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รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาลยัอนิเตอร์เทคลาํปาง 

ครังที 2/2559 

วนัศุกร์ที  19  สิงหาคม  2559   

เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ ห้องประชุม ECR 
 

ผู้มาประชุม 

 1 ผศ.ดร.จกัรพนัธ ์พรนิมิตร      ประธานกรรมการ 

            (อธิการบดีวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง)  

2. อาจารยอ์นงคว์รรณ อุประดิษฐ ์       กรรมการ 

     (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการและการประกนัคุณภาพฯ) 

3. อาจารยท์รายทอง  เลิศเปียง      กรรมการ 

     (คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ) 

4. อาจารยจ์นัทร์ขาว  สายแปลง       กรรมการ 

        (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

5. นางชมพนุูท  ปิงแกว้       เลขานุการ 

6. นางจนัทร์เพญ็  เจา้กลดี       ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.กรวิก พรนิมิตร       กรรมการ 

         (รองอธิการบดี)  

2. อาจารยสุ์พรรณรัตน์ มาศรัตน ์      กรรมการ 

        (ผูอ้าํนวยการศนูยจ์ดัการศึกษานอกทีตงั) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารยช์ยัวฒัน์ สมศรี   

2. นางสาวจิรนนัท ์ บุพพณัหสมยั 

3. นางสาวอจัฉรา  เมฆสุวรรณ 

4. นางสาวปัทมา   วีฟอง 

5. นางสาวญดารัตน์ อินทะขนัธ ์
 

เริมประชุมเวลา  09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาต ิ/หลกัสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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         สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจง้วิทยาลยัฯ ตามหนงัสือ ที ศธ 0506(4)/2186 

ลงวนัที  20 มิถุนายน 2559  เรืองการรับทราบการอนุมติัหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ /หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) เมือวนัที 28 มิถุนายน 2559   

     

มตทิีประชุม   รับทราบและอธิการบดีเน้นยาํว่า  การเขียนหลกัสูตรธุรกจิระหว่างประเทศ    ให้ใส่หลกัสูตร 

                         นานาชาตไิปด้วยทุกครัง  รวมทังการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  

 

1.2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวจิยัในคนฯ   

         เครือข่ายบริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบน   ไดแ้จง้หนงัสือที ศธ 6393(2)1.5.3/ว 624   

ลงวนัที 11 สิงหาคม 2559 เรือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพนัธโ์ครงการอบรมจริยธรรมการวิจยัในคนฯ   

วนัพุธที 15 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย   

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 

 1.3  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมความร่วมมอืโครงการ  Thai MOOC 

                  สาํนกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  แจง้หนงัสือที ศธ 6594(2)/ว.072 

เรือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมความร่วมมือโครงการ  Thai MOOC  ใน โค ร งก าร พัฒน าร าย วิ ชา   สื อ  

ขอ้สอบ  เพือการจดัการศึกษา ณ  โรงแรมโลตสั  ปางสวนแกว้ เชียงใหม่  ในวนัที 24 สิงหาคม 2559  

เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยาลยัฯจดัส่ง อ.ชยัวฒัน์  สมศรี  เขา้ร่วมประชุม   

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 

 1.4  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนภาระงานสอนเกนิของอาจารย์ประจาํปีการศึกษา 2559 

จากรายรับของวิทยาลยัฯ  และจาํนวนนกัศึกษาทีลดนอ้ยลง  นโยบายของฝ่ายบริหารในปีนี 

ไม่สามารถจ่ายค่าสอนเกินใหก้บัอาจารยป์ระจาํได ้ จึงขอความร่วมมืออาจารยป์ระจาํแบ่งเบาภาระงานสอน

ทีเกิน  สาํหรับค่าตอบแทนอาจารยพิ์เศษ  และอาจารยที์สอน Sec.6  สามารถเบิกค่าตอบแทนไดต้ามปกติ   

ทงันีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากรองอธิการบดีก่อนการจดัการเรียนการสอน 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ   

 

           1.5  เครือข่ายเบญจมติรวชิาการ   

วิทยาลยัฯ  ไดรั้บเป็นเจา้ภาพจดังานเบญจมิตรวิชาการ ประจาํปีการศึกษา  2559  กาํหนด 
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จดัในเดือนพฤษภาคม 2560 สถานทีคือ  วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง  โดยมีเครือข่ายเขา้ร่วม 8 สถาบนั  โดย

มหาวิทยาลยัราชพฤกษก์าํหนดการประชุมในวนัที 1 กนัยายน 2559  เพือส่งมอบงาน  อธิการบดีมอบหมาย

ใหต้วัแทนเขา้ร่วมประชุม คือ   อ.อนงค์วรรณ และ อ.อจัฉรา  และศูนยน์อกทีตงัไดแ้ก่ อ.สุพรรณรัตน์ อ.

ประสิทธชัย  และ อ.ฐิติมา   ทังนีให้เตรียมข้อมูลเบืองต้นเพือนําเข้าทีประชุม  เช่น  กาํหนดวนัประชุม  

ตารางนดัหมายการส่งบทความ   โบชวัร์และราคาค่าทีพกัใกลก้บัวิทยาลยั 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ   

 

             1.6  การเสนอโครงการเพอืขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเพือส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา

การกบัการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา  ประจาํปีงบประมาณ  2560  

  วิทยาลยัฯ ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ที ศธ 6594(4)/ว 1532  ลงวนัที 16 

สิงหาคม 2559  เรือง  การเสนอโครงการเพือขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเพือส่งเสริมการจดัการศึกษา

เชิงบูรณาการกบัการทาํงานในสถาบนัอุดมศึกษา  ประจาํปีงบประมาณ  2560  โดย สกอ.มีนโยบายเพือจดั

การศึกษาบูรณาการกบัการทาํงานเป็นกลไกในการพฒันายกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยในการผลิตบณัฑิต

ทีศกัยภาพสูง  ตรงตามความตอ้งการขององค์กรผูใ้ชบ้ณัฑิตและตลาดแรงงาน  เพือดาํเนินโครงการและ

กิจกรรม  คือ 

1. การพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต  หรือสมาคมวิชาชีพ  ภายใตห้ลกัสูตรที 

สอดคลอ้งกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์ (ยานยนต์และ

ชินส่วน / เครืองใชไ้ฟฟ้า  อิเล็กโทรนิกส์  และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเมีและเคมีภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม / ดิจิทลั /เกษตรแปรรูป / สิงทอและเครืองนุ่งห่ม) 

2. การพฒันาหลกัสูตรWIL ร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษา /องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตในต่างประเทศ 

3. การทาํวิจยัเพือสร้างองคค์วามรู้ดา้นการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน  

ทีสามารถช่วยแกปั้ญหาระดบัประเทศและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

4. การจดัอบรมเพือพฒันาและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหาร  คณาจารย ์  

บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการดา้นการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน  

และการใชท้รัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกนัระหว่างเครือข่าย  ทีประชุมเสนอให้จดัทาํกิจกรรมในขอ้  3  

อธิการบดีมอบหมายให้งานวิจัยศึกษาและจัดทาํรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  พร้อมรายละเอียด

งบประมาณทีจะใชใ้นการดาํเนินงาน  และจดัส่งไปยงัสาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ภายในวนัที 5 กนัยายน 2559 

 

มตทิีประชุม   งานวจิยัประสานงานร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ดําเนินการส่งโครงการ 

                          เพอืขอรับทุน 
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ระเบียบวาระที 2   เรืองรับรองรายงานการประชุม  

     รับรองรายงานการประชุมครังที  1/2559  เมือวนัที  7 กรกฏาคม  2559  โดยใหแ้กไ้ขดงันี 

- หนา้ 2  บรรทดัที 11  สาํนกังานอธิการบดี  ตวัยอ่  สอ.  แกไ้ขเป็น  สอธ. 

อนุมติัตวัยอ่  คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ  Commerce and service   Industry   ตวัยอ่ใช ้                       

CI  และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ตวัยอ่ใช ้ ET 

- หนา้ 10  บรรทดัที 15  รองรับการตรวจมี ง  2 ตวั 

- หนา้ 39  บรรทดัที 25  มติทีประชุมอนุมติัใหถ้อนภายหลงัจากระยะเวลาทีกาํหนด   

โดยไม่ติด  w 

- หนา้ 43  วาระ 5.3.3     นาํรายชือ   5804041002 นางสาวกนกวรรณ มลูชุมภ ู ขออนุมติั 

เทียบโอนรายวิชาใหก้บันกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ในภาคเรียนที 1/2559 แบ่งเป็น 

นกัศึกษาใหม่รหสั 59  จาํนวน 9 คน  เป็นลาํดบัที 10   

- หนา้ 44 บรรทดัที 5    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  แกไ้ขเป็น  รองอธิการบดี  

 

ระเบียบวาระที 3 เรืองสืบเนอืง 

 3.1 เสนอชุดข้อสอบวดัสมทิธิภาพทางภาษาองักฤษองิกรอบมาตรฐาน CEFR  สําหรับนักศึกษา 

ด้วยระบบออนไลน์   

วิทยาลยัฯ ไดรั้บหนงัสือเขา้จาก บริษทัซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั (มหาชน)   ที ซย 053/2559  ลงวนัที 7 

กรกฏาคม 2559  เรือง  เสนอ ชุดขอ้สอบวดัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษอิงกรอบมาตรฐาน CEFR  สาํหรับ

นกัศึกษาดว้ยระบบออนไลน์  โดยมีนโนบายการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบนัอุดมศึกษา   ให้

สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาจดัทาํใหน้กัศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ภาษาองักฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาทีสถาบนัสร้างขึน  หรือทีเห็นสมควรจะนํามาใชว้ดัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ  โดย

สามารถเทียบเคียงผลกบั  Common European Framework of Reference for Languages  (CEFR)  หรือ

มาตรฐานอืน ๆ เพือให้ทราบระดบัความสามารถของนักศึกษาแต่ละคนและสถาบันอุดมศึกษานาํผลการ

ทดสอบความรู้ทางภาษาบนัทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจดัทาํเป็นประกาศนียบตัร  โดยเริมตงัแต่ปี

การศึกษา 2559  เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ  เสนอชุดขอ้สอบวดัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ Oxford Online 

Placement Test   อิงกรอบมาตรฐาน (CEFR)   ในราคาชุดละ 170 บาท   ทีประชุมมีมติดงันี 

1. ใหท้างสาขาวิชาทดสอบความยากง่ายของแบบทดสอบตามทีบริษทัเสนอมา 

2. เริมดาํเนินการในภาคเรียนที 2/2559 เป็นตน้ไป 

3. ใหท้างบริษทันาํเสนอและมีพนัธมิตรเขา้ร่วมโครงการ  กรณีมีนกัศึกษาจาํนวน  10,000  คน 

4. ผลการเรียนปรากฏในใบแสดงผลการเรียนคือ  S  กบั  U 

 

มตทิีประชุม  เห็นชอบ 
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 3.2 ทบทวนรายชืออาจารย์ประจาํหลกัสูตร  และผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  ประจาํปี 2559 

  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการเสนอรายชืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

บญัชีบณัฑิต แทนอาจารยร์าตรี  ไวสติ รายละเอียดดงันี
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หลกัสูตรบัญชีบัณฑติ 

 

 

ลาํดบั ชือ-สกุล ตาํแหน่งปัจจุบัน 
การศึกษา 

ประวตัทิํางานโดยย่อ 
วุฒ ิ สาขาวชิา สถาบัน 

1 นางปราณี  จะไว 

 

 

หวัหนา้สาขาบญัชี  

คณะบริหารธุรกิจ   

วิทยาลยัลาํปางพาณิชยการ 

และเทคโนโลย ี

บธ.ม. 

บช.บ. 

 

บริหารธุรกิจ

บญัชี 

 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง (2557)  

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง (2555) 

ปี 2534  - ปี 2557 อาจารยป์ระจาํโรงเรียน

ลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

ปี 2557 – ปัจจุบนั  หวัหนา้สาขาโรงเรียน

ลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

 

 

 

มตทิีประชุม  อนุมตัิ
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ 

      ขอพิจารณารายชืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

หลกัสูตรปรับปรุง 2558 (เดิม)  หลกัสูตรปรับปรุง 2558 (ใหม่) 

ที ชือ – นามสกุล รหัสบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ที ชือ – นามสกุล รหัสบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวจนัทร์ขาว  

สายแปลง 

5521000045460 - วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่2548 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบนัราชภฏัลาํปาง2540 

1 นางสาวจนัทร์ขาว  

สายแปลง 

(คงเดิม) 

5521000045460 - วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่2548 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบนัราชภฏัลาํปาง2540 

2 นายกริชรัตน์  

อญัญมณีทาน 

3520100499007 - คอ.ม.(ไฟฟ้ากาํลงั) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ  2550 

- คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลภาคพายพั 

เชียงใหม่  2545 

2 

 

 

นายอนุชา  สุนนัต๊ะ 

(เปลียนแปลง) 

3520100783341 - คอ.ม.(ไฟฟ้า) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ  2550 

- คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลภาค

พายพั เชียงใหม่  2545 

3 นายนพพนัธ ์ 

ศรีบุรี 

5510190013172 - คอ.ม.(เครืองกล)สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2549 

- คอ.บ.(วิศวกรรมเครืองกล)สถาบนั

เทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตพระ

3 นายตะวนั  สีเสน 

(เปลียนแปลง) 

3520101280599 - ค.ม.(เทคโนโลยอุีตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัลาํปาง  2553 

- ค.บ.((อุตสาหกรรมศิลป์)) 

สถาบนัราชภฎัลาํปาง2546 
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หลกัสูตรปรับปรุง 2558 (เดิม)  หลกัสูตรปรับปรุง 2558 (ใหม่) 

ที ชือ – นามสกุล รหัสบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ที ชือ – นามสกุล รหัสบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวจนัทร์ขาว  

สายแปลง 

5521000045460 - วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่2548 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบนัราชภฏัลาํปาง2540 

1 นางสาวจนัทร์ขาว  

สายแปลง 

(คงเดิม) 

5521000045460 - วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่2548 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบนัราชภฏัลาํปาง2540 

นครเหนือ 2542 

4 นายนเรศ   

โรจนวฒิุธรรม 

 

3510100277870 คอ.ม.(เครืองกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

2552 

คอ.บ. (วิศวกรรมเครืองกล) 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยา

ตาก 

2544 

    

 

มตทิีประชุม  เห็นชอบและให้แนบผลงานวจิยัด้วย   และมอบหมายให้ทุกคณะจดัทํารายชืออาจารย์ประจาํหลกัสูตรเข้าทีประชุมสภาวชิาการอนุมตั ิต้นเดือนกนัยายน   

                      2559   
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ระเบียบวาระท ี4 เรืองเสนอเพอืทราบ 

 4.1  สํานักวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

 4.1.1 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร และคณะ  

  ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินรอบปี

การศึกษา 2558 ระดับหลกัสูตร  

หลกัสูตร 

องค์ประกอบ 

คะแนน ผลประเมนิ การกาํกบั

มาตรฐาน 

บัณฑติ นักศึกษา อาจารย์ หลกัสูตร สิงสนับสนุน

การเรียนรู้ 

บญัชี ผา่น 4.49 3.33 2.98 3.12 4.00 3.42 ดี 

ระบบสารสนเทศ ผา่น 4.34 3.33 2.44 4.00 3.00 3.46 ดี 

บริหารธุรกิจ ผา่น 4.64 2.33 2.34 2.88 3.00 2.91 ปานกลาง 

ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

ผา่น 4.31 3.00 2.33 3.75 3.00 3.28 ดี 

บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต 

ผา่น 3.18 3.67 3.63 4.25 4.00 3.79 ดี 

อุตสาหกรรมการ

ท่องเทียว 

ผา่น 4.12 3.33 2.56 3.75 4.00 3.45 ดี 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ผา่น 4.49 1.67 1.97 2.25 3.00 2.45 ปานกลาง 

 

ระดับคณะ  

คณะ 

องค์ประกอบ 

คะแนน ผลประเมนิ บัณฑติ วจิยั บริการ

วชิาการ 

ทํานุบํารุง 

ศิลปวฒันธรรม 

บริหาร

จดัการ 

บญัชี 3.21 4.00 4.00 5.00 5.00 3.87 ดี 

บริหารธุรกิจ 3.07 2.52 4.00 4.00 4.50 3.31 พอใช ้

ศิลปศาสตร์ 3.30 3.64 3.00 4.00 4.50 3.59 ดี 

วิศวกรรมฯ 3.32 1.80 4.00 4.00 5.00 3.33 พอใช ้

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
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 4.1.2 สรุปการดําเนินงาน  KM  ของวทิยาลยั 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิชาการฯ  รายงานผลการดาํเนินงาน KM  ของวิทยาลยัฯซึงทุกคณะ / สาํนกั 

  มีการดาํเนินการ  KM  เป็นทีเรียบร้อยแลว้  และ KM  ของวิทยาลยั  ไดด้าํเนินการในเรือง”เทคนิคการกาํหนด 

ตวัชีวดัความสาํเร็จของแผนงานโครงการ”   และมีการแลกเปลียนเรียนรู้ โดย อ.บุญฑวรรณ  วิงวอน    

ซึงการประชุมครังนีถือเป็นการกาํกบัติดตาม  และปีนีคาดว่าวิทยาลยัฯจะไดค้ะแนน KM  มากขึน 

 

มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

4.1.3 ภาระงานสอนอาจารย์ประจาํปีการศึกษา 2559 

อาจารย์ประจาํสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเทยีว  ปีการศึกษา 2559 

ลาํดบั ชือ – สกุล รายวชิา จน. 

นศ. 

จาํนวน 

ชัวโมง 

หมาย

เหต ุ

1.  อ.กิตติศกัดิ  

กลินหมืนไวย 

 

402005  อาเซียนศึกษา 

302008  การจดัการธุรกิจนาํเทียว 

302011  การขนส่งเพือการท่องเทียวและการบริการ 

302017  ระเบียบวิธีวิจยัสาํหรับการท่องเทียวและการบริการ 

302018  สมัมนาการท่องเทียวและการบริการ  

67 

4 

6 

11 

11 

3 

1.5 

3 

3 

3 

 

รวม 99 13.5  

2.  อ.กชพร  

เวศอุไร 

302002  กฎหมายเกียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเทียว 

302006  พฤติกรรมนกัท่องเทียว 

302013  การวางแผนพฒันาการท่องเทียว 

302019  การท่องเทียวเชิงนิเวศ 

13 

14 

15 

11 

3 

3 

3 

3 

 

รวม 53 12  

3.  อ.พิมพพิ์ศา   

จนัทร์มณี 

302103  การฟัง – พดูภาษาองักฤษสาํหรับธุรกิจท่องเทียว 

302107  ภาษาองักฤษสาํหรับธุรกิจการบิน 

302026  การจดัการธุรกิจอาหารและเครืองดืม 

302008  การจดัการธุรกิจนาํเทียว 

4 

12 

14 

4 

3 

3 

3 

1.5 

 

รวม 34 10.5  

4.  อ.อนุกลู  

 ศิรพนัธุ ์

 

402006  สงัคมไทย 11 3  
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ลาํดบั ชือ – สกุล รายวชิา จน. 

นศ. 

จาํนวน 

ชัวโมง 

หมาย

เหต ุ

5.  อ.จิตตรา  จนัโต 

(อ.สอนร่วม) 

302007  ระบบสารสนเทศสาํหรับการท่องเทียวและบริการ 7 3  

6.  อ.กรรณิกา  

คาํทราย  

(อ.พิเศษ) 

302004 จิตวิทยาการบริการและการสือสารขา้มวฒันธรรม 8 3  

7.  อ.สุภสิน  

โปตาอินทร์  

(อ.พิเศษ) 

302015 องักฤษสาํหรับการท่องเทียวและการบริการ 1 14 3  

8.  อ.วชัรินทร์  

บุญส่ง(อ.พิเศษ) 

302203 ภาษาจีน 3 

302207 ภาษาจีนสาํหรับธุรกิจการบิน 

1 

2 

3 

3 

 

 

อาจารย์ประจาํหมวดวชิาศึกษาทัวไป  

ลาํดบั

ที 

ชือ – สกุล รายวชิา จน.นศ. จาํนวน 

(ชัวโมง) 

หมาย

เหต ุ

1. 

 

อ.หสัยา  วงคว์นั 

 

401001 คณิตศาสตร์พืนฐาน 

401002 คณิตศาสตร์ประยกุต ์

401003 สถิติประยกุต ์

401013 สถิติเพือการวิจยั 

403002 จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 

201205 สถิติประยกุต ์

501103 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 

3 

4 

2 

12 

10 

18 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

รวม 50 21  

2. อ.นพพงษ ์สว่างอมั  

(อ.สอนร่วม) 

404203 ภาษไทยเพือการสือสาร 4 3  

3. อ.ศุภสิน โปทะอินทร์  

(อ.พิเศษ) 

404103 ภาษาองักฤษสูง 

404101 ภาษาองักฤษพืนฐาน 

5 

60 

3 

3 

 

รวม 65 6  

4. อ.กรรณิการ์ คาํทราย  

(อ.พิเศษ) 

403001 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 41 3  
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สาขาวชิาบริหารธุรกจิ แขนง การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

ลาํดบัท ี ชือ – สกุล รายวชิา จน.นศ. จาํนวน 

(ชัวโมง) 

LCCT หมายเหต ุ

1. 

 

อ.สรรคช์ยั  มะโนเพรียว 206301 /203202   ทฤษฎีองคก์าร  

206401  การออกแบบองคก์าร  

206306  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 

206308 /203402 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  

8 

5 

2 

28 

3 

3 

3 

3 

  

 

 

หลกัการตลาด   20  3  

รวม 43 12 3  

2. 

 

 

อ.ดาวเดือน   โลหิตปุระ 203002  /203102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 

203302 แรงงานสมัพนัธ ์ 

206305 การประเมินผลการปฏิบติังาน  

203312 การบริหารผลการปฏิบติังาน  

206201 /203104   พฤติกรรมองคก์าร  

206402 การวจิยัทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 

47 

30 

3 

1 

8 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

  

 

 

 

 

การนาํเขา้และส่งออก  20  3  

รวม 92 15 3  

3. 

 

อ.อจัฉรา  เมฆสุวรรณ 203001  หลกัการจดัการ 

203101 /206302/203307  ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 

7 

14 

3 

3 

 

 

 

 

รวม 21 6   
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สาขาวชิาบริหารธุรกจิ แขนงวชิาการตลาด 

ลาํดบัท ี ชือ – สกุล รายวชิา จน.นศ. จาํนวน 

(ชัวโมง) 

LCCT หมายเหต ุ

1. อ.จินตนา  จนัเรือน 202311 / 202306  การจดัการการส่งเสริมทางการตลาด  

202404  สมัมนาทางการตลาด 

22 

11 

3 

3 

  

การวจิยัการตลาด  19  4  

รวม 52 6 4  

2. อ.กุลวรรณ  โสตถิกุล 202304 การวางแผนการตลาด  

202308  / 202206 การจดัการการคา้ปลีกและคา้ส่ง  

14 

2 

3 

3 

 

 

 

รวม 16 6   

3 ผศ.สุวิทย ์นามบุญเรือง 202403 การจดัการการตลาด  

202307  / 202309  การตลาดระหว่างประเทศ 

11 

2 

3 

3 

  

รวม 13 6   

4. อ.ธนวฒัน์  นองสุวรรณ การบรรจุภณัฑ ์ 

การโฆษณา 

การเป็นผูป้ระกอบการ 

9 

9 

45 

 3 

5 

4 

 

รวม 63  12  
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สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

ลาํดบัท ี ชือ – นามสกุล ชือวชิา จน.นศ. จาํนวนคาบ LCCT หมายเหต ุ

1. อ.ชยัวฒัน ์ สมศรี 201203 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  

201505 การจดัการคลงัขอ้มลู  

201203 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

1 

1 

2 

3 

3 

 

 

 

 

  การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 25  4  

รวม 29 6 4  

2. อ.ปณิธาน  ทาปลกู 401010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

201201 การจดัการฐานขอ้มลู  

201302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

27 

2 

6 

3 

3 

3 

 

9 

 

 

รวม 35 9 9  

3. อ.ถนอม  คณิตปัญญาเจริญ   201204 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  7 3   

รวม 7 3   

4. อ.หสัยา  วงคว์นั 401001 คณิตศาสตร์พืนฐาน   

401002 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 

201205 สถิติธุรกิจ  

401013 สถิติเพือการวิจยั  

3 

4 

18 

12 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

รวม 37 12   

5. อ.สมชาย  อินทิมา (อ.พิเศษ) 201305 กราฟฟิกและการประมวลผลภาพ  3   

รวม  3   
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สาขาวชิาบญัชี 

ที ชือ – นามสกุล ชือวชิา จน.นศ. จน.คาบ LCCT หมายเหต ุ

1 อ.จิรนนัท ์  บุพพณัหสมยั 101102  การเงินธุรกิจ 21 3   

      101420 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 13 3   

รวม 34 6    

2 อ.ทราย ทอง เลิศเปียงทอง   101312  การบญัชีชนัสูง 2 13 3   

การบญัชีชนัสูง 1 46  4  

รวม 13 3 4  

3 อ.อนงคว์รรณ อุประดิษฐ ์ 101310  การสอบบญัชี 3 3   

รวม 3 3    

4 

 

 

อ. ราตรี   ไวสติ 101309  การบญัชีตน้ทุน 2 11 3   

การบญัชีชนักลาง 1 

การบญัชีชนักลาง 2 

26 

20  
8  

รวม 11 3 8  

5 อ. วราพร กลินประสาท 101101  หลกัการบญัชีชนัตน้ 11 4   

       101419  รายงานการเงินและการวิเคราะห์  13 3  

รวม 24 7   

6 อ.ภทัราพร สีสุวรรณ (อ.พิเศษ) 101307  การภาษีอากร 1 19 3   

รวม 19 3    

7 อ.เบญจมา เทพวิญญากิจภรณ์  (อ.พิเศษ) 101310  การสอบบญัชี 3 3   

รวม 3 3    

 
 

 

 

 

  



Page /16 

 

 

 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลาํดบั ชือผู้สอน ชือวชิา จน. 

นศ. 

จาํนวนคาบ Sec.6 หมายเหต ุ

1 
 

อ.จนัทร์ขาว  สายแปลง 501212 โครงงานพิเศษ  2 11 3 
 

 

      501212 โครงงานพิเศษ  2 0   3  

      501506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 3 
 

 

      501506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4   3  

      501507 การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 12 4 
 

 

      501507 การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 4   4  

    501605 เทคโนโลยกีารสือสารขอ้มลูและเครือข่าย 4 4   

รวม 36 14 10  

2 อ.สุวภี กลีบบวั 501501 คณิตศาสตร์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 4   3  

      501502 ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 3 
 

 

      501505 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 4 
 

 

      501503 ระบบฐานขอ้มลู 2 3 
 

 

      501508 เทคโนโลยรีะบบเครือข่าย 7 4 
 

 

      501508 เทคโนโลยรีะบบเครือข่าย 4   4  

รวม 21 14 7  

3 อ.หสัยา วงคว์นั 501102 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 4   
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ลาํดบั ชือผู้สอน ชือวชิา จน. 

นศ. 

จาํนวนคาบ Sec.6 หมายเหต ุ

4 อ.สุวิทย ์ หนัวณิชย ์ 501201วสัดุวิศวกรรม 12 3   

  
 

  501201วสัดุวิศวกรรม 4  3  

  
 

  501413 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบการผลิต 3 4   

รวม 19 7 3  

5 อ.ภราดร ใหม่ยศ 501202 เขียนแบบวิศวกรรม 12 4   

  
 

  501202 เขียนแบบวิศวกรรม 4  4  

รวม 16 4 4  

6 

  

อ.สุรชยั พิมพิรัตน ์

  

501309 เทคโนโลยยีานยนตแ์ละชินส่วน 3 3   

501305 เทคโนโลยยีานยนต ์4 2 5   

รวม 5 8   

7 อ.จตุพร ตือยศ 501408 เทคโนโลยกีารเชือมประสาน 5 5   

รวม 5 5   

8 อ.สร้อยทอง เรือนคาํ 501109 การจดัการอุตสาหกรรม 15 3   

      501205 การจดัการอุตสาหกรรม 4    

  
  

501405 การประกนัคุณภาพ 4 3   

รวม 23 6   

     

9 อ.อญัชุลี พนัธุเ์ครือบุตร 501101ฟิสิกส์อุตสาหกรรม   3  
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ลาํดบั ชือผู้สอน ชือวชิา จน. 

นศ. 

จาํนวนคาบ Sec.6 หมายเหต ุ

10 อ.อนุชา สุนนัต๊ะ 501204 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 11 4   

      501204 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 4  4  

  501209 เทคโนโลยไีฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 11 4   

  501209 เทคโนโลยไีฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 4  4  

  501307 เทคโนโลยกีารทาํความเยน็และปรับอากาศ 3 3   

  501409 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 6 4   

    501603 วงจรไฟฟ้า 1 4 3   

    501603 วงจรไฟฟ้า 1 4  3  

    501610 การออกแบบระบบไฟฟ้า 2 4   

รวม  22 11  

11 
อ.ณรงค ์ เครือกนัทา 

501509 เทคโนโลยไีมโครคอนโทรเลอร์ 4 5   

 
501601 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 4   

  
  

501609 วงจรรวมเชิงเสน้และการประยกุต ์ 4 3   

  
  

501612 เทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เฟส 1 4   

รวม 12 16   

 

มตทิีประชุม  รับทราบ
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4.1.4 ประกาศรับสมคัรทุนวจิยัภายใน ประจาํปีการศึกษา 2559 

 ประกาศรับสมคัรทุนวจิยัภายใน ประจาํปีการศึกษา 2559 ขยายเวลาจนถึงวนัที 26 สิงหาคม 2559 

จากเดิมหมดเขตวนัที 18 สิงหาคม 2559 แบ่งประเภทของโครงการวิจยัทีไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือใหทุ้น

ดงัต่อไปนี 

 1. งานวิจยัในชนัเรียน  ทุนสนบัสนุนงานวจิยัไม่เกิน 5,000 บาทต่อทุน 

2. ทุนวิจยัสถาบนั  ทุนสนบัสนุนงานวจิยัไม่เกิน 15,000 บาทต่อทุน 

3. วิจยัองคค์วามรู้  ทุนสนบัสนุนงานวจิยัไม่เกิน 20,000 บาทต่อทุน 

4. งานวิจยัแบบบูรณาการมีลกัษณะเป็นชุดโครงการ ตอ้งมี 2 ชุดโครงการยอ่ยขึนไป  

           ทุนสนบัสนุนงานวจิยัไม่เกิน 50,000 บาทต่อทุน 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

4.1.5 รายงานการสนบัสนุนทุนวิจยัภายใน ประจาํปีการศึกษา 2558 มีจาํนวนผูไ้ดรั้บเงินทุน 

สนบัสนุนทงัสิน 14 โครงการ และ 3 โครงการ ไดท้าํการคืนเงินและยกเลิกการดาํเนินโครงการวิจยั ดงัตารางแนบ 

เหลือ  11 โครงการ   

มตทิีประชุม  รับทราบ 

4.1.6 ไดรั้บเงินคืนของ อ.กรรณิกา คาํทราย จาํนวนเงิน 4,000 บาท (งวดที 1) เมือวนัที 29 

กรกฎาคม 2559 จากการขอรับทุนวิจยัภายใน ประจาํปีการศึกษา 2557 เนืองจากไดพ้น้สภาพจากการเป็น

อาจารยข์องวิทยาลยัฯ 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

4.1.7 อ.ราตรี ไวสติ ไดพ้น้สภาพจากการเป็นอาจารยข์องวทิยาลยัฯ จึงขอนาํเงินส่งคืนทุน 

วิจยังวดที 1 จาํนวน 8,000 บาท ขณะนีไดรั้บคืนเงินจาํนวน 4,000 บาท และอีกจาํนวน 4,000 บาท รออนุมติั

เบิกงวดที 2 ซึงเป็นไปตามระเบียบเมือส่งคืนปิดเล่มวิจยั  

มตทิีประชุม  รับทราบ 

4.1.8  วารสาร ลานนาวิชาการ Lanna Academic Journal ไดตี้พิมพปี์ที 2 ฉบบัที 1 (มค-มิย  

59) เรียบร้อยแลว้ และกาํลงัเปิดรับบทความวจิยัเพือลงตีพิมพใ์นปีที 2 ฉบบัที 2 (กค-ธค 59) ไดมี้การ

ประชาสมัพนัธท์งัมหาวิทยาลยัภาครัฐและภาคเอกชน ตอนนีมีผูส้นใจนาํส่งบทความ จาํนวน 5 บทความ 

ดงัต่อไปนี 

- วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง จาํนวน 1 บทความ 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง จาํนวน 1 บทความ  

- มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 2 บทความ 

- มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 1 บทความ 

มตทิีประชุม  รับทราบ  และอนุมตัจิดัทําวารสารปี 2560  เหลอืขนาด B5
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 4.1.9 ทุนวจิยัภายในวทิยาลยั จาํนวน 11 โครงร่างงานวจิยั ประจาํปีการศึกษา 2558 ดังนี 

ลาํดบั ชือหัวข้องานวจิยั นักวจิยั 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

การดําเนินงาน 

การนําเสนอผลงาน งวด 1 

40% 

งวด 2 

40% 

งวด 3 

20% 

1 ขอ้กาํหนดการรับรองคุณภาพของสาํนกังานบญัชีทีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของการรับรองคุณภาพสาํนกังานบญัชี 

(ชือเดิม: ความพร้อมและความตอ้งการต่อการรับรองคุณภาพ

ของสาํนกังานบญัชีในจงัหวดัลาํปาง) 

อ.อนงคว์รรณ  

อุประดิษฐ ์

20,000- / กาํลงัเบิก

เงินงวดที 2 

 

 ส่งเขา้พิจารณา 

วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัฟาร์อีส

เทอร์น 

2 ปัจจยัทีมีผลต่อการทาํบญัชีครัวเรือนกรณีศึกษาประชากรบา้นศรี

ปงชยั ตาํบลชมพ ูอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 

อ.ทรายทอง  

เลิศเปียง 

20,000- / กาํลงัเบิก

เงินงวดที 2 

  

3 ปัญหาการปฏิบติังานของผูท้าํบญัชีในจงัหวดัลาํปาง อ.วราพร   

กลินประสาท 

20,000- /   อยูร่ะหว่างการ

ประมวลผล 

4 การศึกษาและพฒันาโปรแกรมประยกุต ์บนระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยด ์เพือใชบ้ริการรถมา้ จงัหวดัลาํปาง 

อ.ชยัวฒัน์   

สมศรี 

20,000- / กาํลงัเบิก

เงินงวดที 2 

  

5 การพฒันาครูสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคด์ว้ย

ปัญญา กรณีศึกษาครูโรงเรียนลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

อ.หสัยา   

วงศว์นั 

15,000- /   อยูร่ะหว่างประเมิน

จากผูท้รงคุณวฒิุ 

6 ระบบการบริหารจดัการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา (Web Application Thailand Qualification 

Framework Management) 

อ.ปณิธาน   

ทาปลกู 

20,000- /   อยูร่ะหว่างการ

ประมวลผล 

7 พฤติกรรมการเลือกซือเครืองดืมประเภทฟังกช์นันลัดริงกข์อง อ.กุลวรรณ  20,000- /   อยูร่ะหว่างการ
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ลาํดบั ชือหัวข้องานวจิยั นักวจิยั 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

การดําเนินงาน 

การนําเสนอผลงาน งวด 1 

40% 

งวด 2 

40% 

งวด 3 

20% 

วยัรุ่นตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมือง  จงัหวดั

ลาํปาง 

โสตถิกุล ประมวลผล 

8 ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

อ.อจัฉรา   

เมฆสุวรรณ 

20,000- / กาํลงัเบิก

เงินงวดที 2 

 

  

9 การศึกษาและสร้างรูปแบบเสน้ทางการท่องเทียวชุมชนและ

มคัคุเทศกท์อ้งถินการท่องเทียวชุมชนเทศบาลตาํบลนาครัว 

อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 

อ.กิตติศกัดิ   

กลินหมืนไวย 

46,000- /   อยูร่ะหว่างการ

ประมวลผล 

10 การพฒันาระบบสารสนเทศการท่องเทียวในจงัหวดัลาํปาง อ.จนัทร์ขาว   

สายแปลง 

20,000- /   อยูร่ะหว่างการ

ประมวลผล 

11 การศึกษาทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หาสาํหรับการสืบคน้

สารสนเทศ ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัลาํปาง 

อ.สุวภี  กลีบบวั 20,000- /   อยูร่ะหว่างการ

ประมวลผล 

 

มตทิีประชุม  รับทราบและให้อาจารย์ทีมผีลงานหาแหล่งทีตพีมิพ์ 
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4.1.10 ทุนวจิยัภายในวทิยาลยั จาํนวน 2 โครงร่างงานวจิยั ประจาํปีการศึกษา 2558 คนืเงิน ดังนี  

ลาํดบั ชือหัวข้องานวจิยั นักวจิยั 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

การดําเนินงาน 

การนําเสนอผลงาน งวด 1 

40% 

งวด 2 

40% 

งวด 3 

20% 

1 ความรู้ความเขา้ใจการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

ประชากร พืนทีบา้นศรีปงชยั ตาํบลชมพ ู 

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 

อ.จิรนนัท ์บุพพณัหสมยั 20,000- /   คืนเงิน 8,000 บาท 

 (งวดที 1) 

 

2 ทศันคติของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานบญัชีในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัลาํปาง 

อ.ราตรี  ไวสติ 20,000- /   คืนเงิน 8,000 บาท  

(งวดที 1) 

 

 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ
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4.2  คณะพาณชิยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

        4.2.1  สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

                     เจา้หนา้ทีประสานงานหลกัสูตรนาํเสนอเพือจดัทาํขอ้สอบเทียบโอน  ในรายวิชา

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม   ฉบบัภาษาองักฤษ  โดยทางสาขาจะเป็นผูอ้อกขอ้สอบออก  เพือใหน้กัศึกษา

ในสาขาสามารถสอบเทียบโอนได ้

 

มตทิีประชุม  อนุมตั ิ

 

       4.2.2 สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเทยีว 

                                     สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียวจดัทาํโครงการ สานสมัพนัธพี์นอ้ง-รักษ์

สิงแวดลอ้ม ณ สวนป่าทุ่งเกวยีน วนัที 13 กรกฎาคม 2558 วิธีการดาํเนินการ : สานสมัพนัธพี์นอ้งชาวสาขา

อุตสาหกรรมการท่องเทียวทุกระดบัชนั ร่วมกนัทาํกิจกรรมจิตอาสา เช่น ปลกูตน้ไม ้ทาํความสะอาดพืนที 

ศึกษาบริบทของพืนทีทุ่งเกวียน 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 

                     4.2.2 สาขาวชิาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

                                เจา้หนา้ทีประสานงานหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตรายงานการเทียบโอนรายวิชา

ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1. Mr.Ozzi  Marcus               รหสันกัศึกษา      5902059011 

2. Mr.KimmoHerranen               รหสันกัศึกษา    5902059009 

3. นายอินทรีย ์ คมัภีร์ปัญญากุล รหสันกัศึกษา    5902059019 

โดยมีรายละเอียดรายวิชาทีทาํการเทียบโอน ดงันี 

             Mr.Ozzi  MarcusJarvinen รหสันกัศึกษา 5902059011 

 

ที รายวชิา/ชือวชิาทเีคยศึกษามาแล้ว หน่วยกติ เกรดทไีด้ 

1 IB624  Financial Management กบั 2   3.0 A 

2 IB643  Managerial Accounting กบั 3 3.0 B+ 

3 IB738  Strategic Management กบั 4 3.0 A 

4 IB603  Operations Management  กบั 1 3.0 B+ 

 รวม 4 รายวชิา 12  
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ที รายวชิา/ชือวชิาทีขอเทียบโอน หน่วยกติ 
ผลการพจิารณา 

อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ

1 MGMT525  การจดัการการผลิตและปฏิบติัการ 3.0   

2 FINA561  การจดัการดา้นการเงิน 3.0   

3 ACCT551  การบญัชีเพือการจดัการ 3.0   

4 MGMT524  การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3.0   

 รวม 4 รายวชิา 12   

 

2.  Mr.Kimmo  Herranen รหัสนักศึกษา 5902059009  

ที รายวชิา/ชือวชิาทเีคยศึกษามาแล้ว หน่วยกติ เกรดทไีด้ 

1 IB624  Financial Management 3.0 A 

2 IB643  Managerial Accounting 3.0 A 

3 IB738  Strategic Management 3.0 A 

4 IB603  Operations Management 3.0 A 

 รวม 4 รายวชิา 12  

 

ที รายวชิา/ชือวชิาทีขอเทียบโอน หน่วยกติ ผลการพจิารณา 

อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ

1 MGMT525  การจดัการการผลิตและปฏิบติัการ 3.0   

2 FINA561  การจดัการดา้นการเงิน 3.0   

3 ACCT551  การบญัชีเพือการจดัการ 3.0   

4 MGMT524  การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3.0   

 รวม 4 รายวชิา 12   

- รายวิชา IB624  Financial Management เทียบกบั  FINA561  การจดัการดา้นการเงิน  

- IB643  Managerial Accounting             เทียบกบั  ACCT551  การบญัชีเพือการจดัการ 

- IB738  Strategic Management              เทียบกบั  MGMT524  การจดัการเชิงกลยทุธ ์

- IB603  Operations Management           เทียบกบั  MGMT525  การจดัการการผลิตและปฏิบติัการ 
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3.  นายอนิทรีย์  คมัภีร์ปัญญากุล สาขาวชิาบริหารธุรกจิ รหัสนักศึกษา 5902059019 

ที รายวชิา/ชือวชิาทเีคยศึกษามาแล้ว หน่วยกติ เกรดทไีด้ 

1 บธ.601  การบริหารการปฏิบติัการ 3.0 B 

2 บธ.602  การจดัการทางการเงิน 3.0 B+ 

3 บธ.606  การบญัชีเพือการจดัการ 3.0 A 

4 บธ.608  การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3.0 B+ 

 รวม 4 รายวชิา 12  

 

ที รายวชิา/ชือวชิาทีขอเทียบโอน หน่วยกติ 
ผลการพจิารณา 

อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ

1 MGMT525  การจดัการการผลิตและปฏิบติัการ 3.0   

2 FINA561  การจดัการดา้นการเงิน 3.0   

3 ACCT551  การบญัชีเพือการจดัการ 3.0   

4 MGMT524  การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3.0   

 รวม 4 รายวชิา 12   

 

                        -บธ.601  การบริหารการปฏิบติัการ  เทียบกบั  FINA561การจดัการทางการเงิน 

                       - บธ.602  การจดัการทางการเงิน       เทียบกบั  FINA561 การจดัการทางการเงิน 

                       -บธ.606  การบญัชีเพือการจดัการ     เทียบกบั  ACCT551  การบญัชีเพือการจดัการ 

                       -บธ.608  การจดัการเชิงกลยทุธ ์       เทียบกบั  MGMT524  การจดัการเชิงกลยทุธ ์

 

มตทิีประชุม  เห็นชอบการรับเทียบโอนหน่วยกิต     Mr.Ozzi   Marcus    Mr.KimmoHerranen 

และนายอินทรีย ์ คมัภีร์ปัญญากุล ว่าดว้ยขอ้บงัคบัวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง  ว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2555  หมวด  6 ขอ้ 31.1  วิทยาลยัฯ อาจรับโอนนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาทีสงักดัสถาบนัอืน  

ทงัภายในและต่างประเทศ  นกัศึกษาของวิทยาลยั  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร  และไดรั้บอนุมติัผูอ้าํนวยการบริหารหลกัสูตร   

             4.3 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

              4.3.1 รายงานผลการตรวจคุณภาพของหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เมือวนัจนัทร์ที 27 มิถุนายน 2559 มีผลคะแนนเท่ากบั 2.45 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
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  4.3.2 รายงานหวัขอ้การจดัการองคค์วามรู้ประจาํคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ปีการศึกษา 2559  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ  รายงานการจดัการองคค์วามรู้  ดงันี 

   ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “เทคนิคการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมใน

เอกสารประกอบการสอน” 

   ดา้นการวิจยั หัวขอ้ “เทคนิคการเขียนบทความวิจยัเพือตีพิมพใ์นวารสารทีอยู่ใน

ฐาน TCI” 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที 5   เรืองเสนอเพอืพจิารณา  

5.1 สํานักงานวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

5.1.1 สาํนกัวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษาเสนอแผนการใหบ้ริการวิชาการแก่ 

สงัคม ประจาํปีการศึกษา  2559  เพือมีการส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถใหเ้ป็น

ประโยชน์แก่สงัคม รวมถึงนาํองคค์วามรู้จากการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนมาสู่การใหบ้ริการ

วิชาการแก่ชุมชน สงัคม โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของการบริการวิชาการในปีนีเป็นโรงเรียนภายในจงัหวดั

ลาํปางในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเลก็ ในสงักดัสพฐ  

 

มตทิีประชุม  เห็นชอบการดาํเนินการดงักล่าว โดยมีนโยบายดงันี 

1. ใหค้ณะกรรมการวิชาการวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง 

ในการกาํกบั ดูแล โดยตอ้งรายงานการดาํเนินงานใหท้ราบเป็นระยะ  

2. ใหส้าํนกัวิชาการฯร่วมกบัคณะในการลงพืนทีเพือสาํรวจความตอ้งการของโรงเรียนที 

จะเขา้ร่วมโครงการ และจดัทาํแผนการบริการวิชาการสู่สงัคมประจาํปีการศึกษา 2559 

    

 5.1.2  ขออนุมตัริายชือนักศึกษาพ้นสภาพ  จาํนวน  119  คน 

งานทะเบียนรายงานจาํนวนนกัศึกษาทีพน้สภาพ  จาํนวน  119  คน  เนืองจาก 

นกัศึกษามาขึนทะเบียนแต่ไม่มาลงทะเบียนเรียน  นกัศึกษาบางส่วนทีขาดหายไปตงัแต่ปีการศึกษา 2557 

หรือนกัศึกษาทีขาดการติดต่อแลว้  โดยไดป้ระสานรายชือกบัทางคณะเพือยนืยนัการพน้สภาพเป็นที

เรียบร้อยแลว้  ดงันี
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สรุปจาํนวนนักศึกษาพ้นสภาพ  ปีการศึกษา 2559 

ลาํดบั

ที 

คณะ สาขาวชิา จาํนวน 

นศ. 

นศ.พ้น

สภาพ 

คงเหลอื จาํนวน 

นศ. 

นศ.พ้น

สภาพ 

คงเหลอื รวมจน. 

นศ.พ้น

สภาพ 

รวมจน. 

นศ. 

   ในทีตงั   นอก

ทีตงั 

  คงเหลอื

ทังหมด 

1 

คณะพาณิชยศาสตร์และ

อุตสาหกรรม สาขาวิชาบญัชี 60 16 44 86 8 78 24 122 

  

บริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ               

  - แขนงวิชาการตลาด 54 9 45 106 8 98 17 143 

  - แขนงวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 25 4 21 109 39 70 43 91 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 32 12 20 58 8 50 20 70 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 25 1 24       1 24 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 43 3 40       3 40 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว 44 5 39       5 39 

2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ี สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 63 6 57       6 57 

รวมจาํนวนทังสิน 346 56 290 359 63 296 119 586 
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รายชือนศ.ทพ้ีนสภาพ  ดังน ี

คณะพาณชิย์ฯ 

สาขาวชิาบญัชี   จาํนวน 16 คน 

1   5701013006   นางสาวณัฐชา ศรีสุข 

2   5801011016   นางสาวแสงระวี ซองดี 

3   5801013007   นางสาวสุรินทร์ญา สุรินทร์ 

4   5801013012   นางสาวกนกรัชต ์ขุนทอง 

5   5801013013   นางสาวรุ่งทิวา เครือทราย 

6   5901011002   นางสาวฐิติยา โพธิลงักา 

7   5901011003   นายภูริทกัษ ์แสนหลวง 

8   5901011006   นางสาวอารียา วงศธ์ะนา 

9   5901013001   นางสุภาภรณ์ เลาหะเพญ็แสง 

10   5901013003   นางสาวนิภาวรรณ คาํหนกั 

11   5901013004   นางสาวสิรีธร โชคลาภ 

12   5901013005   นางสาวเบญจวรรณ อายหุมนั 

13   5901013006   นางสาวทิพยสุ์คนธ ์สุขะ 

14   5901013007   นางสาวรุ่งทิวา สุอินตะ 

15   5901013014   นางสาวจุฑามาศ คาํกุณะ 

16   5901013015   นางสาววารีย ์ตือยศ 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศ   จาํนวน  12  คน 

1   5602011020   นายชนญั ู เพช็ร์ประไพ 

2   5602013002   นายเปรมศกัดิ เดียวเจริญ 

3   5702011012   นางสาวศาวรีย ์วงศษ์า 

4   5702013001   นางสาวบุศรินทร์ โสภะ 

5   5802011014   นายวราภสัร์ ทาสุวรรณ 

6   5802013001   นางสาวจุฑารัตน์ เป็งวนั 

7   5802013002   นางสาวนรมล มะโนธรรม 

8   5902011001   นายทศพล แท่นนิว 

9   5902011004   นางสาวลกัษิกา สุธารัตน ์

10   5902011005   นางสาวกญัญารัตน์ เรือนใจ 
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11   5902011006   นางสาวยลดา สุธิทาํมา 

12   5902011007   นางสาวศิวนนัท ์จนัทร์เอย้ 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ แขนงวชิาการตลาด   จาํนวน 9  คน 

1   5502021013   นายภสุ พรหมบุญตา 

2   5602021016   นายภีชาภทัร ไชยนนั 

3   5702021007   นายนพรัตน์ เครือจนัทร์ 

4   5702021012   นางสาวพจนี แสนคาํฟ ู

5   5702021021   นางสาวองัคณา มีขา้ว 

6   5802021014   นางสาวกญัญารัตน์ อุ่นแกว้ 

7   5802021018   นางสาวสุวกุล บุญเรือง 

8   5902021011   นางสาวอนุธิดา จนัทะเลก็ 

9   5902021012   นางสาววราภรณ์ วงศิริ 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

แขนงวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ จาํนวน 4 คน 

1   5602031013   นางสาวจิณณพตั นนทบุตร 

2   5702033004   นางสาวพรพิรุณ แสงไชย 

3   5802033004   นางสาวจิราพร ชินวงษ ์

4   5802033005   นายสุรพนัธ ์สายตรี 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ จาํนวน 3 คน 

1   5702059026   นายอรรถชยั ไตรอุโภค 

2   5802059021   นางสาวเพญ็นภา ศิริมงัคลากุล 

3   5902059016   นางสาวสุวิกาญจน์สิริ การแรง 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเทยีว จาํนวน 5 คน 

1   5403021001   นางสาวธิดา ทองชงั 

2   5703021027   นางสาวภูราดา ถานอ้ย 

3   5803021008   นางสาวเรณู มียนัต ์

4   5903021001   นางสาวสุกญัญา มงคงเจริญเชาว ์

5   5903021006   นางสาววราภรณ์ วงคว์าลย ์

สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ จาํนวน 1 คน 

1   5802041004   นางสาวพวกิา วงคอิ์น 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีจาํนวน  6  คน 

1   5704011015   นายชชัชยั กองวาจา 

2   5904013001   นายฐิติวชัร์ ศรามณีนนัท ์

3   5704031008   นายนฤเบศ ศรีใจวงค ์

4   5904031002   นางสาวพิทยารัตน์ การไว 

5   5904041003   นายสุธิราช ศิริป้อ 

6   5904043003   นายพิชญะ ปิงแกว้ 

 

นอกทตีงั  จาํนวน  63  คน 

  คณะพาณชิย์ฯ 

   สาขาวชิาบญัชี  จาํนวน    8  คน 

  1    5501016004   นางสาวสุชาดา เลิศวฒันธาดา  

2    5501016007   นางวิลาวรรณ คลา้ยทอง  

3    5501016031   นางสาวปัทมา รัศมี 

4    5601016020   นางสาววิมล สาเจริญ 

5    5601016029   นางสาวณัฐธีรา สุขประเสริฐ 

6    5601016033   นายวีรรินทร์ ภูมิวิทยาวฒัน ์

7    5801016015   นางสาวสุพชัชา เวชากุล 

8    5901016014   นางสาวริชา ทองคาํ 

สาขา ระบบสารสนเทศ  จาํนวน 8  คน 

1    5502016029   นายมนตรี ลาภเวที  

2    5602016020   นางสาววชัราภรณ์ สุทศัน์ ณ อยธุยา 

3    5602016022   นางสาวสมศรี โมราเรือง 

4   5802016011   นางสาววิลาสิณี แป้นทอง 

5    5802016017   นางสาวศุภสุตา ผลเงาะ 

6    5802016043   นายนเรศ ดาํเนิน 

7    5802016050   นางสาวจิรพรรณ วงัสะการ 

8    5802016061   นางสาวขนิษฐา วดัจงั 
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สาขา  การตลาด  จาํนวน  8  คน 

 1   5702026021   นายออ๊ด มงคลอินทร์ 

2    5802026004   นายกิตติศกัดิ ลินสุนทร 

3    5802026047   นางสาววชัรี ตรีสิน 

4    5802026049   นางสาววีนสั บวัเพิม 

5    5802026053   นางสาวชวนนัท ์ดุจเฉลิม 

6    5902026004   นางสาวอินทิรา จาละ 

7    5902026026   นางสาวกญัญาณัฐ จนัทร์คง 

8    5902026027   นางสาวสุดารัตน์ จลุ่มเครือ 

สาขา การจดัการทรัพยาการมนุษย์  จาํนวน 39  คน 

1   5502036030   นายญาณปกวิทย ์บุญทองงาม 

2    5502036044   นางนวพร ฮกมาลี 

3    5502036047   นางรจนา พลลาภ 

4    5502036051   นายภวตั เชาวดี 

5   5602036011   นายนฤดล พลเสน 

6   5602036013   นางสาวดาราทิพย ์เสนาพล 

7    5602036018   นายนกรณ์ เอียดศรีชาย 

8    5602036021   นางสาวรัญชนา ทองประสูตร 

9    5602036022   นางสาววราภรณ์ แซ่โซว 

10    5602036025   นายพีรพฒัน์ อิมอว้น 

11    5602036041   นายนิคม ศรีคาํดี 

12   5602036048   นางสาวเบ็จวรรณ ศรีดาํ 

13   5602036049   นายวรวฒิุ ไทรชมภ ู

14    5702036003   นางสาวธญัญลกัษณ์ พิณเมือง 

15    5702036007   นายวนัชยั จนัทรเสนา 

16    5702036008   นางสาวนุชจรี ลาวลัย ์

17    5702036021   นางสาวขวญัชยา อาํแดง 

18    5702036022   นายปณชยั จนัทร์ธนชยั 

19    5702036026   นางสาวสุบรรณ ชิวกิจ 

20    5702036027   นางนุสรา เพชรดาํดี 

21    5702036028   นายสหรัถ อินทร์เมือง 
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22    5802036015   นางสาวกรรณิกา รัตนพลแสน 

23    5802036016   นางสาวเมตตา เมตตาจิต 

24    5802036017   นางสาวอ่อนสา เชือคาํฮด 

25    5802036029   นางสาวศิริวรรณ นุชนารถ 

26    5802036034   นางสาวฐิติรัตน์ เทศเดช 

27    5802036045   นางสาวนนัทวรรณ โอกาศ 

28    5802036049   นายชยัรักษ ์อิศรภกัดี 

29    5802036050   นายมานพ โยธารักษ ์

30    5802036052   นายจุลฉตัร ศรีพระราม 

31    5802036053   นางสาวสุชาดา ลีลาสถาพรกรู 

32    5802036054   นางสาวพชัรินทร์ กุงเสน 

33    5802036055   นางสาวกรรณิการ์ เยน็เพช็ร 

34    5802036056   นายสิรเชษฐ ์วฒัโน 

35    5802036058   นางสาวบุญงาม เกือหนุน 

36    5902036010   นางสาวนนัทินี นาบุญ 

37    5902036022   นายจิราย ุชุมพงษ ์

38    5902036051   นางสาวกษมาทอง บุญพรรณมงคล 

39    5902036052   นายรชกร สมพร 

 

มตทิีประชุม  เห็นชอบ 

 

   5.2 คณะพาณชิยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

5.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัวไป 

       แผนการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทวัไป  ปีการศึกษา 2560 

             แผนการดาํเนินงานพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทวัไป  (ปรับปรุงปี 2560) 

เดือน/ปี การดาํเนินงาน 

ก.ค. 59 แต่งตงัคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตรใหส้อดคลอ้งมาตรฐาน

คุณวฒิุของระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลยัเพือขออนุมติั 

ส.ค. 59 แต่งตงัคณะกรรมการร่างหลกัสูตร เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาลยั 

ส.ค59 ประชุมคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 

ก.ย59 จดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ทีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กาํหนด ซึงสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง ประกาศ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และเกณฑม์าตรฐานอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ต.ค. 59 จดัทาํตารางเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง   

ต.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

ต.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการวิพากษห์ลกัสูตร 

พ.ย. 59 เสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาลยั 

พ.ย. 59 เสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลยั 

พ.ย. 59 เสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลยั 

ธ.ค. 59 เสนอหลกัสูตรปรับปรุงต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

มตทิีประชุม    ให้ปรับปฏิทนิการดําเนนิงานให้อยู่ในกรอบคอื  เสนอรายชือ คกก.พฒันาและวพิากษ์

หลกัสูตร    เดือนตุลาคม 2559  และนําเข้าทปีระชุมสภาวชิาการและสภาวทิยาลยัในเดอืน  พฤศจกิายน 2559
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เอกสารแสดงรายชือและคุณวุฒิคณะกรรมการวพิากษ์หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัวไป  หลกัสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ชือ-สกลุ ตําแหน่งปัจจุบัน 
การศึกษา 

ประวัติทํางานโดยย่อ 
วุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

1 ผศ.ดร.ไพเราะ องัศุสุกนฤมล 

(ผูเ้ชียวชาญในสาขาวิชา

การศึกษา) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

สถาบนัการพลศึกษา ลาํปาง 

ศษ.ด. หลกัสูตรและการ

สอน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

2 ผศ.ดร.จกัรพนัธ์  

พรนิมิตร 

อธิการบดี วิทยาลยัอินเตอร์

เทคลาํปาง 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

ร.บ. 

Education 

Administration 

Social and 

Political Thought 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศ 

Illinois State University USA.  

University OF Warwick,UK. 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อาจารยป์ระจาํ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

(2547 -ปัจจุบนั) 

3 นายอนุกุล  

ศิริพนัธุ์ 

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์

เทคลาํปาง 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การจดัการมนุษย์

และสิงแวดลอ้ม 

ศิลปะไทย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

อาจารยป์ระจาํ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

(2550 -ปัจจุบนั) 

4 นางสาวทรายทอง   

เลิศเปียง 

 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์

และอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

บช.ม. 

 

ศศบ. 

 

 

การบญัชี 

 

การบญัชี 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 

-อาจารยป์ระจาํ โรงเรียนลาํปางพาณิชยการ

และเทคโนโลย ี(2537 – 2547) 

-อาจารยป์ระจาํ สาขาการบญัชี  คณะบญัชี 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง(2547 – 2554) 

-หวัหนา้สาขาการบญัชี  คณะบญัชี วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง (2555 – 2557) 

-คณบดีคณะบญัชี วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

(2558-ปัจจุบนั) 
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ลําดับ ชือ-สกลุ ตําแหน่งปัจจุบัน 
การศึกษา 

ประวัติทํางานโดยย่อ 
วุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

5 นางหสัยา  วงคว์นั 

(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

 

- หวัหนา้หมวดวิชาศึกษา

ทวัไป คณะพาณิชยศาสตร์

และอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

กศ.ม. 

 

วท.บ. 

 

 

คณิตศาสตร์ 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 

-อาจารยป์ระจาํ โรงเรียนลาํปางพาณิชยการ

และเทคโนโลย ี(2537 – 2556) 

-อาจารยป์ระจาํหมวดวิชาศึกษาทวัไปวิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง(2556 – 2558) 

-หวัหนา้หมวดวิชาศึกษาทวัไป  คณะ

พาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง (2558 – ปัจจุบนั) 

 

เอกสารแสดงรายชือและคุณวุฒิคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัวไป  หลกัสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ชือ-สกลุ ตําแหน่งปัจจุบัน 
การศึกษา 

ประวัติทํางานโดยย่อ 
วุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

1 ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  กศ.ด. 

 

ค.ม. 

 

 

ศษ.บ. 

การอุดมศึกษา 

 

การนิเทศ

การศึกษาและ

พฒันาหลกัสูตร 

ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

2 ผศ.ดร. จกัรพนัธ์   

พรนิมิตร 

อธิการบดี  

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

Education 

Administration 

Social and 

Political Thought 

Illinois State University USA.  

University OF Warwick,UK. 

 

 

อาจารยป์ระจาํ วิทยาลยัอินเตอร์เท

คลาํปาง (2547 -ปัจจุบนั) 
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ลําดับ ชือ-สกลุ ตําแหน่งปัจจุบัน 
การศึกษา 

ประวัติทํางานโดยย่อ 
วุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ร.บ. ความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3 นายอนุกุล  ศิริพนัธุ ์ ผูช่้วยอธิการบดี  ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การจดัการมนุษย์

และสิงแวดลอ้ม 

ศิลปะไทย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารยป์ระจาํ วิทยาลยัอินเตอร์เท

คลาํปาง (2550 -ปัจจุบนั) 

4 นางสาวทรายทอง   

เลิศเปียง 

 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์

และอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

บช.ม.  

 

ศศบ. 

 

 

การบญัชี 

 

การบญัชี 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 

-อาจารยป์ระจาํ โรงเรียนลาํปาง

พาณิชยการและเทคโนโลย ี(2537 – 

2547) 

-อาจารยป์ระจาํ สาขาการบญัชี  คณะ

บญัชี วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง

(2547 – 2554) 

-หวัหนา้สาขาการบญัชี  คณะบญัชี 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง (2555 – 

2557) 

-คณบดีคณะบญัชี วิทยาลยัอินเตอร์เท

คลาํปาง (2558-ปัจจุบนั) 
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5 นางหสัยา  วงคว์นั 

(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

 

- หวัหนา้หมวดวิชาศึกษาทวัไป 

คณะพาณิชยศาสตร์และ

อุตสาหกรรมบริการวิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง 

กศ.ม.  

 

วท.บ. 

 

 

คณิตศาสตร์ 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 

-อาจารยป์ระจาํ โรงเรียนลาํปางพาณิชยการและ

เทคโนโลย ี(2537 – 2556) 

-อาจารยป์ระจาํหมวดวิชาศึกษาทวัไปวิทยาลยัอนิเตอร์

เทคลาํปาง(2556 – 2558) 

-หวัหนา้หมวดวิชาศึกษาทวัไป  คณะพาณิชยศาสตร์

และอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 

(2558 – ปัจจุบนั) 

 

 

มตทิีประชุม  เห็นชอบให้มกีารปรับปรุงตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลกัสูตร   ทังนีให้ปรับรายชือตรงกบัเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ  ปี 2558
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5.3 สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเทยีว 

5.3.1      5303021024  นางสาวกิตติยา สวยงาม  นกัศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว  

สาํเร็จการศึกษาแลว้  แต่คงคา้งค่าธรรมเนียมในการเรียน  จึงขอพิจารณาระยะเวลาในการยนืรักษาสภาพของ

นกัศึกษา  นกัศึกษาขาดหายไป  ไม่มาทาํการรักษาสภาพ  ตงัแต่ปี 2556  จะตอ้งจ่ายค่ารักษาสภาพอยูไ่หม 

 

มตทิีประชุม   ถ้านักศึกษาต้องการใบปริญญาหรือหลกัฐานเอกสารทางการศึกษา   ให้นักศึกษาจ่าย 

                         ค่าธรรมเนียมการเรียนให้ครบ  และชําระค่ารักษาสภาพ 

  

5.4  สาขาวชิาบัญชี    

     5.4.1 พิจารณาผลสอบ  ภาคเรียนที 1/2559จาํนวน 3รายวิชา 

1) 101101: หลกัการบญัชีชันต้น           (ผูส้อน   อ.วราพร  กลินประสาท)  

ระดบัคะแนนทีเสนอ ระดบัคะแนน ระดบัคะแนนทีคณะกรรมการแกไ้ข 

ช่วง

คะแนน 

จาํนวน ร้อยละ ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ 

85-100 4 33.3 A    

75-84 5 41.7 B+    

70-74 2 16.7 B    

65-69 1 8.3 C+ ไม่มีการปรับแกไ้ข 

60-64 - - C    

55-59 - - D+    

50-54 - - D    

ตาํกว่า 49 - - F    

ขาดสอบ - - F    

W - - W    

รวม 12 100.00     
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5.5 สาขาวชิาบริหารธุรกจิ  ภาคเรียนท ี1/2559 จาํนวน 2รายวชิา 

1) : หลกัการจดัการ             (ผูส้อน   อ.ดาวเดือน  โลหิตปุระ)  

ระดบัคะแนนทีเสนอ ระดบัคะแนน ระดบัคะแนนทีคณะกรรมการแกไ้ข 

ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ 

80-100 4 66.7 A    

75-79 1 16.7 B+    

70-74 1 16.6 B    

65-69 - - C+ ไม่มีการปรับแกไ้ข 

60-64 - - C    

55-59 - - D+    

50-54 - - D    

ตาํกว่า 49 - - F    

ขาดสอบ - - F    

I - - I    

W - - W    

รวม 6 100.00     

 

2) : การจดัการทรัพยากรมนุษย์             (ผูส้อน   อ.ดาวเดือน  โลหิตปุระ)  

ระดบัคะแนนทีเสนอ ระดบัคะแนน ระดบัคะแนนทีคณะกรรมการแกไ้ข 

ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ 

80-100 - - A    

75-79 1 7.7 B+    

70-74 7 53.8 B    

65-69 4 30.8 C+ ไม่มีการปรับแกไ้ข 

60-64 - - C    

55-59 - - D+    

50-54 - - D    

ตาํกว่า 49 - - F    

ขาดสอบ - - F    

I 1 7.7 W    

W 12 100.00     
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มตทิีประชุม  อนุมตั ิ

 

5.6  เสนอรายชือหัวข้อ KM 

 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการเสนอหวัขอ้ KM  ดงันี 

  ด้านการเรียนการสอน 

                  หวัขอ้  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

                ด้านงานวจิยั 

                         หวัขอ้  เทคนิคการจดัทาํงานวิจยัเพือสามารถเผยแพร่ในฐาน TCI 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 

5.7  แผน  E –Leanings  System    

 อ.ชยัวฒัน์  รายงานว่า  ไดรั้บอนุมติัให้จดัทาํแผน  E –Leanings  System  เป็นทีเรียบร้อยแลว้  

อยู่ระหว่างการเลือก Software  ว่าจะเอาแบบไหน  หากว่าโปรแกรมเสร็จสินสมบูรณ์ ให้แต่ละหลกัสูตร

จดัการเรียนการสอนแบบ  E – Leaning  อยา่งนอ้ย หลกัสูตรละ 1 รายวิชา 

 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 

5.8  เสนอถอนรายวชิาจากระยะเวลาทีกาํหนด 

 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ  แจ้งถอนรายวิชาหลกัการบญัชี 1  ทีพน้กาํหนดระยะเวลา ให้

นกัศึกษา   2  คน  โดยใหติ้ด W  ไดแ้ก่ 

 1. 5602023014  นางสาวธญักมล  นฤพนัธุก์ุลชยั   

 2. 5602023015  นางสาวองัคณา   หอมสร้อย 

มตทิีประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท ี 6  เรืองอนืๆ  (ถ้าม)ี 

 

6.1  การใช้คาํนําหน้านามในหนังสือราชการ 

 สืบเนืองจากงานบุคลากรได้ประชาสัมพนัธ์ให้ใช้คาํนําหน้านามหรือนาํหน้าชือในหนังสือ

ราชการ  เอกสารราชการ  หรือเอกสารอืนใดทีเป็นทางการ  สาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ   
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