ประกอบดังนี  

(1) ประธานกรรมการคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

(2) คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 2.1) รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  “ผู้ทรงคุณวุฒิ” สาขาการบัญชี 
 2.2) รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง   ซีดาร์  “ผู้ทรงคุณวุฒิ” สาขาศิลปศาสตร์ 
 2.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ  “ผู้ทรงคุณวุฒิ” สาขาบริหารธุรกิจ 
 (3) คณะกรรมการ โดยต าแหน่ง (รองคณบดี) 

3.1)  อาจารย์อุษามาศ    รัตนวงศ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
3.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์   เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
3.3) อาจารย์อนวัช   จิตต์ปรารพ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
(4) คณะกรรมการ (จากตัวแทนหัวหน้าสาขา) 

 4.1) อาจารย์วรีวรรณ  เจริญรูป  รักษาราชการหัวหน้าสาขาการบัญชี (เชียงราย) 
 4.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ (เชียงราย) 
 4.3) ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ (พิษณุโลก) 

(5) คณะกรรมการ (จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า) 
5.1) ดร.แววดาว   พรมเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญชี (เชียงราย) 
5.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ (ล าปาง) 
5.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) 
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(6) เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 6.1) นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า เลขานุการ 
 6.2) นายกิตติพงษ์    วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ (ผู้ช่วยคณบดี และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
 7.1) ดร.วรวิทย์    เลาหะเมทนี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 7.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
 7.3) นายสุทัศน์    กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
 7.4) ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
         บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 จึงขอต้อนรับคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ชุดใหม่ เพ่ือเข้าร่วมประชุม
ระดมความคิด รับฟังปัญหาและข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในอันที่จะก่อประโยชน์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
เรื่องท่ี 1 แจ้งการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ด้วย งานยุทธศาสตร์และแผน ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 (ส่วนกลาง)) เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 ณ แอท 
นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่                   

งานยุทธศาสตร์และแผน ขอแจ้งความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2562 (ส่วนกลาง)) ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ โดยขณะนี อยู่ระหว่างการรวบรวมโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปี 2561 -2565 รวมถึงการพิจารณา
งบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ทั งนี หากการด าเนินงานจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2562 เป็นที่เรียบร้อย จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้าน วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์              
เศวตนันทน์) 

เรื่องที่ 1 การส่งคืนเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่องการพิจารณารายชื่อผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560 

ตามที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 1 ท่าน คือ นายวัชระ  ตันตรานนท์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) ตามมติ       
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ นั น 
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ในการนี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีหนังสือแจ้ง
ส่งคืนรายชื่อและข้อมูลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560 กลับมายัง คณะฯ 
เนื ่องจากเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงท าให้การด าเนินการต่าง ๆ         
ไม่เป็นไปตามแผน ระยะเวลา และท าให้พ้นก าหนดเวลาการส่งรายชื่อฯ  ดังนั น สวท. จึงได้ส่งคืนรายชื่อผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560 และมติคณะกรรมการประจ าคณะมาให้ผู้เสนอเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  (อาจารย์อนวัช   
จิตต์ปรารพ) 

-ไม่มี- 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม  การรับรอง

รายงานการประชุมได้ด าเนินการให้คณะกรรมการประจ าคณะชุดก่อน รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั งที่ 2/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1 การเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (กรณีรายที่อยู่ ระหว่างการ

ประเมินผลการสอน และอยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ) จ านวน 9 ราย 
มติที่ประชุม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ให้ถอน เรื่องการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (กรณีรายที่อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน และอยู่ระหว่างการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ) จ านวน 9 ราย  โดยให้ผ่านการพิจารณาเทียบเคียงฯ ด้วยการแต่งตั งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
จากนั นจึงให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบ 

เรื่ องที่  2 การส่ง เอกสารผลงานทางวิชาการ (หนังสือ Speaking Thai 1 ฉบับปรับปรุ ง )               
เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ราย นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง  
มทร.ล้านนา เชียงใหม่             

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางสาวสุดารักษ์  แก้วดวงแสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดกลุ่มภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ (หนังสือ Speaking Thai 1 ฉบับปรับปรุง)  เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาภาษาไทย  
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ในการนี  นางสาวสุดารักษ์  แก้วดวงแสง ได้ผ่านการประเมินเอกสารประกอบการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และขอใช้ผลการประเมินการสอนรายวิชา Thai for Communication ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินฯ เมื่อวันที่        
25 เมษายน 2560 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการ         
(หนังสือ Speaking Thai 1 ฉบับปรับปรุง) ของบุคลากร ราย นางสาวสุดารักษ์  แก้วดวงแสง มทร.ล้านนา เชียงใหม่  
และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ (หนังสือ Speaking Thai 1 ฉบับปรับปรุง) ของบุคลากร ราย นางสาวสุดารักษ์  แก้วดวงแสง มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ และรับรองการขอใช้ผลการประเมินการสอนรายวิชา Thai for Communication ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และมอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  
 ข้อเสนอแนะ : ให้ประสานงานเพ่ือสอบถามผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)           
รายดังกล่าวในการยืนยันสาขาวิชาที่ขอให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  เพ่ือให้แสดงถึงความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของผู้ขอ และเพ่ือให้สามารถระบุคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการให้มีความ
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญมากที่สุด หากผู้ขอยืนยันสาขาวิชาที่ขอดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

เรื่องที่ 3 การประเมินเอกสารค าสอนวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  (รองศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการบัญชี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา 
ตาก              

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย นางสาวกัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
มีความประสงค์ส่งเอกสารค าสอนวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี เ พ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                 
(รองศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัส 6801 ตามหนังสือที่ บธ.ศ.ตก. /2561 ลงวันที่                   
1 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอส่งเอกสารค าสอนเพื่อขอประเมินผลการสอน  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  
        เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร อาจารย์ประจ าคณะการบัญชีและการจัดการ 
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        เป็น   อนุกรรมการ 
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3. นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี หัวหน้าสาขาการบัญชี 
       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
       มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

      เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อบุคคล ให้ได้รับการ

แต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากร ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว           
มทร.ล้านนา ตาก และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติรับรองรายชื่อการขอแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ผู้ช่วยศาตราจารย์กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว  และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร อาจารย์ประจ าคณะการบัญชีและการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
         เป็น   อนุกรรมการ 
 
 
3. นายวรวิทย์   เลาหะเมทน ี หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อเสนอแนะ : ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะให้หลักสูตร/กลุ่มวิชาควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาชีพของแต่ละราย หลักสูตร/
กลุ่มวิชาจะได้น าข้อมูลไปวางแผนและสร้างศักยภาพความเข้มแข็งต่อไป  

 เรื่องที่ 4 การส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค) เพื่อประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ราย นางสาวนภาพร  สนองบุญ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก            

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่ อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ตามที่ นางสาวนภาพร  สนองบุญ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดหลักสูตร การจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก        
มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ (ต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค)  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์)  ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 ทั งนี  นางสาวนภาพร  สนองบุญ ได้ส่งเอกสารประกอบการสอนและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน  
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการ           
(ต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ราย นางสาวนภาพร  สนองบุญ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  และทางคณะฯ จะได้น าเสนอ
ต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ (ต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ของบุคลากร ราย นางสาวนภาพร  สนองบุญ มทร.ล้านนา พิษณุโลก และ
มอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป  โดยคณะกรรมการฯ     
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  
 ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ส่งมาประเภทต ารา เศรษฐศาสตร์จุลภาค มีความเสี่ยงว่าใน
อนาคตอาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าวในหลักสูตร ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไม่มีการเรียนการสอนใน
รายวิชานี  หรือให้แสดงการเทียบสัดส่วนเนื อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา (ร้อยละ 75)  จึงขอเสนอแนะเปลี่ยนการส่งผลงานทางวิชาการเป็น
ประเภทอ่ืนเช่น หนังสือ หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

เรื่องที่ 5 การส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (ผลงานเรียบเรียง เทเบิลเทนนิส) เพื่อประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาพลศึกษา  ราย  นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่             

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะตามที่ นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสุขภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ มีความประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ (ผลงานเรียบเรียง เทเบิลเทนนิส)  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาพลศึกษา  
 ทั งนี  นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ ได้ส่งเอกสารประกอบการสอนและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการ           
(ผลงานเรียบเรียง เทเบิลเทนนิส) ราย นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และทางคณะฯ จะได้
น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ (ผลงานเรียบเรียง เทเบิลเทนนิส) ของบุคลากร ราย นายประจักษ์  สุวรรณธีระกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
และมอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  
 ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ส่งมาประเภทผลงานเรียบเรียงเทเบิลเทนนิส มีความเสี่ยง
ว่าในอนาคตอาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าวในหลักสูตร ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไม่มีการเรียนการ
สอนในรายวิชานี  หรือให้แสดงการเทียบสัดส่วนเนื อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา (ร้อยละ 75) จึงขอเสนอแนะเปลี่ยนการส่งผลงานทางวิชาการเป็น
ประเภทอ่ืนเช่นหนังสือ หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
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เรื่องท่ี 6 การส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (หนังสือ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ) เพื่อประกอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ราย                 
นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่  

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่ นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาสุขภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความ
ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการ (หนังสือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ)  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์)  ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  
 ทั งนี  นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง ได้ส่งเอกสารประกอบการสอนและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน  

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาเอกสารผลงานทางวิชาการ           
(หนังสือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และทางคณะฯ 
จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการส่งเอกสารผลงานทาง
วิชาการ (หนังสือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) ของบุคลากร ราย นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่  และมอบฝ่ายบริหารฯ น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป  

เรื่องที่ 7 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา       
การบัญชี ราย นายวรวิทย์  เลาหะเมทนี  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะด้วย นายวรวิทย์  เลาหะเมนี  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัส 6801 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ  มงคลสมัย อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา น่าน 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นายวรวิทย์  เลาหะเมทนี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายวรวิทย์  เลาหะเมทนี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ  มงคลสมัย อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง  หัวหน้าสาขาการบัญชี 

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา น่าน 

         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 8 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา       
การบัญชี  ราย นางสาววันวิภา  ค ามงคล  มทร.ล้านนา น่าน 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางสาววันวิภา  ค ามงคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัส 6801 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
         คณะวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางสาววันวิภา  ค ามงคล มทร.ล้านนา น่าน และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาววันวิภา  ค ามงคล มทร.ล้านนา น่าน ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
         คณะวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 9 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
การตลาด ราย นางสาว ฐาณิญา  อิสสระ  มทร.ล้านนา น่าน 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางสาวฐาณิญา  อิสสระ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการตลาด รหัส 680214 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด 
         คณะบริหารธุรกิจ 
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางสาวฐาณิญา  อิสสระ มทร.ล้านนา น่าน และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวฐาณิญา  อิสสระ มทร.ล้านนา น่าน ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด 
         คณะบริหารธุรกิจ 
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องที่ 10 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ราย นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์ มทร.ล้านนา น่าน  

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัส 7104 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ณ น่าน  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
         คณะมนุษยศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา  เติมสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์ มทร.ล้านนา น่าน และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์  มทร.ล้านนา น่าน ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ณ น่าน  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
         คณะมนุษยศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา  เติมสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 11 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ ราย นายศักรินทร์ ณ น่าน มทร.ล้านนา น่าน 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะด้วย นายศักรินทร์  ณ น่าน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่ม
วิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี  เชียงทอง อาจารย์ประจ าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
         คณะสังคมศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา  เติมสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นายศักรินทร์  ณ น่าน มทร.ล้านนา น่าน และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นายศักรินทร์ ณ  น่าน  มทร.ล้านนา น่าน ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
        มทร.ล้านนา  

         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี  เชียงทอง อาจารย์ประจ าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
        คณะสังคมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
        เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา  เติมสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา น่าน 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 12 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการ
บัญชี ราย นางสาวน้ าฝน  คงสกุล มทร.ล้านนา ตาก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางสาวน  าฝน  คงสกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัส 6801 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
         คณะวิทยาการจัดการ   
         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา ตาก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางสาวน  าฝน  คงสกุล มทร.ล้านนา ตาก และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวน  าฝน  คงสกุล  มทร.ล้านนา ตาก ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
         คณะวิทยาการจัดการ   
         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา ตาก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

เรื่องที่ 13 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการ
บัญชี ราย นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ มทร.ล้านนา ตาก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
หลักสูตรการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัส 6801 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
         คณะวิทยาการจัดการ   
         มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา ตาก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางสาวยุพรัตน์  จันทร์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางสาวยพรัตน์  อิ่มพิทักษ์  มทร.ล้านนา ตาก ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
         คณะวิทยาการจัดการ   
         มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา ตาก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อเสนอแนะ : เสนอให้ผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน ควรเป็นรายวิชาพื นฐานของ
หลักสูตรการบัญชี หรือให้แสดงการเทียบสัดส่วนเนื อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา (ร้อยละ 75) หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่า
คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

เรื่องที่ 14 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาการ
บัญชี ราย นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก 

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ ) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ด้วย นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกั ด
หลักสูตรการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ด้วยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการบัญชี รหัส 6801 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้ รับการแต่งตั งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของบุคลากรรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
         มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา ตาก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และพิจารณารายชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
บุคลากร ราย นางสาวยุพรัตน์  จันทร์แก้ว มทร.ล้านนา ตาก และทางคณะฯ จะได้น าเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ และรับรองรายชื่อการขอ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย นางยุพรัตน์  จันทร์แก้ว  มทร.ล้านนา ตาก ดังต่อไปนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มทร.ล้านนา  
         เป็น   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
         มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
         เป็น   อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว หัวหน้าสาขาการบัญชี 
         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

        มทร.ล้านนา ตาก 
         เป็น   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อเสนอแนะ : เสนอให้ผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน ควรเป็นรายวิชาพื นฐานของ
หลักสูตรการบัญชี หรือให้แสดงการเทียบสัดส่วนเนื อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา (ร้อยละ 75) หากผู้ขอยืนยันการส่งผลงานฯ ดังเดิมให้ถือว่า
คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
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เรื่องที่ 15 การขออนุมัติให้อาจารย์ก ากับดูแลนักศึกษาคงเหลือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พื้นที่เชียงราย น่าน ตาก และล าปาง 

รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่หลักสูตร
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื นที่
เชียงราย น่าน ตาก และล าปาง ได้ท าหนังสือขออนุมัติให้อาจารย์ในเขตพื นที่ ท าหน้าที่ก ากับดูแลนักศึกษาที่เหลืออยู่ 
แตเ่นื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ส่งผล
ให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี ที่ 1.1 การบริหารการ
จัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ในเกณฑ์การประเมินในเรื่องของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ผ่าน  

ในการนี  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้

อาจารย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลนักศึกษาที่คงเหลือของหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พื นที่เชียงราย น่าน ตาก 

และล าปาง   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการให้อาจารย์ก ากับดูแล

นักศึกษาคงเหลือหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พื นที่เชียงราย น่าน ตาก และล าปาง  ทั งนี คณะกรรมการฯ           

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  

1. ให้อาจารย์ในหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าหน้าที่ก ากับดูแลนักศึกษาที่ก าลังศึกษาจน

ส าเร็จการศึกษา  

2. ให้ปิดหลักสูตรฯ และงดการรับนักศึกษาของพื นที่น่าน ตาก และล าปาง เนื่องจาก

บุคลากรในหลักสูตรไม่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์  

3. ในปีการศึกษา 2562 ให้พื นที่เชียงรายงดรับนักศึกษา 

4. หากพื นที่ใดประสงค์จะด าเนินการเปิดการเรียนการสอน ให้พิจารณาคุณสมบัติและ

จ านวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ฯ 

โดยให้ด าเนินการเป็นไปตามล าดับขั นตอน 

5. มอบฝ่ายวิชาการฯ เสนอเรื่องการปิดและงดรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พื นที่น่าน ตาก และล าปางต่อสภาวิชาการ        

สภามหาวิทยาลัย และแจ้งไปยังส านักคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
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เรื่องที่  16 การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล พื้นที่เชียงใหม่ 

รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื นที่เชียงใหม่       
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ลาออกจากราชการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ท าให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ในการนี  ฝ่ายวิชาการฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ พื นที่เชียงใหม่ ดังเอกสาร สมอ.08  และรายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 2 ราย ดังนี  

1. รายช่ือการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล พื้นที่เชียงใหม่ 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1 น.ส.กนกวรรณ คันธากร 1. นายเดชาธร พจนพงษ์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 
   2. น.ส.ศลิษา เศวตนันทน์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
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2. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล พื้นที่เชียงใหม่ (ตามแบบ สมอ. 08) 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

..................................................... 

1. หลักสตูรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปดิสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  
เมื่อวันท่ี  

2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน ได้อนุมตัิการปรับปรุงแก้ไขครั งนี แล้ว ในคราวประชุม  ครั งท่ี 101 (1/2560)  เมื่อวันท่ี 6  มกราคม 
2560  

3. หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 

ตั งแต่ภาคเรียนท่ี            1  ปีการศึกษา         2560 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 

 เนื่องจากอาจารยล์าออกจ านวน 1 คน   ดังนี  
1. นางสาวกนกวรรณ   คันธากร เนื่องจากลาออกจากราชการ 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 นางสุภรพรรณ คนเฉียบ 
3 5012 00706 71 4 

อาจารย์ Ph.D. (Education) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

Massey University, New Zealand 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2544 

 
2539 

2 นางสาวกนกวรรณ  คันธากร 
3501900209098 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2543 

3 นางกัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 
3 5099 00123 88 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2532 
2527 

4 นางฝนทิพ  ราชเวียง 
3 5001 00135 55 2 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2547 
2544 

5 นางปณิสา  กุระคาน 
1 6399 00013 30 4 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2549 

สมอ.08 
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5.2 รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม)่ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 นางสุภรพรรณ คนเฉียบ 
3 5012 00706 71 4 

อาจารย์ Ph.D. (Education) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

Massey University, New Zealand 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2544 

 
2539 

2 นางกัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 
3 5099 00123 88 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2532 
2527 

3 นางฝนทิพ  ราชเวียง 
3 5001 00135 55 2 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2547 
2544 

4 นางปณิสา  กุระคาน 
1 6399 00013 30 4 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2549 

5 นายเดชาธร   พจนพงษ์* 
3 5007 00170 48 1 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2548 

6 นางสาวศลิษา   เศวตนันทน์* 
1 6599 00342 31 6 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2559 
 

2555 

*หมายเหตุ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการแก้ไข 
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หมวดที่ 3 
ข้อ 3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคณุวุฒิอาจารย ์

ฉบับเดิม 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 นางสุภรพรรณ คนเฉียบ 
3 5012 00706 71 4 

อาจารย์ Ph.D. (Education) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

Massey University, New Zealand 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2544 

 
2539 

2 นางสาวกนกวรรณ  คันธากร 
3501900209098 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2543 

3 นางกัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 
3 5099 00123 88 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2532 
2527 

4 นางฝนทิพ  ราชเวียง 
3 5001 00135 55 2 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2547 
2544 

5 นางปณิสา  กุระคาน 
1 6399 00013 30 4 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2549 
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ฉบับแก้ไข 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1 นางสุภรพรรณ คนเฉียบ 
3 5012 00706 71 4 

อาจารย์ Ph.D. (Education) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

Massey University, New Zealand 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2544 

 
2539 

2 นางกัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 
3 5099 00123 88 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2532 
2527 

3 นางฝนทิพ  ราชเวียง 
3 5001 00135 55 2 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2547 
2544 

4 นางปณิสา  กุระคาน 
1 6399 00013 30 4 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2549 

5 นายเดชาธร   พจนพงษ์* 
3 5007 00170 48 1 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2548 

6 นางสาวศลิษา  เศวตนันทน์* 
1 6599 00342 31 6 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2559 
 

2555 

*หมายเหตุ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีการแก้ไข 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี    พ.ศ.

ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดงันี  

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 

เกณฑ์ขัน้ต่ า 

ของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2555 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 32 30 

1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  17 24 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 12 
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ  2 3 
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ  - 9 

2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  15 6 
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์  9 3 

2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์  6 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 94 100 

   2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  30 36 

   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  31 31 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  18 33 

   2.4 กลุ่มวิชาโท  15 - 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 120 132 136 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ์
วันท่ี                 พ.ศ. 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจติร) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                                                               

วันท่ี                   พ.ศ. 
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3. รายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล พื้นที่เชียงใหม่ จ านวน 2 ราย 

 
 

ล าดับที่ 5 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
2. ชื่อ – สกุล นายเดชาธร   พจนพงษ ์
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
4. สังกัด คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2556 

5.3 ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2548 
 

6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 

 เดชาธร  พจนพงษ์. (2561). “Communication Problem Solving Strategies of Thai Students  

  in an Exchange Program in Singapore” การประชุมประชุมนานาชาต ิ    

         The 9th International Conference on Language, Innovation, Culture, and  

         Education 2018, กรุงเทพมหานคร. 24–25 กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 131-142.  
6.2  บทความ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 
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 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  3  ปี  
 ช่ือวิชา English for Hotel 

 ช่ือวิชา Essential English Phonetics and Phonology for Communication 

 ช่ือวิชา English for Office Communication 

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                              (นายเดชาธร   พจนพงษ์) 
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ล าดับที่ 6 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
2. ชื่อ – สกุล นางสาวศลิษา   เศวตนันทน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
4. สังกัด คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
2559 

5.3 ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2555 
 

6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 

 ศลิษา  เศวตนันทน์. (2561). “The Comprehension of Metaphor in English Contemporary          Songs by English as a 

Foreign Language Learners” การประชุมประชุมนานาชาติ            The 9th International Conference on Language, 

Innovation, Culture, and  

         Education 2018, กรุงเทพมหานคร. 24–25 กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 113-119.  
6.2  บทความ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  1  ปี  
 ช่ือวิชา English Communication for Information Technology  

 ช่ือวิชา English for Airline Business 

 ช่ือวิชา Contrastive Analysis of English and Thai 
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         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                          (นางสาวศลิษา   เศวตนนัทน์) 

 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา รายชื่อและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล พื นที่เชียงใหม่ ตามรายละเอียดแบบ สมอ. 08 และ แบบฟอร์มประวัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ราย ที่ขอเปลี่ยนแปลงแทนรายเดิม  และมีมติรับรองการขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล พื นที่เชียงใหม่ ดังนี  

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 

1 น.ส.กนกวรรณ คันธากร 1. นายเดชาธร พจนพงษ์ 

   2. น.ส.ศลิษา เศวตนันทน์ 
 

เรื่องที่ 17 การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี พื้นที่
เชียงใหม่ และพื้นที่ล าปาง 

รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดังนี  

1. พื  นที ่เช ียงใหม่ ม ีอาจารย ์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรฯ ขอลาออกจากการปฏิบัต ิหน้าที ่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ราย คือ 1) นายสวัสดิ์  หากิน 2) นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์  

2. พื นที ่ล าปาง มีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรฯ ลาออกจากราชการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

จ านวน 1 ราย คือ 1) น.ส.วราภรณ์  แก้วสิงห์สืบ  

ทั งนี  ท าให้มีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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ในการนี  ฝ่ายวิชาการฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื นที่เชียงใหม่ และพื นที่
ล าปาง ดังเอกสาร สมอ.08  และรายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 
จ านวน 3 ราย ดังนี  

1. รายชื่อการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ พื้นที่เชียงใหม่ และ ล าปาง 

 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1 นายสวัสดิ์ 
(เชียงใหม่) 

หากิน น.ส.รังศิมา กันธิวาส ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 นางเพราพิลาส 

(เชียงใหม่) 
ประสิทธิ์บุรีรักษ ์ นางศุภลักษณ์ จงชานสิทธิ์โธ ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 น.ส.วราภรณ์ 

(ล าปาง) 
แก้วสิงห์สืบ น.ส.นฤมล คุ้มพงษ ์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 
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2. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ พื้นที่เชียงใหม่ และพื้นที่ล าปาง (ตามแบบ สมอ. 08) 

สมอ. 08 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชบีัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

..................................................... 

1. หลักสตูรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปดิสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา       เมื่อวันที่          20 

มิถุนายน 2561  

2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน ได้อนุมตัิการปรับปรุงแก้ไขครั งนี แล้ว ในคราวประชุม                              ครั งท่ี  101 (1/2560)  
เมื่อวันท่ี  6  มกราคม 2560   

3. หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 

ตั งแต่ภาคเรียนท่ี                  1 ปีการศึกษา              2560 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 

     เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร พื นที่ เชียงใหม่ และ ล าปาง เนื่องจากอาจารยล์าออกรายละเอียด ดังนี  
เชียงใหม ่

     1. นายสวัสดิ์  หากิน            ลาออกจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

     2. นางเพราพิลาส ประสิทธิบรุีรักษ์     ลาออกจาก อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

ล าปาง 

     1. นางสาววราภรณ์  แก้วสิงห์สืบ        ลาออกจากราชการ วันท่ี 15 มีนาคม 2561 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

5.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

*หมายเหตุ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการแก้ไข 

5.1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

*หมายเหตุ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการแก้ไข 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1. นายสวัสด์ิ   หากิน* 
3500700485228 

อาจารย์ บช.ม.  
บช.บ.  
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2554 
2540 

2. นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี  
3102000943890   
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  

2556 
2547 
2542 

 
3. นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์* 

3521200275969 
อาจารย์ บช.ม. 

บช.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2544 
2542 

4. นายทศพร  ไชยประคอง 
3501900180022 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

5. นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย์ 
1229900023249 

อาจารย์ M.Com. (Extension) in 
Accounting and 
Information System 
บช.บ. 

University of New  South 
Wales, Australia 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 

2550 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1 นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์  
1509900262607 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2553 
2551 

2 นางสาวกรรณิการ์  ใจมา  
1529900083397 

อาจารย์ บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556 
2551 

3 นางสาววราภรณ์   สิงห์แก้วสืบ * 
1529900370817 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ล าปาง 

2560 
2554 

4 นางพวงทอง  วังราษฎร์  
3520100548750 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี)  
บช.ม.   
ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป (การบัญชี) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
สถาบันราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2557 
2551 
2543 
2534 

5 นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์  
3500100030840 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2547 
2543 
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5.2 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม่) 
5.2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

*หมายเหตุ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการแก้ไข 

 5.2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

*หมายเหตุ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการแก้ไข 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1. นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย์ 
1229900023249 

อาจารย์ M.Com. (Extension) in 
Accounting and 
Information System 
บช.บ. 

University of New  South 
Wales, Australia 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 

2550 
2. นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี 

3102000943890   
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  
 

2556 
2547 
2542 

 
 

3. นายทศพร  ไชยประคอง 
3501900180022 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

4. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส* 
1509900055237 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2549 

5. นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ* 
3501400210411 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 
2535 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1 นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์  
1509900262607 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2553 
2551 

2 นางสาวกรรณิการ์  ใจมา  
1529900083397 

อาจารย์ บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556 
2551 

3 นางสาวนฤมล  คุ้มพงษ์  * 
1559900016657 
 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

2553 
2550 

4 นางพวงทอง  วังราษฎร์  
3520100548750
  

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี)  

บช.ม.   

ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป (การบัญชี) 

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
สถาบันราชภัฏล าปาง 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2557 
2551 
2543 

 
2534 

5 นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์  
3500100030840 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2547 
2543 
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หมวดที่ 3 
ข้อ 3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคณุวุฒิอาจารย ์

ฉบับเดิม 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1. นายสวัสด์ิ   หากิน* 
3500700485228 

อาจารย์ บช.ม.  
บช.บ.  
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2554 
2540 

2. นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี * 
3102000943890   
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  

2556 
2547 
2542 

 
3. นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์* 

3521200275969 
อาจารย์ บช.ม. 

บช.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2544 
2542 

4. นายทศพร  ไชยประคอง* 
3501900180022 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

5. นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย์* 
1229900023249 

อาจารย์ M.Com. (Extension) in 
Accounting and 
Information System 
บช.บ. 

University of New  South 
Wales, Australia 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 

2550 
6. นางสาวเสรฐสุดา  ปรีชานนท์ 

3500100029558 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) 
บช.บ. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2532 
2544 

 
2527 

7. นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 
3509901492459 

อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร) 
บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2549 
 

2545 
2541 

8. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส 
1509900055237 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2549 

9. นางศศิพัชร์  สันกลกิจ 
3550600359921 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2549 
2545 

10. นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ 
3501400210411 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 
2535 

11. นางสาวนฤมล  คุ้มพงษ์ 
1559900016657 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2553 
2550 

12. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ์ 
152990028X9271 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2557 
2553 
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* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

ฉบับแก้ไข 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

      
13. นายอดิศักดิ์   ฝนห่าแก้ว 

1509900287243 
อาจารย์ บช.ม.  

บธ.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2551 

14. นายปฐมชัย   กรเลิศ  
2500500016161 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2552 

 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1 นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์  
1509900262607 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2553 
2551 

2 นางสาวกรรณิการ์  ใจมา  
1529900083397 

อาจารย์ บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556 
2551 

3 นางสาววราภรณ์   สิงห์แก้วสืบ * 
1529900370817 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ล าปาง 

2560 
2554 

4 นางพวงทอง  วังราษฎร์  
3520100548750 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี)  
บช.ม.   
ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป (การบัญชี) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
สถาบันราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2557 
2551 
2543 
2534 

5 นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์  
3500100030840 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2547 
2543 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1. นายสวัสด์ิ   หากิน* 
3500700485228 

อาจารย์ บช.ม.  
บช.บ.  
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2554 
2540 

2. นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี * 
3102000943890   
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  

2556 
2547 
2542 

 
3. นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์* 

3521200275969 
อาจารย์ บช.ม. 

บช.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

2544 
2542 
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* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

4. นายทศพร  ไชยประคอง* 
3501900180022 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

5. นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย์* 
1229900023249 

อาจารย์ M.Com. (Extension) in 
Accounting and 
Information System 
บช.บ. 

University of New  South 
Wales, Australia 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 

2550 
6. นางสาวเสรฐสุดา  ปรีชานนท์ 

3500100029558 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) 
บช.บ. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2532 
2544 

 
2527 

7. นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 
3509901492459 

อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร) 
บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2549 
 

2545 
2541 

8. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส 
1509900055237 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2549 

9. นางศศิพัชร์  สันกลกิจ 
3550600359921 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2549 
2545 

10. นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ 
3501400210411 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 
2535 

12. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ์ 
152990028X9271 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2557 
2553 

13. นายอดิศักดิ์   ฝนห่าแก้ว 
1509900287243 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2551 

14. นายปฐมชัย   กรเลิศ  
2500500016161 

อาจารย์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2552 

 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1 นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ์  
1509900262607 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2553 
2551 

2 นางสาวกรรณิการ์  ใจมา  
1529900083397 

อาจารย์ บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2556 
2551 

3 นางสาวนฤมล  คุ้มพงษ์  * 
1559900016657 
 

อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

2553 
2550 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดมิ และเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 
ระดับ     ปริญญาตรี    พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

แผนฝึกงานทาง
วิชาชีพบัญช ี
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

แผนสหกิจศกึษาทาง
วิชาชีพบัญช ี
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 32 30 30 
1.1)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6   
1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3   
1.3) กลุ่มวิชาภาษา  15 30 30 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6   
1.5) กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2   

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 96 96 100 
2.1)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  45 45 45 
2.2)   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  33 36 36 
2.3)   กลุ่มวิชาชีพเลือก  18 15 19 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 
     

รวม 120 134 132 136 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา   โชติเสถียรกลุ) 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 
วันท่ี                  พ.ศ.   

 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
                                                     

 
   (รองศาสตราจารย์ศลีศิริ  สง่าจติร)     

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                                                                
วันท่ี                พ.ศ.  

4 นางพวงทอง  วังราษฎร์  
3520100548750
  

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี)  

บช.ม.   

ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป (การบัญชี) 

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
สถาบันราชภัฏล าปาง 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2557 
2551 
2543 

 
2534 

5 นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์  
3500100030840 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2547 
2543 



42 

 

3. รายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี          
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่เชียงใหม่ จ านวน 3 ราย 

    
 

        

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชา  -    

2. ชื่อ – สกุล   นางสาวรังศิมา กันธิวาส  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

4. สังกัด   คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์เชียงใหม ่

5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัพายัพ บช.ม. - 2552 
5.3 ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัพายัพ บช.บ. - 2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

สุรัตน์  ยาสิทธิ์ และ รังสิมา  กันธิวาส. (2560). “ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักของวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แกะสลักไม้บ้านโรงวัว ต าบลน  าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่.” ใน Proceedings Book 4th CRCI 

& 2 nd ISHPMNB 2 0 1 7  “ Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3 E”, 2 6  –  2 7 
กรกฎาคม 2560. หน้า 911 – 916. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

6.2 บทความ 

ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 7 ปี  
 ช่ือวิชา การบัญชีขั นต้น 

 ช่ือวิชา การเงินธุรกิจส าหรับนักบัญชี 
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  

 
 

 
(ลงช่ือ) ......................................................... 

(นางสาวรังศิมา   กันธิวาส) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชา  -    

2. ชื่อ – สกุล   นางศุภลักษณ ์ จงชานสิทโธ  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

4. สังกัด   คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์เชียงใหม ่

5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ บช.ม. - 2542 
5.3 ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัพายัพ บธ.บ. การบัญชี 2535 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ. (2557). “แนวทางการจัดท าบัญชีท่ีเหมาะสมส าหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้าย
ทอมือ ในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่.” ใน เอกสารการประชุมวิชาการ ทางบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  ระดับชาติ  ครั งที่  1 (The 1st Conference Business Administration and Liberal Arts of RMUTL), 5-6 

กันยายน 2557. หน้า 645-656. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 
6.2 บทความ 

ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 17 ปี  
 ช่ือวิชา การบัญชีบริหาร 

 ช่ือวิชา การบัญชีชั นกลาง 2 

 ช่ือวิชา การบัญชีชั นสูง 2 
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
  

 
 

 
(ลงช่ือ) ......................................................... 
       (นางศุภลักษณ ์ จงชานสิทโธ) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชา  -    

2. ชื่อ – สกุล   นางสาวนฤมล คุ้มพงษ ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

4. สังกัด   คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์เชียงใหม ่

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ บช.ม. - 2553 
5.3 ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ภาค

พายัพ 
บธ.บ. การบัญชี 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

นิตยา คุ้มพงษ์ และ นฤมล คุ้มพงษ์. (2557). “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตเทศบาลต าบลสันผีเสื อ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ .” ใน เอกสารประชุมเชิงวิชาการทาง
บริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557. หน้า 
695-713. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

6.2 บทความ 

   ไม่มี 

6.3   หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

  ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 6 ปี  
 ช่ือวิชา การบัญชีขั นต้น 

 ช่ือวิชา การเงินธุรกิจส าหรับนักบัญชึ 
 ช่ือวิชา การบัญชีชั นกลาง 1 

 ช่ือวิชา การบัญชีภาษีอากร 

 ช่ือวิชา การบัญชีต้นทุน 

 ช่ือวิชา การบัญชีบริหาร 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
  

 

 
(ลงช่ือ) ......................................................... 

(นางสาวนฤมล คุ้มพงษ)์ 
 

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา รายชื่อและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

สูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี พื นที่เชียงใหม่ และพื นที่ล าปาง ตามรายละเอียดแบบ สมอ. 08 และแบบฟอร์ม

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 ราย ที่ขอเปลี่ยนแปลงแทนรายเดิม  และมีมติรับรองการขอ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี พื นที่เชียงใหม่ และพื นที่ล าปาง ดังนี  

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 

1 นายสวัสดิ์ 
(เชียงใหม่) 

หากิน น.ส.รังศิมา กันธิวาส 

2 นางเพราพิลาส 

(เชียงใหม่) 
ประสิทธิ์บุรีรักษ์ นางศุภลักษณ ์ จงชานสิทธิ์โธ 

3 น.ส.วราภรณ์ 
(ล าปาง) 

แก้วสิงห์สืบ น.ส.นฤมล คุ้มพงษ ์
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เรื่องที่  18 การพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
การท่องเที่ยวและการบริการ พื้นที่เชียงใหม่ 

รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วยหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื นที ่เชียงใหม่ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 เนื่องจากได้รับการอนุญาตและอนุมัติให้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จ านวน 1 ราย ท าให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ในการนี  ฝ่ายวิชาการฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ พื นที่เชียงใหม่  ดังเอกสาร 
สมอ.08  และรายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 1 ราย ดังนี  

1. รายชื่อการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การบริการ พื้นที่เชียงใหม่ 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1 น.ส.สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ น.ส.มัทรี สีมา ลาศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61 
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2. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การบริการ พื้นที่เชียงใหม่ (ตามแบบ สมอ. 08) 

สมอ. 08 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

..................................................... 

1. หลักสตูรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปดิสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา      เมื่อวันท่ี             

2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน ได้อนุมตัิการปรับปรุงแก้ไขครั งนี แล้ว ในคราวประชุม    ครั งท่ี            

1/2560 เมื่อวันท่ี      6 มกราคม 2560  

3. หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 

ตั งแต่ภาคเรียนท่ี           1  ปีการศึกษา         2561 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 เ นื่ อ ง ด้ ว ย ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร  ( ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. 2560) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อ รวมทั งสิ นจ านวน 1 คน ดังนี  
 1. นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ  เนื่องจากลาศึกษาต่อ 

 

 ดังนั น หลักสูตรฯ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มคอ.1) โดยมีรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังสาระการปรับปรุงแก้ไข ข้อ 5.2 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

 5.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
เลขประจ าตัวประชาชน สถาบัน  ปี 

1 นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
 5500200014419  ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเท่ียว) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 2542 
2 นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
 5509900085543  ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2543 
3 นางสาวรชวดี พันธุ์นิติภูมิ อาจารย์ Master of Tourism Management Chongqing Technology and  2559 

 1571000037456   Business University, China  
   ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2552 

4 นางสาวอ าพร  กันทา อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 
 1509900591601  ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2552 

5 นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย อาจารย์ Master of Tourism Management Kunming University of science  2558 
 1500900118079   and Technology, China  
   ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2554 

 

5.2 รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม)่ 

 5.2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
เลขประจ าตัวประชาชน สถาบัน  ปี 

1 นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย อาจารย์ Master of Tourism Management Kunming University of science  2558 
 1500900118079   and Technology, China  
   ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2554 
2 นายชูเกียรติ  ศิริวงศ์ อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

 5509900085543  ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2543 
3 นางสาวรชวดี พันธุ์นิติภูมิ อาจารย์ Master of Tourism Management Chongqing Technology and  2559 

 1571000037456   Business University, China  
   ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2552 

4 นางสาวอ าพร  กันทา อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 
 1509900591601  ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2552 

5 นางสาวมัทรี สีมา* อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
 1509900940184  ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2555 

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่มีการแก้ไข 
 

 

 



51 

 
 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ     ปริญญา
ตรี    พ.ศ.  2548   ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี  

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ า 

ของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2555 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 32 30 

   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 
3 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 

   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12 12 

   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 3 

   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2 3 

   1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ  - 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 90 90 

   2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  24 24 

   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  36 36 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  30 30 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 6 8 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 126 134 134 

  

 รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกลุ) 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 
         วันท่ี                     พ.ศ.                 

  

 รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  
  

(รองศาสตราจารย์ศีลศริิ  สง่าจิตร)     

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                                                                
วันท่ี                พ.ศ. 
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3. รายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
การท่องเที่ยวและการบริการ พื้นที่เชียงใหม่ จ านวน 1 ราย 

ล าดับที่ 5 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
----------------------------------------------------------------- 

 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชา  การท่องเที่ยวและการบริการ 
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาวมัทรี สมีา  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
4. สังกัด                            คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยันเรศวร ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว 2559 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา 

ศศ.บ. การท่องเที่ยว 2555 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

มัทรี สีมา อ าพร กันทา และ สุภาวดี หิรัญพต. (2561). การศึกษาการจัดการผลกระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนบ้านห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน . รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง 
วิจัย ประจ าปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 30 มีนาคม 2561. 30 มีนาคม 2561. หน้า 
187-195. 

 ชูเกียรติ ศิริวงศ์ และ มัทรี สีมา. (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพที่พักแบบอีโค่ลอจ์ด ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง 
อ า เ ภอจอมทอง  จั งหวั ด เชี ย ง ใหม่ .  ร า ย ง านกา รประ ชุม วิ ช าก า ร ร ะดั บชาติ  ม .อ . ตรั ง  วิ จั ย  ประจ า ปี  2561 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 30 มีนาคม 2561.หน้า 143-157. 

6.2  บทความ 

 ไม่มี 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี ……11…….เดือน 

 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 

 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 การด าเนินงานและบริการจัดเลี ยง 

 การส ารวจและวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

                                                                   
 (ลงช่ือ)......................................................... 

                (นางสาวมัทรี สีมา) 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา รายชื่อและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ พื นที่เชียงใหม่ ตามรายละเอียดแบบ สมอ. 08 

และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 ราย ที่ขอเปลี่ยนแปลงแทนรายเดิม  และมีมติรับรอง

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ พื นที่

เชียงใหม่ ดังนี  

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 

1 น.ส.สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ น.ส.มัทรี สีมา 

 

เรื่องที่ 19 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ พื้นที่พิษณุโลก และพื้นที่เชียงราย 

รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ด้วยหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดังนี  

1. ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พื นที ่พิษณุโลกคือ นายธนพงศ์ นิตยะประภา

เนื่องจากลาออกจากราชการ เป็น นายชัยวัฒน์  สมศรี  
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2. เปิดการเรียนการสอน ณ พื นที่เชียงราย โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

2.1  นายนิติศักดิ์     เจริญรูป 

2.2  นางปาริชาติ     อ านวยพรเลิศ 

2.3  นางสาวบุญญรัตน์    อ่ าสุรา 

2.4  ว่าที่ รต.หญิงภรณ์ธิพัชร   วิมุกตายน 

2.5  นางสาวณิชพัณณ์    ปิตินิยมโรจน์ 

เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา          

พ.ศ. 2558  

ในการนี  ฝ่ายวิชาการฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ พื นที่พิษณุโลก และขอเปิดการเรียนการสอน ณ พื นที่เชียงราย ดังเอกสาร สมอ.08  และ
รายละเอียดแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี   

1. รายชื่อการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ พื้นที่พิษณุโลก และพื้นที่เชียงราย 

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1 นายธนพงศ ์
(พิษณุโลก) 

นิตยะประภา นายชัยวัฒน์ สมศรี ลาออกจากราชการเมื่อวันที่  
2 พ.ค. 61 

2 (เชียงราย) นายนิติศักดิ ์ เจริญรูป ขอเปิ ดการ เรี ยนการสอน       
ณ พื นท่ีเชียงราย นางปาริชาติ อ านวยพรเลิศ 

น.ส.บุญรัตน์ อ่ าสุรา 
ว่าที่ รต.หญิง ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน 
น.ส.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ 
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2. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ พื้นที่พิษณุโลก และพื้นที่เชียงราย (ตามแบบ สมอ. 08) 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

..................................................... 
1. หลักสตูรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เมื่อวันที่           
2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน ได้อนุมตัิการปรับปรุงแก้ไขครั งนี แล้ว ในคราวประชุม  ครั งท่ี        101 

(1/2560)      เมื่อวันท่ี    6  มกราคม พ.ศ.2560  

3. หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 

ตั งแต่ภาคเรียนท่ี         1       ปีการศึกษา       2561       เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับจ านวนพื นที่ที่เปิดสอน โดยในหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ ได้เปิดสอนจ านวน 3 พื นที่ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก โดยมีรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังสาระการปรับปรุง
แก้ไข ข้อ 5.1 

2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหมวดที่ 3 ให้สอดคล้องกับจ านวนพื นที่ที่เปิดสอน โดยในหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ได้เปิดสอนจ านวน 3 พื นที่ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก โดยมีรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังสาระการปรับปรุงแก้ไข ข้อ 
5.2 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
5.1 หมวดที่ 1  
 ข้อที่  9  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ฉบับเดิม 

 9.1  มทร.ล้านนา เชียงใหม ่
9.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร วิชาเอกการจดัการสารสนเทศ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว 
350190016xxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Information Management) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2546 
2539 

2 นางหฤทัย อาษากิจ 
357050030xxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยโยนก  

2547 
2538 

3 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
150999000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

2553 
2550 
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9.1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางสาววรรณพร ทีเก่ง 
352060001xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2557 
 

2548 
2542 
2537 

2 นายธีรภพ  แสงศรี 
110140017xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2553 
2549 

3 นายนรินทร์ จิวิตัน 
1510069000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2550 

 

 9.2  มทร.ล้านนา พิษณโุลก 
9.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางอารยา นุ่มน่ิม 
363980005xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 
 

2537 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 
365010051xxxx 

อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 

2539 
3 นายธนพงศ์ นิตยะประภา 

165010001xxxx 
อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2554 

4 นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์ 
364060048xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยพิษณุโลก 

2552 
2550 

5 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก 
365990074xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 
2542 
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ฉบับแก้ไข 

9.1  มทร.ล้านนา เชียงใหม ่
9.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร วิชาเอกการจดัการสารสนเทศ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว 
350190016xxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Information Management) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2546 
2539 

2 นางหฤทัย อาษากิจ 
357050030xxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยโยนก  

2547 
2538 

3 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
150999000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

2553 
2550 

9.1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางสาววรรณพร ทีเก่ง 
352060001xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2557 
 

2548 
2542 
2537 

2 นายธีรภพ  แสงศรี 
110140017xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2553 
2549 

3 นายนรินทร์ จิวิตัน 
1510069000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2550 

 9.2  มทร.ล้านนา เชียงราย 
9.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร วิชาเอกการจดัการสารสนเทศ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นายนิติศักดิ์ เจริญรูป 
322970003xxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
2545 

 
2539 

2 นางปาริชาติ อ านวยพรเลิศ 
352030040xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2539 

3 นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา 
318050025xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 
 

2555 
 

2548 
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4 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน 
357990003xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สถาบันราชภัฎเชียงราย 

2556 
2544 

5 นางสาวณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ 
350090016xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
2544 

 9.3  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
9.3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางอารยา นุ่มน่ิม 
363980005xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 
 

2537 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 
365010051xxxx 

อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 

2539 
3 นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์ 

364060048xxxx 
อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยพิษณุโลก 

2552 
2550 

4 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก 
365990074xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 
2542 

5 นายชัยวัฒน์ สมศรี 
356050034xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 

2554 
2537 

 ข้อที่  10  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ฉบับเดิม 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ฉบับแก้ไข 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย 

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

5.2 หมวดที่ 3  
 ข้อที่  2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 ฉบับเดิม 

2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
  2.5.1.1 วิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 

จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.1 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 3 - - 60 60 60 

81 

81 
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ชั นปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- 60 60 60 60 

  
   2.5.1.2 กลุ่มวิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.1 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั นปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- 60 60 60 60 
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2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
2.5.2.1 วิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- 60 60 60 60 

 

 ฉบับแก้ไข 

2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
  2.5.1.1 วิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 

จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.1 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั นปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- 60 60 60 60 
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   2.5.1.2 กลุ่มวิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.1 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั นปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- 60 60 60 60 

  
2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

2.5.2.1 วิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 
จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- 30 30 30 30 
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2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
2.5.3.1 วิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

ตามคุณสมบัติข้อที่ 2.2.2 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- 60 60 60 60 

  

 ข้อที่  3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์

 ฉบับเดิม 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
1 นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว 

350190016xxxx 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Information Management) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2546 
2539 

2 นางหฤทัย อาษากิจ 
357050030xxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยโยนก  

2547 
2538 

3 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
150999000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

2553 
2550 

4 นางสาววรรณพร ทีเก่ง 
352060001xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2557 
 

2548 
2542 
2537 

5 นายธีรภพ  แสงศรี 
110140017xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2553 
2549 

6 นายนรินทร์ จิวิตัน 
1510069000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2550 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางอารยา นุ่มน่ิม 
363980005xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 
 

2537 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 
365010051xxxx 

อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 

2539 
3 นายธนพงศ์ นิตยะประภา 

165010001xxxx 
อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2554 

4 นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์ 
364060048xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยพิษณุโลก 

2552 
2550 

5 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก 
365990074xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 
2542 

 

 ฉบับแก้ไข 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
1 นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว 

350190016xxxx 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Information Management) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2546 
2539 

2 นางหฤทัย อาษากิจ 
357050030xxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยโยนก  

2547 
2538 

3 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
150999000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

2553 
2550 

4 นางสาววรรณพร ทีเก่ง 
352060001xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2557 
 

2548 
2542 
2537 

5 นายธีรภพ  แสงศรี 
110140017xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2553 
2549 

6 นายนรินทร์ จิวิตัน 
1510069000xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2550 

 
 

81 

81 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นายนิติศักดิ์ เจริญรูป 
322970003xxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
2545 

 
2539 

2 นางปาริชาติ อ านวยพรเลิศ 
352030040xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2539 

3 นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา 
318050025xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 
 

2555 
 

2548 

4 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน 
357990003xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สถาบันราชภัฎเชียงราย 

2556 
2544 

5 นางสาวณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ 
350090016xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
2544 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางอารยา นุ่มน่ิม 
363980005xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 
 

2537 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 
365010051xxxx 

อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 

2539 
3 นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์ 

364060048xxxx 
อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยพิษณุโลก 

2552 
2550 

4 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก 
365990074xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 
2542 

5 นายชัยวัฒน์ สมศรี 
356050034xxxx 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 

2554 
2537 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ     
ปริญญาตรี    พ.ศ.  2548   ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขัน้ต่ า 

ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2560 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 

   1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  12 12 

   1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ  3 3 

   1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ  9 9 

   1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  3 3 

   1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  3 3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 103 103 

   2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  30 30 

   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  37 37 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  36 36 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 120 139 139 

  

รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

   
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ์

วันท่ี        เดือน         พ.ศ. 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  

(                                           ) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                                                                 

วันท่ี        เดือน         พ.ศ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

3. รายละเอียดแบบฟอร์มประวัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ พื้นที่พิษณุโลก และพื้นที่เชียงราย จ านวน 6 ราย 

 

 
        

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นายชัยวัฒน์ สมศร ี

3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
4. สังกัด                            คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก     

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ 

2554 

5.3 ปริญญาตร ี วิทยาลัยโยนก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2537 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

ไม่มี 
 6.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ชัยวัฒน์ สมศรี, บงกชกร หงส์สาม, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์. (2560). อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ  
นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ปีที่ 11 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560), 
หน้า 161 - 173. 

6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่ม ี

 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี   14  ปี  
 วิชา การเชียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชา ระบบสารสนเทศในองค์กร 

 วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 วิชา การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  
 วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ  

 วิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท   ปี 
        7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                               (นายชัยวัฒน์ สมศรี) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นายนิติศักด์ิ  เจริญรูป 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ปร.ด. วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 2553 

5.2 ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2545 

5.3 ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2539 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

นิ ติ ศั ก ดิ์  เ จ ริ ญ รู ป  และ คณ ะ .  ( 2 5 5 6) .  ก า ร พัฒนา แอพพลิ เ ค ช่ั น เพื่ อ น า เ สน อข้ อ มู ล แห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  
วัดพระแก้วมรกต. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
นิ ติ ศั ก ดิ์  เ จ ริ ญ รู ป  แ ล ะค ณ ะ .  ( 2 5 5 6) .  ก า รพัฒน า ร ะ บบ ส า ร ส น เ ทศ เ พื่ อ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อนุ รั ก ษ์   
(วัดพระธาตุ 9 จอม) ที่สอดคล้องกับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นิติศักดิ์ เจริญรูป. (2556). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. 
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นิติศักดิ์ เจริญรูป และคณะ. (2557). การศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิต ต่อหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ . 
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นิติศักดิ์ เจริญรูป . (2558). การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ.  แหล่งทุน งบประมาณ
ผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 วรีวรรณ เจริญรูป, นิติศักดิ์ เจริญรูป และ จรัสศรี โนมี (2561) การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาล้านนา: 
ตุงล้านนา. แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนวิจัยภายใต้ โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการน า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 

 6.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

เอกสารแนบ 2 
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นิติศักดิ์ เจริญรปู. 2560) การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริมเพ่ือน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว : กรณีศึกษาวัดพระแก้ว 
จังหวัดเชียงราย. วารสารการจัดการสมยัใหม่. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560), หน้า 13-30. 

6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
นิติศักดิ์ เจริญรูป. (2559). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (ปรับปรุงครั งท่ี 2). เชียงใหม่: จรัสธุรกิจ 

การพิมพ.์  
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 9 ปี  
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ  
 หลักเบื องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท - ปี 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

(ไม่มี) 
 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                              (นายนิติศักดิ์  เจริญรูป) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
4. สังกัด                            คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
วท.ม. 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ 

2549 

5.2 ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2539 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

6.1.1  ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ, บุญญรัตน์ อ่ าสุรา, และภานุสรณ์ หน่อแก้ว. (2560). ระบบแจ้งซ่อมบ ารุง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 (น. 802-810). สุรินทร์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

6.1.2  ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ, และปรียาวัลย์  เลี ยงอยู่. (2560). ระบบจัดการโรงสีข้าว กรณีศึกษา : โรงสีข้าว ป.เจริญกิจ 
อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. ใน วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั ง
ที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” (น. 547-555). 
ตาก:วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น. 

6.1.3  สุรชัย  อ านวยพรเลศ, ปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ, และกิตติศักดิ์ จากภัย. (2560). ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การจราจรและเลือกใช้เส้นทาง กรณีศึกษาบริเวณ : อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ  “นอร์ท เทิร์นวิจัย” ครั งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”(น. 760-766). ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น. 

6.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
. 7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

เอกสารแนบ 2 
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     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 9 ปี  
 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 

 โปรแกรมส าเร็จ 1 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท - ปี 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
 

         
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                              (ปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
4. สังกัด                            คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ วท.ม สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2555 

5.3 ปริญญาตร ี มหาวิทยลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

6.1.1 บุญญรัตน์ อ่ าสุรา. (2561). สื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์.   
                    ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั งที่ 7 (น. 363-374). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.                     
6.1.2  ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ, บุญญรัตน์ อ่ าสุรา, และภานุสรณ์ หน่อแก้ว. (2560). ระบบแจ้งซ่อม  
                    บ ารุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. ใน การประชุมวิชาการ 

                   ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 (น. 802-810). สุรินทร์:  
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

6.2  บทความ 

 ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี………….ปี  

เอกสารแนบ 2 

2 
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 หลักเบื องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางกราฟิกส์ 
 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 

 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

 หัวข้อพิเศษ 

 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 

 การสร้างสื่อผสม 

 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท………….ปี     
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
 
 
 

 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                              (นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร  วิมุกตายน 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
4. สังกัด                            คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัพะเยา วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็และ

สารสนเทศ 

2556 

5.3 ปริญญาตร ี สถาบันราชภฏัเชียงราย ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

6.1.1 ภรณ์ธิพัชร  วิมุกตายน. (2561). การพัฒนาระบบจองห้องพักและประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาเกาะ
ทองเรสซิเดนท์ จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ 
ครั งท่ี 3 นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก.(25 พฤษภาคม 2561). หน้า 1155-1164. 

   6.2  บทความ 

 ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี………….ปี  
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี     
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

1 
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  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
 
 

 
          ว่าท่ี ร.ต.หญิง 
                                                                         ......................................................... 
                                                                                (ภรณ์ธิพัชร  วิมุกตายน) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางณิชพัณณ์  ปิตินยิมโรจน ์

3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
4. สังกัด                            คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 

5.3 ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

6.1.1 กมลลักษณ์ ชัยดี, ณรงฤทธิ์  อินชนะ และณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ (2561) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ
ใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้น และโปรแกรมส านักงานขั นพื นฐาน ส าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั งที่ 5  (น.330).นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

 6.2  บทความ 

6.2.1 กมลลักษณ์ ชัยดี, ณรงฤทธิ์  อินชนะ และณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์. (2561). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้น และโปรแกรมส านักงานขั นพื นฐาน ส าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั งที่ 5  (น.330). นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี………….ปี  
 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี     
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                           (นางณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์) 
 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา รายชื่อและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พื นที่ พิษณุโลก และพื นที่ เชียงราย                  

ตามรายละเอียดแบบ สมอ. 08 และแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ า นวน 6 ราย ที่ขอ

เปลี่ยนแปลงแทนรายเดิมและเพ่ิมใหม่  และมีมติรับรองการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พื นที่พิษณุโลก และพื นที่เชียงราย ดังนี  

ล าดับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) ชื่อ-สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนเป็น) ชื่อ-สกุล 

1 นายธนพงศ์ 
(พิษณุโลก) 

นิตยะประภา นายชัยวัฒน์ สมศรี 

2 (เชียงราย) 1.นายนิติศักดิ ์ เจริญรูป 

2.นางปาริชาติ อ านวยพรเลิศ 

3.น.ส.บุญรัตน์ อ่ าสุรา 

4.ว่าที่ รต.หญิง ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน 

5.น.ส.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ 

 

 

 

17 
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เรื่องท่ี 20 การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ 
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ) ได้แจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์            ได้
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 กรกฎาคม –                
1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ                    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ตารางผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายก าหนดไว้ 
คะแนนประเมินปี 

2559 
คะแนนประเมิน  

ปี 2560 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3 คะแนน 1.65 1.71  
1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16 1.61 1.83  
1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 1.45 1.41  
1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน อาจารย์ประจ า 5 คะแนน 2.50 3.39  
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 3.00 3.00 ข้อที่ท าได้   ข้อ 1, 3, 6 
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 2.00 3.00 ข้อที่ท าได้   ข้อ 1, 2, 3 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  1 2.04 2.39  
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 4.00 3.00 ข้อที่ท าได้ ข้อ 2-5 
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ วิทย์ 60,000 บาท/ 

คน 
สังคม 25,000 บาท/

คน 

2.77 2.59  

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.50 คะแนน 2.67 2.04  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  2 3.15 2.54  

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

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 ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 2.00 3.00 ข้อที่ท าได้  ข้อ 1,2,3,6 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  4 2.00 3.00  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมายก าหนดไว้ 
คะแนนประเมินปี 

2559 
คะแนนประเมิน  

ปี 2560 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
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 ตัวบ่งช้ี) 2.51  2.69  
ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้  

 
ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

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 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

13 2.31 3.14 1.88 2.69 พอใช้ 

ผลการประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

  

 
 

  ผลการด าเนินการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ในภาพรวมพบว่า  ผลการด าเนินการในภาพรวม 
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.69 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบพบว่า  องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 2.39 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 2.54 อยู่ใน
ระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้  องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับพอใช้  
 เมื่อพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 2.31  ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ด้าน
กระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.14 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ย  1.88 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
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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. การผลติบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ

ผลการประเมินปี 2559 ผลการประเมินปี 2560

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมินปี 

2559 
ผลการประเมินปี 2560 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.03 2.39 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.15 2.54 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.00 3.50 

คะแนนรวม 2.51 2.69 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 :  การผลิตบัณฑิต 
 จุดที่ควรพัฒนา : 

1) มหาวิทยาลัย คณะ  และหลักสูตร ยังขาดการติดตามการรับทราบประเด็นจาก สกอ. ในการปรับปรุง
หลักสูตรโดยเฉพาะการปรับปรุงที่มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถกู้เงิน กยศ. ได้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในอนาคต  

2) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งชี ที่ 1.1) จ านวน 2 
หลักสูตร   ส่งผลให้การก ากับมาตรฐานหลักสูตรในระดับคณะไม่ผ่าน (ตัวบ่งชี ที่ 5.2 ข้อ 6) และมีผลต่อการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านด้วย 

3) คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย ขาดการสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพ
อย่างเป็นระบบและชัดเจน ทั งทางด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

4) คณะยังขาดระบบกลไกและการวางแผนการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลให้การพัฒนา
นักศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

5) การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ายังขาดความชัดเจนไม่สะท้อนผลการด าเนินการใน
ภาพรวม 

6) การจัดท าแผนพัฒนาและกิจกรรมนักศึกษายังขาดความชัดเจนทั งด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี วัดความส าเร็จ ท าให้ไม่สามารถสะท้อนการเสริมสร้างบัณฑิตพึงประสงค์ อีกทั งการประเมินผลส าเร็จเป็นเพียง
การประเมินปัจจัยน าเข้าด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 

1) คณะ และหลักสูตร ควรมีการติดตาม การปรับปรุงหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ และมีรหัสหลักสูตร 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกู้ยืม กยศ.ได้ รวมทั งหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน นอกจากนี ควรมี
การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการปรับปรุงหลักสูตร การรวมสาขาวิชาเป็นแขนงวิชาและเขตพื นที่ 

2) คณะควรให้ความส าคัญและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ทั งในประเด็นของ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 
อีกทั งควรให้ความรู้ ความเข้าใจและการสนับสนุนการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับนักศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3) คณะ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวางกรอบอัตราก าลังที่
สมดุลกับหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ที่ชัดเจน ก าหนด
แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (IDP) มาสู่การปฏิบัติในระดับพื นที่เชื่อโยงทั งคณะ ตั งแต่ระดับหลักสูตร โดยเฉพาะ
การศึกษาต่อ การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ความช่วยเหลือจัดล าดับความส าคัญเป็นรายบุคคล มี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
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4) คณะควรวางแผนและสร้างระบบและกลไกการให้บริการ โดยอาจต้องพิจารณาโครงสร้างของคณะ 
ศึกษาหาความต้องการของการให้บริการของนักศึกษา มีการวางแผนและด าเนินการให้บริการที่เหมาะสม มีการ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ และการให้
ข้อมูลแหล่งของหน่วยงานของการให้บริการ เพ่ือให้เหมาะสม ตามความคาดหวังของนักศึกษา การจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ 

5) คณะ ควรจัดให้มีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เพ่ิมมากขึ น โดยอาจมีการส ารวจความ
ต้องการ โดยเฉพาะประเด็นความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 

6) คณะ ควรมีการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และเขตพื นที่ มีการก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จของแผนและกิจกรรม โดยเน้นความส าเร็จด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับ
นักศึกษา ทั งทางด้านบัณฑิตพึงประสงค์  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั งมีการประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ของแผนและกิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมและแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
สามารถเป็นบัณฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพในอนาคต    
 
องค์ประกอบที่ 2 :  การวิจัย 
 จุดที่ควรพัฒนา : 
 ผลการวิจัยไม่มีทิศทางการวิจัยที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสาขาและคณะบริหารธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 

1) ควรมีการก าหนดทิศทางการวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะ และ
ผลักดันไปปรับให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร งบประมาณ ตลอดจนสะท้อนถึงผลผลงานของคณะ ควร
วิเคราะห์หาศักยภาพของบุคลากรและความสามารถเฉพาะด้านเพ่ือก าหนดทิศทางงานวิจัยของแต่ละสาขา แล้ว
ส่งเสริมให้ได้โจทย์งานวิจัยที่สนับสนุนการบูรณาการสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 

2) คณะควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทุกคนในคณะท างานวิจัย ซึ่งอาจเป็นงานวิจัยทางบูรณาการหรือหา
แหล่งทุนจากภายนอก เพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั งควรให้ผลงานวิจัยกระจายสู่
บุคลากรในคณะอย่างทั่วถึง ไม่ใช่นักวิจัยเพียงบางกลุ่ม บางคน ซึ่งเป็นบุคลากรเพียงไม่ก่ีในคณะ 
 
องค์ประกอบที่ 3 :  การบริการวิชาการ 
 จุดที่ควรพัฒนา : 
 ผลการวิจัยไม่มีทิศทางการวิจัยที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสาขาและคณะบริหารธุรกิจ 
ถึงแม้ว่า จะมีตัวบ่งชี ของแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน แต่ไม่สามารถน าสู่การปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
ที่ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานได ้
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 

1) ควรมีการก าหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการให้ชัดเจน ก าหนดตัวบ่งชี ความส าเร็จของ
แผนบริการวิชาการด้านชุมในแต่ละปี ไปจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และเชื่อโยงสู่โครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าสู่
การปฏิบัติได้ ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี การหารายได้ด้านบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้คณะ 
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2) ควรมีการก ากับติดตามเพ่ือน าผลไปด าเนินการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านบริการวิชาการท่ีก าหนดไว้ 
 
องค์ประกอบที่ 4 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา : 
 คณะบริหารธุรกิจมีการน าแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะวัฒนธรรม มาเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงานตามแผน มี
ตัวบ่งชี รองรับความส าเร็จของแผน แต่การจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังขาดการประเมินความส าเร็จ
ของโครงการ และยังไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 
 คณะบริหารธุรกิจควรน าตัวบ่งชี จากแผนกลยุทธ์มาเป็นปัจจัยหลักน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินกิจกรรมโครงการให้ตอบโจทย์ตัวบ่งชี ของแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะวัฒนธรรม
ดังกล่าว และควรมีการจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีตัวบ่งชี วัดความส าเร็จของโครงการ และน าผลการ
ประเมินแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป และท าให้การ
ด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่ดีขึ นกว่าเดิม 
 
องค์ประกอบที่ 5 :  การบริหารจัดการ 
 จุดที่ควรพัฒนา : 
 1) การค านวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร ทั งในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในคณะ กับการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละพื นที่ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรแต่และหลักสูตรไม่เท่ากัน 
มหาวิทยาลัยไม่ได้แยกพื นที่ของแต่ละหลักสูตร ท าให้คณะไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละตัวว่ามาจากกิจกรรมใด 
จะได้น าไปสู่การพิจารณาต้นทุนของการบริหารจัดการแต่ละหลักสูตรได้ 
 2) บุคลากรของคณะยังไม่เข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ท าให้
การด าเนินการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้
 3) คณะมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แต่การด าเนินการยังไม่ชัดเจนเพราะอยู่ในช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพื นที่ 
 4) คณะยังขาดการก ากับติดตามหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพ เนื่องจากมีบางหลักสูตร  ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 
 1) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรเข้าใจวิธีการค านวณการคิดต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรในคณะและทุก
หลักสูตรของคณะในเขตพื นที่ นอกจากได้เข้าใจการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรแล้ว ต้อง
พิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ถ้าน ามาวิเคราะห์ต้นทุนตามพันธกิจ 4 ด้าน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
บุคลากร การบริหารจัดการ และน ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลและโอกาส
ทางการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันในหน่วยงานอ่ืนๆ  
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 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของคณะในการบริหารความเสี่ยง ตั งแต่การ
ก าหนดประเด็นความเสี่ยง ว่าเป็นปัญหา การควบคุมภายในความเสี่ยง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โอกาสและความ
รุนแรงของปัญหา น าข้อมูลมาบริหารความเสี่ยง ก ากับติดตามผลการด าเนินงานความเสี่ยงโดยผู้บริหาร และสุดท้าย
ต้องมีประเด็นความเสี่ยงลดลง 
 3)  คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านการ
จัดการความรู้ โดยแบ่งเป็นเรื่อง การเรียนการสอน งานวิจัย งนบริการนักศึกษา โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน า Tacit 
Knowledge มาปรับเป็น Explicit Knowledge และมีการน ากระบวนการจัดท า องค์ความรู้ 7 ขั นตอนของการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนกันมากพอจนเกิด   องค์ความรู้ใหม่ขึ น 
 4) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรมีการจัดตั งคณะกรรมการก ากับติดตามหลักสูตรที่เข้มแข็งเข้ามาก ากับดูแลการ
ด าเนินการของทุกหลักสูตร เพ่ือช่วยในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีการดูแลหลักสูตรในพื นที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรในส่วนกลาง และหาวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงของทุกหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 
 1) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ความเชื่อมโยงระหว่างคณะกับคณะ ในเขตพื นที่ โดย
ก าหนดบทบาทหน้าที่ร่วมกัน ปัญหาของความซ  าซ้อนในการบริหารงานของคณะและ เขตพื นที่ ควรเสนอให้
ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ามาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข มิฉะนั นแล้วคณะและเขตพื นที่จะไม่สามารถท างานให้บูรณาการ
เป็นกิจกรรมเดียวกันได้ 
 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและคณะ 
ร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจฯ กับเขตพื นที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ให้เข้าในวิธีการปฏิบัติ
ร่วมกัน และคณะต้องกระจายกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังเขตพื นที่ ตั งแต่แผนกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ตอบ
โจทย์ของคณะและเขตพื นที่ ตั งแต่การแผน การก าหนดระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
การก ากับติดตาม การประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการ ทุกอย่างต้องท างานให้เป็นเนื อเดียวกัน และ
ด าเนินการในรูปแบบเดียว เพ่ือจะประเมินความส าเร็จของกิจกรรมโครงการและแผนให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
 3) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเข้าใจในหลายประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันคุณภาพคณะ ตัวอย่างเช่น การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
ทวนสอบ เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการการบริหารจัดการของคณะ ตั งแต่การน าแผนสู่การปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม การประเมินความส าเร็จของ
แผน การประเมินความส าเร็จของโครงการ การก ากับติดตามตรวจสอบ การน าผลการประเมินสู่การปรับปรุง การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ ฯลฯ และการท างานควรมีการวางแผน 
ออกแบบกระบวนการ ก ากับติดตามการท างานทั งในระดับหลักสูตรและคณะอย่างเป็นระบบ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  

1. เสนอให้ควรมีการประชุมตั งแต่ระดับระดับหลักสูตรและคณะฯ ในการหารือถึงปัญหา

ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ นในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพ่ือจะได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาร่วมกัน 

2. เสนอให้คณะฯ มีการก ากับ ติดตาม และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพในทุกองค์ประกอบ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการตรวจประเมินด้วย เช่น ควรมีการวางแผนรวมถึงการประเมินตนเอง

ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดระยะเวลาการตรวจจริง เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งจะได้น ามาด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

3. เสนอให้คณะฯ ควรสร้างความเข้าใจในประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพ ทั งระดับหลักสูตรและระดับคณะในทุกองค์ประกอบ  

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 -ไม่มี- 

ปิดระชุมเวลา  14.50 น. 

 

 
     (นางสาวมธุรดา  สุรินทรค์ า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       คณะกรรมการประจ าคณะ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ             รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม           

         
                                  

 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

                  ประธานคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                      


