
2. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย... 

 
    
     

ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที ่ 120/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

--------------------------------------------------------------- 
 ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และเป็นไปตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 เพ่ือให้การพัฒนางานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พ.ศ. 2548 จึงขอยกเลิก ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 091/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย              
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ 
  1. อ านวยการ ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุน และตัดสินปัญหาอันเนื่องมาจากการด าเนิน
งานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
  2. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
๑. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์   กรรมการ 
๔. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย  กรรมการ 
๕. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง  กรรมการ 
๖. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน  กรรมการ 
๗. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  กรรมการ 
๘. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง   กรรมการ 
๑๑. หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
๑๒. หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
๑๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 



2.2 คณะกรรมการ... 

2. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
มีหน้ำที่ 

  พัฒนานักวิจัย ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาโครงการและเป็นต้นแบบของนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือขับเคลื่อนและ
พัฒนางานวิจัยเชิงรุก (BALA Active Researcher) จัดการความรู้ด้านงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ให้เป็นระบบ รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิจัยตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและการน าเสนอผลงาน  

คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
2.1 คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ 

๑. รองศาสตราจารย์พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์พิชาภพ  พันธุ์แพ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  พืชทองหลาง รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวลัดดา    ปินตา รองประธานกรรมการ 
๕. นายตะวัน   วาทกิจ รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  มัลลวงค์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังส ี กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร ปุกแก้ว กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์ กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร  ปรมาธิกุล กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา  ชมิดท ์ กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  พ่ึงธรรม กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์  ศรีป่าซาง กรรมการ 
๒๑. นายธนศักดิ์  ตันตินาคม กรรมการ 
๒๒. นายภาคภูมิ  ภัควิภาส กรรมการ 
๒๓. นางพีรยา  สมศักดิ์ กรรมการ 
๒๔. นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ กรรมการ 
๒๕. นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ กรรมการ 
๒๖. นางสาวพิศาพิมพ์  จันทร์พรหม กรรมการ 
๒๗. นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม กรรมการ 
๒๘. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ กรรมการ 
๒๙. นางสาวบุษบา  ฟูตา กรรมการ 
๓๐. นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๓๑. นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



2.2 คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย 
๑. รองศาสตราจารย์สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  ทิพย์ศรี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ กรรมการ 
๕. นางสาวโสภา   เภสัชพิฒกุล กรรมการ 
๖. นางสาวอุสิธารา  จันตาเวียง กรรมการ 
๗. นางแววดาว   พรมเสน กรรมการ 

2.3 คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  นพนาคร กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ ์  ความหมั่น กรรมการ 
๔. นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์ กรรมการ 

2.4 คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ น่ำน 
๑. รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ ์ กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์  กุมาร กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  กุมาร กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจราภรณ์ พูลยิ่ง กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์  ดวงพิกุล กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร  เรืองนาราบ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  ซ้อนยนต์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช  พรหมวีระไชย กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ สวัสดิ ์ กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิภา ปานศุภวัชร กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คทาวุธ แก้วบรรจง กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ กรรมการ 

2.5 คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ ตำก 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  มีใจเจริญ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซินเนีย  รัติภัทร์ กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวลักษณ์ เอ้ือพิชญานนท์ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ  ทุกข์สูญ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธิภา เพชรบุญมี กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีร ี กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา เทพมณี กรรมการ 



11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 
 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ นิยมธรรม กรรมการ 
๑๒. นางสาวสาวิตรี สุวรรณรอ กรรมการ 
๑๓. นางสาวเจนจิรา ฟ่ันเต็ม กรรมการ 
๑๔. นางสรินยา สุภัทรานนท์ กรรมการ 
๑๕. นางสาวสมใจ วงค์เทียนชัย กรรมการ 
๑๖. นางปิยะวรรณ คุ้มญาติ กรรมการ 
๑๗. นายอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย กรรมการ 

2.6 คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรัตน์  ทองฟัก กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน กรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนา   ทวินันท์ กรรมการ 
๔. นางสาวเนตรนภางค์  ทองศรี กรรมการ 
๕. ว่าที่ร้อยตรี นิพล   โนนจุ้ย กรรมการ 
๖. นางสาวปวีรัฐ    ภักดีณรงค์ กรรมการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 

   

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข)              

                               คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     
 
  


