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ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจ้งให้ทราบ 

 1.1 เนืองจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ภูมิพลอดุลเดช  เสด็จสวรรคต   เมือวนัที 13 ตุลาคม  2559   

ทีผา่นมา  รัฐบาลไดป้ระกาศใหส่้วนราชการและสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือจดักิจกรรมถวายสกัการะไวอ้าลยั    

โดยวิทยาลยัฯ  ร่วมกบัโรงเรียนลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลยไีดจ้ดัพิธีถวายความอาลยัตามประกาศทีส่วน

ราชการกาํหนดเมือวนัที  9  พฤศจิกายน 2559    และกาํหนดใหบุ้คลากรแต่งกายไวทุ้กขถึ์งวนัที  31 มีนาคม 2560  

ในส่วนของนกัศึกษาใหแ้ต่งกายชุดนกัศึกษาตามปกติ  และในส่วนของศนูยก์ทม.  ใหน้กัศึกษาแต่งกายชุดสี

กรมท่าของวิทยาลยั ฯ  และใหจ้ดักิจกรรมถวายความอาลยัอยา่งต่อเนืองจนถึงสินปีการศึกษา 2560  โดย อ.อนุกลู  

มีโครงการร่วมกบัส่วนราชการจงัหวดั  ทีจะจดัทาํผา้ป่าสามคัคีถวายทีวดัศรีปงชยั  เพือถวายเป็นพระราชกศุลให้

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในหลวงเนืองจากเคยเสดจ็มาทีวดันี  ซึงจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 

มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

 1.2 มหาวิทยาลยันานาชาติพนมเปญ  จ.กมัพชูา  ซึงเป็นพนัธมิตรกบัเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ  ไดส่้ง

หนงัสือมายงัวิทยาลยัฯ  เพือแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   

 

มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที 2   เรืองรับรองรายงานการประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมครังที  3/2559  เมือวนัที  17  ตุลาคม  2559  โดยใหแ้กไ้ขดงันี 

หนา้ที 6  บรรทดัที 9   แกไ้ขจาก  วีธการประเมิน  เป็น  วิธีการประเมิน 

หนา้ที 7  บรรทดัที 19  ค่าคะแนนรายวิชาจริยธรรมในการดาํเนินชีวติ  60 – 64   จาก  จาํนวน  2a   

แกไ้ขเป็น 2  

    

มตทิีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   โดยให้เพมิเตมิในส่วนของการเซ็นชือผู้ทีเกยีวข้องกาํกบัในส่วนท ี

                       เกยีวข้องกบัผลการเรียน  ผลการสอบ ของนกัศึกษา   

 

ระเบียบวาระที 3 เรืองสืบเนอืง 

3.1  การสอบมาตรฐานความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ 

              ตามทีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศไดรั้บมอบหมายใหท้ดลองทาํขอ้สอบวดัผลภาษาองักฤษ   

ของ  Oxford  University  Press ไดผ้ลสรุปดงัต่อไปนี 

1.ขอ้คาํถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทกัษะการฟัง และการใชภ้าษาองักฤษ ดงัรูป 

                           1.1 การฟังมี 15 ขอ้  สามารถกดฟังบทสนทนาไดเ้พียง 2 ครังเท่านนั 
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                           1.2 การอ่านมี  30 ขอ้ ส่วนใหญ่จะมีรูปภาพประกอบเป็นประโยคสนทนาสนัๆ มีการใชส้าํนวน

ภาษาองักฤษในคาํถามบางขอ้ และใหเ้ลือกคาํตอบทีถกูตอ้ง 

2.ขอ้สอบไดรั้บการทดสอบโดยนกัศึกษา BBA Inter คือ นางสาวอรสุมา สอนประเสริฐ นกัศึกษาปีที 3  

3.คะแนนผลการทดสอบดงันี 

Component Score CEF 

Oxford  Online  Placement  Test   59 B1 

Use of English: 

     Section 1:  Approximately 30 Questions 

56 B1 

Listening: 

     Section 2:  Approximately 15 Question 

62 B2 

 

          ทีประชุมเสนอใหมี้วิธีการจดัทาํผลการสอบ 2  วิธี  คือ 

1.  แบบทดสอบ  Toeic  ค่าใชจ่้าย 1,500  บาท   ใหไ้ปทีศนูยท์ดสอบ 

2.  แบบทดสอบ Oxford English Testing  ค่าใชจ่้าย 170 บาท   ขอ้สอบเป็นแบบ  Online  

สามารถเขา้ไปทาํแบบทดสอบที  https://www.oxfordenglishtesting.com 
 

 ทงันีอธิการบดีมอบหมายให้คณบดี / หัวหน้าสาขาวิชา / อาจารย ์  ชีแจงนักศึกษา  โดยเฉพาะ

นัก ศึ ก ษ า ชัน ปี จ บ   ก ํา ห น ด ให้ท ด สอ บ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รู้ ท า ง ด้า น ภ า ษ า อัง ก ฤษ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  กาํหนด  ผลการทดสอบจะปรากฏใน Transcript เป็น Sหรือ U  แต่ไม่ไดน้าํมาคาํนวณเกรด

เฉลีย  และใหท้างสาขาวิชา  สรุปรายละเอียดต่าง ๆ  พร้อมค่าใชจ่้าย  เสนอให้สาํนักวิชาการฯ  ทาํเรืองแจง้สภา

วิทยาลยัต่อไป 

มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที 4 เรืองเสนอเพอืทราบ 

4.1  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

4.1.1 คณบดีรายงานการนาํนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยบีณัฑิต ไปทาํโครงการร่วมกบั กฟผ.  

“อินเตอร์เทคร่วมสร้าง กฟผ.ร่วมสรรค”์ เศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนบา้นนาแช่ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง 

กิจกรรมมี การทาํโรงเพาะเห็ด โรงเลียงปลา และโรงเกษตรปลูกผกั ช่วงวนัที 27  ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559  

ทุกกิจกรรมเสร็จสินเรียบร้อย  และมีพิธีมอบโครงการโดยท่านอธิการบดีผูก่้อตงั ท่านดร.นิมิตร จิวะสนัติการ  

 

https://www.oxfordenglishtesting.com/
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มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

 4.2 ผู้ช่วยอธิการบดี 

  1. ปฏิทินกจิกรรม LIT  e-Learning  ภาคเรียนที 2/2559 

           ผูช่้วยอธิการบดี  รายงานปฏิทินกิจกรรม LIT  e-Learning  ภาคเรียนที 2/2559    เพือเตรียม

ความพร้อมใหก้บัอาจารย ์ เพือนาํขอ้มลูเขา้สู่ระบบต่อไป  ดงันี 

 ผูช่้วยอธิการบดีแจง้ว่า  อาจารยผ์ูส้อนสามารถบริหารจดัการรายวิชาและเพิมเติมรายวิชาทีอยากจะสอน

ได ้ และแนะนาํใหท้ดสอบการใชง้านในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน  ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน  และใหน้าํไป

ปฏิบติัจริงในภาคเรียนที 1/2560  เป็นตน้ไป 

กจิกรรม 

ระยะเวลา (เดือน / ปี) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2559 2560 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1)ดาํเนินการติดตงัระบบ 

LMS พร้อมทดสอบ

ระบบและเรียนรู้การใช้

งานระบบ 

            คณะทาํงาน 

2)อบรมการใชง้านระบบ

บริหารจดัการ การเรียน

การสอนผา่นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ภายใต้

ระบบทีชือ LIT-LMS 

            คณะทาํงาน 

3)อาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร นาํเนือหาเขา้สู่

ระบบ LIT-LMS 

            คณะทาํงาน 

4)อาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรใชร้ะบบ LIT-

LMS ควบคู่ไปกบัการ

เรียนการสอนใน

หอ้งเรียนตามปกติ 

            

คณะทาํงาน 
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มตทิีประชุม   รับทราบ 

2.  รายวชิาทีเข้าร่วม  LIT e-Learning  รายวชิาทีจดัทํา   LIT e-Learning   

ผูช่้วยอธิการบดีแจง้ รายวิชาทีเขา้ร่วม  LIT e-Learning  รายวิชาทีจดัทาํ   LIT e-Learning  ดงันี 

ในทีตงั 

ลาํดบั รหัสอาจารย์ ชือ-สกุล รหัสวชิา ชือวชิา 

คณะวชิาพาณชิยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวชิาการบัญชี 

1. 4711004 อ.อนงคว์รรณ   อุประดิษฐ ์ 101205 การตรวจสอบภายในและการควบคุม

การเงิน 

2. 4711005 อ.จิรนนัท ์บุพพณัหสมยั 101206 การบญัชีตน้ทุน 1 

3. 4711008 อ.วราพร     กลินประสาท 101101 หลกัการบญัชีขนัตน้ 

4. 4811002 อ.ทรายทอง    เลิศเปียง 101103 การบญัชีชนักลาง 1 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

1. 4711007 อ.สรรคช์ยั   มะโนเพรียว 203401 การจดัการกลยทุธ ์

2. 4911014 อ.จินตนา    จนัเรือน 202306 การจดัการการส่งเสริมการตลาด 

3. 5111006 อ.กุลวรรณ์   โสตถิกุล 202206 การจดัการการคา้ปลีกและคา้ส่ง 

4. 5211010 อ.ดาวเดือน   โลหิตปุระ 203102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

5. 5811006 อ.ดร.อจัฉรา   เมฆสุวรรณ 203101 การจดัการ 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

1. 5011007 อ.ถนอม    คณิตปัญญาเจริญ 201301 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เนต 

2. 5411004 อ.ปณิธาน   ทาปลกู 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

3. 5511005 อ.ชยัวฒัน์      สมศรี 201511 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเทยีว 

1. 5011010 อ.กิตติศกัดิ    กลินหมืนไวย 402005 อาเซียนศึกษา 

2. 5811004 อ.พิมพพิ์ศา   จนัทร์มณี 302025 การจดัการธุรกิจอาหารและเครืองดืม 

3. 5811014 อ.กชพร        เวศอุไร 302019 การท่องเทียวเชิงนิเวศ 

หมวดวชิาการศึกษาทัวไป 

1. 5711018 อ.หสัยา       วงคว์นั 401001 คณิตศาสตร์พืนฐาน 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. 5111003 อ.จนัทร์ขาว   สายแปลง 501506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2. 5211014 อ.สุวภี     กลีบบวั 501504 เทคโนโลยบีริการงานระบบคอมพิวเตอร์  
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3. 5911010 อ.ตะวนั   สีเสน 501110 วิศวกรรมความปลอดภยั 

 

ศูนย์ กรุงเทพฯ 

ลาํดบั รหัสอาจารย์ ชือ-สกุล รหัสวชิา ชือวชิา 

คณะวชิาพาณชิยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวชิาการบัญชี 

1. 5721003 อ.เบญริสา  ทองจาํรูญ 101101 หลกัการบญัชีขนัตน้ 

2. 5721003 อ.เบญริสา  ทองจาํรูญ 101206 การบญัชีตน้ทุน 1 

3. 5721002 อ.พนัธว์ิรา  พฒันโภคิน 101205 การตรวจสอบภายในและการควบคุม

การเงิน 

4. 5721002 อ.พนัธว์ิรา  พฒันโภคิน 101424 สมัมนาสอบบญัชี 

5. 5312002 อ.สุพรรณรัตน์  มาศรัตน ์ 101425 สมัมนาทางการบญัชี 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ   

1. 5321003 อ.ศุภคศรี  ศรีคงแกว้ 203401 การจดัการกลยทุธ ์

2. 5321003 อ.ศุภคศรี  ศรีคงแกว้ 202306 การจดัการการส่งเสริมการตลาด 

3. 5321003 อ.ศุภคศรี  ศรีคงแกว้ 202206 การจดัการการคา้ปลีกและคา้ส่ง 

4. 5421002 อ.ประสิทธชยั  เดชขาํ 203102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

5. 5421002 อ.ประสิทธชยั  เดชขาํ 206401 การออกแบบองคก์าร 

6. 5221007 อ.กอบกิจ  ศุริภูมิ 202307 การจดัการระหว่างประเทศและระดบัโลก 

7. 5221004 อ.ธนชัชา  ขาํศรี 202412 การจดัการการตลาด 

หมวดวชิาการศึกษาทัวไป 

1. 5421001 อ.ฐิติมา  พลูเพชร 404101 ภาษาองักฤษ 1 

2. 5421001 อ.ฐิติมา  พลูเพชร 403002 จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 

3. 5421001 อ.ฐิติมา  พลูเพชร 403008 จิตวิทยากบัจริยธรรมเชิงธุรกิจ 

 

มตทิีประชุม  อาจารย์หนึงท่านอย่างน้อยต้องมรีายวชิา E-learning 1 รายวชิา  และให้แจ้งชือรายวชิาและ 

                       จดัเตรียมความพร้อมของรายวชิา  E-learning   
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ระเบียบวาระที 5   เรืองเสนอเพอืพจิารณา  

5.1  สํานักงานวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

 5.1.1   แผนการให้บริการวชิาการแก่สังคม ประจาํปีการศึกษา 2559 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิชาการฯ ไดเ้สนอแผนการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม  ประจาํปี

การศึกษา 2559  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนภายในจงัหวดัลาํปาง  จาํนวน 3 โรงเรียน  โดยทุกคณะมีส่วน

ร่วมและแบ่งเป็นกิจกรรม  ดงันี    

ขันตอนการดําเนนิโครงการ 
ปีงบประมาณ 2560 

ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค 

1. สาํรวจความตอ้งการของโรงเรียน

ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส 

โรงเรียนขนาดเลก็ ในสงักดัสพฐ. ที

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางจะเป็นพี

เลียงในการพฒันา (P) 

            

2. ประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนและ

วิทยาลยัฯ เพือทาํความเขา้ใจร่วมกนัใน

แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ตามกรอบเป้าหมายโครงการฯ 

วิธีดาํเนินการ การวดัและประเมินผล

โครงการ รวมทงัแนวทางความร่วมมือ

ในการดาํเนินการตามโครงการฯ (P) 

            

3. แต่งตงัคณะกรรมการร่วมกนั

ระหว่างวิทยาลยัฯ และโรงเรียนเพือทาํ

หนา้ทีตามกรอบการดาํเนินการทีได้

กาํหนดร่วมกนั (P) 

            

4. กาํหนดรูปแบบกิจกรรมและ

ระยะเวลาดาํเนินการร่วมกนัระหว่าง

วิทยาลยัฯ  

พีเลียงและโรงเรียนเป้าหมาย (P) 

            

5. ดาํเนินงานตามกรอบการพฒันา  

ในประเด็นต่อไปนี (D) 

            

 กิจกรรมที 1 ยวุมคัคุเทศน ์             

 กิจกรรมที 2 ภาษาองักฤษใน             
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ขันตอนการดําเนนิโครงการ 
ปีงบประมาณ 2560 

ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค 

ชีวิตประจาํวนั 

 กิจกรรมที 3 Android Application              

 กิจกรรมที 4 Creative Thinking             

 กิจกรรมที 5 ช่างมืออาชีพ             

 กิจกรรมที 6 Sticker  Line             

     กิจกรรมที 7 บญัชีครัวเรือน             

6. ติดตามการดาํเนินโครงการ (C)             

7. สรุปผลการดาํเนินการโครงการฯ

เพือนาํผลไปพฒันาปรับปรุงการจดั

กิจกรรมในครังต่อไป (A) 

            

 

แผนการดําเนินงาน 

 

 

มตทิีประชุม  อนุมตัแิผนการให้บริการวชิาการแก่สังคม  ประจาํปีการศึกษา  2559 

  

รายการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรมที 1 ยวุมคัคุเทศน ์ 30,000 อาจารยกิ์ตติศกัดิ 

กิจกรรมที 2 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั  30,000 อาจารยญ์ดารัตน ์

กิจกรรมที 3 Android Application 30,000 อาจารยช์ยัวฒัน ์

กิจกรรมที 4 Creative Thinking  30,000 อาจารยว์ิศุทธิและอาจารยจิ์นตนา 

กิจกรรมที 5 ช่างมืออาชีพ 30,000 อาจารยจ์นัทร์ขาว 

กิจกรรมที 6  Sticker  Line  30,000 อาจารยช์ยัวฒัน ์

กิจกรรมที 7 บญัชีครัวเรือน 30,000 อาจารยท์รายทอง 
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5.1.2  อนุมตัผิู้สําเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที 1/2559  จาํนวน 71 คน  แบ่งเป็นในทีตงั 39 คน   

และนอกทีตงั  32 คน  เจ้าหน้าทีงานทะเบยีนรายงานข้อมูลดังน ี

 

บัญชีสรุปจาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาทีขออนุมตักิารให้ปริญญา  ภาคการศึกษา 1/2559 

วทิยาลยัอนิเตอร์เทคลาํปาง 

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

รวม

ทังสิน 

เกียรตินิยม 

อันดับหนึง 

เกียรตินิยม 

อันดับสอง 
ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หลกัสูตรภาคปกต ิ4 ปี           

สาขาวิชาการบญัชี - - - - - - 0 20 20 20 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ - - - - - - 6 7 13 13 

สาขาวิชาการตลาด - - - - - - 2 13 15 15 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ - - - - - - 2 7 9 9 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว - - - - - - 0 1 1 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม - - - - - - 8 5 13 13 

รวม - - - - - - 18 53 71 71 
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บัญชีรายชือผู้สําเร็จการศึกษา 

ขออนุมัตกิารให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ 

วทิยาลัยอนิเตอร์เทคลําปาง ภาคการศึกษา 1/2559 
เสนอสภาวทิยาลยัอนิเตอร์เทคลาํปาง ในการประชุมสภาวทิยาลยั ฯ ครังที  4/2559 วนัที  24    พฤศจกิายน  2559 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชือ-ชือสกุล เกรดเฉลีย 
ภาค/

หลักสูตร 

วัน-เดือน-ปี ที

อนุมัติ 

เกียรติ

นิยม 

สาขาวชิาการบัญชี 

1.  5701016001   นางสาวทิฆมัพร แสงภ ู 2.99   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

2.  5701016002   นางสาวพรวดี กริชคาํแหง 2.50   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

3. 5701016003   นางสาวสุชาดา หวงัฟังกลาง 2.43   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

4. 5701016004   นางสาวพรมณี  ปานดาํ 2.90   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

 5.       5701016006   นางสาวพรพรรณ  พาผล 3.49   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

6. 5701016008   นางสาวสุชญัญา  หงษโ์ต 2.75   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

7. 5701016009   นาวสาวสุภาพร ศรีนนัทา 3.54   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

  8. 5701016010   นางสาวสุภาลกัษณ์  จิตรรักษ ์ 3.20   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

  9. 5701016011   นางสาวสมพร  นมสัการ 3.10   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

10. 5701016013   นางสาวอรอุมา  สวสัดี 3.64   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

11. 5701016014   นางรุ่งอรุณ แยม้ดี 2.77   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

12. 5701016017   นางสาวกมลภรณ์  สมานตัต ์ 2.37   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

13. 5701016020   นางสาวชลธิชา  บวัรุ่ง 3.22   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

14. 5701016023   นางสาวลลิตา  ทิณพงษ ์ 3.18   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

15. 5701016024   นางสาวพรสุดา  เอียมพนัธุ ์ 2.19   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

16. 5701016027   นางสาวนนัทน์ภสั  ดาแกว้ 2.10   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

17. 5701016028   นางสาวอุษณี  ลอสวสัดิ 2.80   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

18. 5701016029   นางพุฒิยา  มากเจริญ 3.43   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

19. 5701016031   นางสาวอรวรรณ  พยงุดี 3.13   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

20. 5701016034   นางสาวนนทลี นิลแกว้ 3.48   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

1. 5302016102 นางลดัดา  วฒันกลู 2.27   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

2. 5302016103 นายธรีพร โสมทองมี 2.37   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 
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3. 5602016120 นางสาววชัราภรณ์ สุทศัน์ ณ อยธุยา 2.85   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

4. 5702011003 นางสาวพิมพภ์าพร ใจเอือ 2.40   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

 5.       5702011009 นางสาวพรรณรว ี รัตนรังสรรค ์ 2.64   ปกติ / 4 ปี                 10  พ.ย. 59 - 

6. 5702011011 นายธนาพงษ ์ สุรินทร์ 3.19  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

7. 5702013002 นายนรภทัร อกตนั 3.54  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

8. 5702013004 นายพงศธร ชายชุมพ ู 3.51  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

9.       5702013005 นายนครินทร์ ศกัดารัตน ์ 3.36 ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59  

10. 5702013006 นายนิโรดม วาระนงั 3.45  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

11. 5702016012 นางสาวกลัยรัตน ์ อภิรติพรพิมล 2.39 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

12. 5702016014 นางสาววงเดือน นิมาลา 2.65 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

13. 5702016024 นางสาวชนิสรา บุรานนท ์ 3.01 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

สาขาวชิาการตลาด 

1. 5202021004 นางสาวกฤติยา ศิริวาท 2.02 ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59        - 

  2. 5502026020 นางสาวสุภทัรา มงคลสวสัดิ 2.55  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

  3.  5602023014 นางสาวธญักมล นฤพนัธุก์ุลชยั 3.37 ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

  4.  5602023016 นายกิตติพนัธ ์ กนัวะนา 3.34 ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

  5. 5602021019 นางสาวนนัชยา ยทุธศิล 2.79 ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

6. 5602023006 นางสาวจุฑามาศ วงศชื์น 3.42 ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

7. 5702021022 นางสาวจิราพรรณ จิระ 2.43  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

  8. 5702021006 นายวสนัต ์ สุภาพนัธ ์ 2.44  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

  9. 5802021002 นางสาวชลิตา แผน่คาํ 2.86  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

10. 5802021007 นางสาวปัทมา บุญทอง 2.74  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

11. 5802021008 นางสาววิภารัตน ์ ดว้งอน้ 3.07  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

12. 5802021009 นางสาวรุ่งทิวา สุรินทร์ 3.09  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

13. 5802021010 นางสาวอาภาภทัร เครือคาํหล่อ 2.86  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

14. 5702026002 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองแมน้ 2.90  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

15. 5702026037 นางสาวกรองทอง แจ่มกระจ่าง 2.98  ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 



 
 

หนา้ที   12 

 

 

ลําดับ 

 

รหัสนักศึกษา 

 

ชือ-ชือสกุล 

 

เกรดเฉลีย 

 

ภาค/หลักสูตร 

วัน-เดือน-ปี ที

อนุมัติ 

 

เกียรตินิยม 

สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

1. 5502036020 นางสาวปวิชญา เสริมศาสตร์ 3.08 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

2. 5602031007 นางสาวสุดารัตน ์ มาวิเลิศ 2.96 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

3. 5702031003 นางสาวสุชาวดี ฆะวาร 3.11 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

4. 5702031005 นางสาวจงกมล หลา้ติบ 2.91 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

5. 5702031008 นางสาวนฤภร ช่างนวด 2.42 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

6. 5702033006 นายรักษา หนูแกว้ 3.60 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

7. 5702033007 นางสาวธญัชนก โยสิทธิ 3.33 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

 8. 5702036005 นายปรัชญา เฉลิมวงศ ์ 2.82 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

9. 5702036032 นางสาวนพรัตน ์ เดชบาํรุง 2.92 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 59 - 

 

 

บัญชีรายชือผู้สําเร็จการศึกษา 

ขออนุมัตกิารให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ 

วทิยาลัยอนิเตอร์เทคลําปาง ภาคการศึกษา 1/2559 

เสนอสภาวทิยาลยัอนิเตอร์เทคลาํปาง ในการประชุมสภาวทิยาลยั ฯ ครังที  4/2559 วนัที  24    พฤศจกิายน  2559 

 

ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-ชือสกุล 
เกรด

เฉลยี 

ภาค/

หลกัสูตร 

วนั-เดือน-ปี ที

อนุมตั ิ

เกยีรติ

นิยม 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเทยีวและการบริการ 

1. 5503021011 นางสาวสกุลรัตน ์ จะมงั 2.23 ปกติ / 4 ปี       10  พ.ย. 59 - 
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บัญชีรายชือผู้สําเร็จการศึกษา 

ขออนุมัตกิารให้ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑติ 

วทิยาลัยอนิเตอร์เทคลําปาง ภาคการศึกษา 1/2559 

เสนอสภาวทิยาลยัอนิเตอร์เทคลาํปาง ในการประชุมสภาวทิยาลยั ฯ ครังที  4/2559 วนัที  24    พฤศจกิายน  2559 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชือ-ชือสกุล เกรดเฉลีย ภาค/หลักสูตร 
วัน-เดือน-ปี ที

อนุมัติ 
เกียรตินิยม 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  กลุ่มงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

1. 5504011017 นางสาวเจนจิรา ขุนใจ 2.63 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

2. 5704011013 นายวรุตม ์ มยรุา 3.00 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

3. 5704011018 นายรามิค จกัรใจวงค ์ 2.62 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

4. 5704011020 นางสาววราภรณ์ กิงกืย 2.69 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

5. 5704011021 นางสาวอรวรรณ ปันจูล 3.03 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

6. 5704011022 นางสาวสุดารัตน ์ แมะ๊บา้น 2.43 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

7 5704011023 นางสาวเพญ็นภา เกียงมลู 3.09 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  กลุ่มงานเทคโนโลยยีานยนต์ 

8. 5704031003 นายพีรดนย ์ เครือป้อ 2.95 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

9. 5704031005 นายธนวนัต ์ ถวลัยว์ิวฒัน ์ 2.77 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58  

10. 5704031010 นายอคัรเดช สทัธาพงษ ์ 2.44 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58  

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  กลุ่มงานเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

11. 5704041002 นายภานุเดช ภูใจ 2.68 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

 12. 5704041014 นายณัฐพงษ ์ คะวงศา 3.21 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

13. 5704041015 นายณัทคี คาํคึง 2.92 ปกติ/4 ปี       10  พ.ย. 58 - 

 

 

มตทิีประชุม  อนุมตั ิ
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5.2 คณะพาณชิยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

      5.2.1 พจิารณาผลการเรียนสาขาการบัญชี sec 6 ภาคเรียนที 1/2559 จาํนวน 2  รายวชิา  

ข้อเท็จจริง 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ   แจง้ผลพิจารณาผลการเรียนสาขาการบญัชี  

Sec. 6 ภาคเรียนที 1/2559 จาํนวน 2  รายวิชา  ดงันี 

1) 101310: สอบบญัชี             (ผูส้อน   อ.อนงคว์รรณ  อุประดิษฐ)์  

ระดบัคะแนนทีเสนอ ระดบัคะแนน ระดบัคะแนนทีคณะกรรมการแกไ้ข 

ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ 

        80-100 1 14.3 A    

      75-79 2 28.6 B+    

      70-74 - - B    

       65-69 - - C+ ไม่มีการปรับแกไ้ข 

      60-64 1 14.3 C    

      55-59 1 14.3 D+    

      50-54 2 28.5 D    

            ตาํกว่า49 - - F    

          ขาดสอบ - - F    

W - - W    

  รวม 7 100.0     
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1) 404101: ภาษาองักฤษ 1             (ผูส้อน   อ.ศุภสิน  โปทะอินทร์)  

ระดบัคะแนนทีเสนอ ระดบัคะแนน ระดบัคะแนนทีคณะกรรมการแกไ้ข 

ช่วคะแนน จาํนวน ร้อยละ ช่วงคะแนน จาํนวน ร้อยละ 

80-100 1 6.7 A    

75-79 - - B+    

70-74 - - B    

65-69 - - C+ ไม่มีการปรับแกไ้ข 

60-64 2 13.3 C    

55-59 3 20.0 D+    

40-54 8 5..3 D    

ตาํกว่า 39 - - F    

ขาดสอบ 1 6.7 F    

W - - W    

รวม 15 100.0     

 

ข้อกฎหมายและเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 

              ขอ้บงัคบั / ระเบียบ/ประกาศ  วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง พ.ศ.2549 

ระเบียบวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ว่าดว้ยการศึกษาขนัปริญญาบณัฑิต  พ.ศ.2549 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา 

  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

 

มตทิีประชุม   อนุมติั 

 

5.2.2 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที 3/2559 

ข้อเท็จจริง  

  นกัศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  นางสาวนาฎวจี  มณีเนตร รหสันกัศึกษา 

5702041016  ในภาคเรียนที 2/2559ไม่สามารถลงทะเบียน  วิชา 207303  Cross Culture 

Organization  Management และรายวิชา 207305  International Finance and Banking ในภาคเรียนเดียวกนั

ไม่ได ้เนืองจากรายวิชา 207305  International Finance and Banking ตอ้งผา่นรายวิชา 207308 International 
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Business Management  จึงขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 207305  International Finance and 

Banking และ 207303  Cross Culture Organization  Management  ในภาคเรียนที 3 /2559 โดยไม่เสีย

ค่าลงทะเบียน 

 

ข้อกฎหมายและเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 

 ประกาศวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง  ที 006/2555  เรือง  การเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา 

  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

มตทิีประชุม   อนุมติัยกเวน้ค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที 3/2559  รายวิชา  207303  Cross Culture 

Organization  Management และรายวิชา 207305  International Finance and Banking    และเมือจะ

ลงทะเบียนในภาคเรียนที 3/2559  ใหท้างสาขาวิชาฯ  แนบบนัทึกขอ้ความพร้อมกบัรายงานการประชุม        

 

              5.2.3  พจิารณาข้อสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ข้อเท็จจริง 

              คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ  แจง้พิจารณาขอ้สอบจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  จากการเขา้ร่วม

ประชุมสมัมนา  เรือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  :  มาตรฐานผลการเรียนรู้  แผนทีการกระจายความ

รับผดิชอบ  และการทวนสอบผลสมัฤทธิผลการเรียนรู้”  โดยวตัถุประสงค ์ขอ้ 2.2  เพือใหค้ณาจารยที์

รับผดิชอบในการจดัทาํหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาไดมี้โอกาสแลกเปลียนขอ้คิดเห็นและพฒันาความรู้  

ความเขา้ใจ  เรืองการเขียนผลการเรียนรู้  และการทวนสอบผลสมัฤทธิผลการเรียนรู้  ตลอดจนการจดัทาํ

แผนทีกระจายความรับผดิชอบ  จากการเสนอแนวปฏิบติัทีดี   

 

ข้อกฎหมายและเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 

        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

                    กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา 
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      จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

 

มตทิีประชุม   อนุมติัใหด้าํเนินการในภาคเรียนที 2/2559  เป็นตน้ไป  และมอบหมายใหส้าํนกังานวิชาการ 
         จดัทาํระบบและกลไกการทวนสอบ 

 

5.2.4 ขอแก้เกรดวชิาอาเซียนศึกษาภาคเรียนที 1/2559   

ข้อเท็จจริง  

              คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ   แจง้ขอแกเ้กรดวิชาอาเซียนศึกษาภาคเรียนที 1/2559  ของ 

นางสาวศิรินภา  สีทอน  เนืองจากไม่เขียนชือในกระดาษคาํตอบปลายภาค  ขอแกไ้ขเกรดจาก  F  เป็น D+ 

 

ข้อกฎหมายและเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 

        ขอ้บงัคบั / ระเบียบ/ประกาศ  วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง พ.ศ.2549 

      ระเบียบวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ว่าดว้ยการศึกษาขนัปริญญาบณัฑิต  พ.ศ.2549 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา 

             จากการตรวจสอบโดยอาจารยผ์ูส้อนแลว้พบว่านกัศึกษาลืมเขียนชือในกระดาษคาํตอบจริง   

จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

 

มตทิีประชุม   อนุมติั  

 

5.2.5 รายงานผลการสอบเทียบ  รายวชิา 401007  วทิยาศาสตร์พนืฐาน 

ข้อเท็จจริง  

นกัศึกษารหสั  5702013005  นายนครินทร์  ศกัดา  Sec.6   สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ไดย้นื 

เอกสารสาํเร็จการศึกษา  แต่ปรากฏว่าในรายวิชา 401007  วิทยาศาสตร์พืนฐาน  นกัศึกษาไดเ้กรดเป็น P 

ภายหลงันกัศึกษาไดท้าํการสอบเทียบและผลการสอบผา่นตามเกณฑต์ามประกาศเรือง  แนวปฏิบติั

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  เพือเทียบโอนความรู้และใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ

และหรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 

ข้อกฎหมายและเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 
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      ประกาศวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ที 001/2559  เรือง  แนวปฏิบติัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้  เพือเทียบโอนความรู้และใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา 

               จากการตรวจสอบ  มีชือในรายวิชาทีคณะแจง้ขอสอบเทียบตามประกาศของวิทยาลยัฯ  จึงเสนอ

คณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

 

มตทิีประชุม   อนุมติัตามประกาศวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ที 001/2559  เรือง  แนวปฏิบติัหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  เพือเทียบโอนความรู้และใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ

การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 

 

5.2.6 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขผลการเรียน 

ข้อเท็จจริง 

            นกัศึกษารหสั  5604041005  นายสหพล  ชยัศิริ   Sec.6   สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชา 404110  ภาษาไทยเพือการสือสาร แต่

เนืองจากนกัศึกษาตอ้งทาํงานดว้ย  จึงขอสอบเทียบในรายวชิาดงักล่าว  จึงขอแกไ้ขผลการเรียนจาก F  เป็น D 

ข้อกฎหมายและเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 

      ประกาศวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ที 001/2559  เรือง  แนวปฏิบติัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้  เพือเทียบโอนความรู้และใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา 

               จากการตรวจสอบ  มีชือในรายวิชาทีคณะแจง้ขอสอบเทียบตามประกาศของวิทยาลยัฯ  จึงเสนอ

คณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

 

 มตทิีประชุม   อนุมติัตามประกาศวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ที 001/2559  เรือง  แนวปฏิบติัหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  เพือเทียบโอนความรู้และใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ

การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 
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5.3 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

5.3.1 พิจารณาผลการเทียบโอน 

ข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการบริหารคณะร่วมกนัพิจารณาผลการเทียบโอนของนกัศึกษาหลกัสูตร

เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม– เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จาํนวน 2 คนดงันี 

 

ลาํดบั รหสั นศ. ชือ-สกุล 

จาํนวน 

รายวิชา 

ทีเทียบโอน 

จาํนวน 

หน่วยกิต 

ทีเทียบโอน 

จาํนวน 

หน่วยกิต 

คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 580401003 นางสาวชฎาพร  ชุ่มใจ 7 21 108 โอนภายนอก 

2 580401004 นางสาวนิตยา  เตวงั 9 27 102 โอนภายนอก 

 

ข้อกฎหมายและเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 

      ระเบียบวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางว่าดว้ยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553  

 

ประเด็นเพอืพจิารณา 

               เป็นไปตามระเบียบวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางว่าดว้ยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553        

จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

 

มตทิีประชุม   อนุมติัระเบียบวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางว่าดว้ยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553     

 

ระเบียบวาระที 6   เรืองวาระอนื ๆ   

  ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  10.00 น. 

 



 
 

หนา้ที   20 
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