กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิทยานิพนธ
ที่
1

ชื่ออาจารย

ชื่อวิทยานิพนธ

(ระบุสาขาวิชา)
ดร.สมพิศ ทองปาน

ชื่อนักศึกษาเจาของวิทยานิพนธ

วัน เดือน ป /ชวงเวลาที่เปน

คณะ มหาวิทยาลัย

กรรมการฯ

ปจจัยดานวัฒนธรรมการเรียนรูของ

นายนันทพล ภานุไพศาล

6 พฤศจิกายน 2552

องคการที่สงผลตอกระบวนการ

คณะพาณิชยศาสตรและการ

เวลา 13.30-18.00 น.

เรียนรูของบุคลากรสายวิชาการ

บัญชี

กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา เขต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภาคเหนือ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
การศึกษาความสัมพันธระหวาง

นางสาวกุศล ทองวัน

6 พฤศจิกายน 2552

ปจจัยในการเรียนรูตอระดับการ

คณะพาณิชยศาสตรและการ

เวลา 13.30-18.00 น.

เรียนรูขององคกรแหงการเรียนรู

บัญชี

และระดับของการเปนองคกร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นวัตกรรม : กรณีศึกษาสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
กลยุทธการจูงใจ รักษาและการ

นายปฐมพงษ โตพานิชสุรีย

6 พฤศจิกายน 2552

สรางความผูกพันของพนักงานดาว

คณะพาณิชยศาสตรและการ

เวลา 13.30-18.00 น.

เดนในองคกร: กรณีศึกษา

บัญชี

ขาราชการพลเรือน Motivate,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Retain and Engagement of Talent’s
People: Civil Servant
2

ดร.ยุวลักษณ
จิวะกิดาการ

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ

นางจุฑามาศ สนกนก

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

พัฒนาตนเองเพื่อการสรางสรรค

ภาควิชานโยบายการจัดการและ

เครื่องมือวิจัย

ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ความเปนผูนําทางการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
ที่
1

ชื่ออาจารย
(ระบุสาขาวิชา)
ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ

ชื่อ กรรมการวิชาการ

ชื่อหนวยงานที่เชิญเปน

วัน เดือน ป /ชวงเวลาที่เปน

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ที่ปรึกษาและพัฒนาตราสินคา

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 7 กันยายน 2552

(Branding) ใหกับ SMEs โครงการ

ขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs Flying Geese ภายใตกิจกรรม
Thailand’s Brands to ASEAN
ผูทรงคุณวุฒิสอบการคนควาแบบ

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ

อิสระนักศึกษาปริญญาโท (นางสาว

มนุษยศาสตร

เครือวัลย ศุภะรัชฏเดช)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูทรงคุณวุฒิสอบการคนควาแบบ

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ

อิสระของนักศึกษาปริญญาโท

มนุษยศาสตร

(นางสาวศิรินภา พงคหลา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะทํางานในพื้นที่ดําเนินการของ

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ภาคที่ 1

16 กันยายน 2552

23 กันยายน 2552

22ตุลาคม 2552

ภายใตโครงการสํารวจแผนการวาง
ระบบสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ระดับทองถิ่นใน
ประเทศไทย
อาจารยผูสอบการคนควาแบบอิสระ

คณะการสื่อสารมวลชน

(นางสาววรวลัญช คําเพิ่ม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะกรรมการรวมพัฒนาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

ของสาขาวิชาการจัดการและบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทรัพยากรมนุษย

เชียงใหม

อาจารยผูสอบการคนควาแบบอิสระ

หองประชุมคณะการ

(นางสาวพาธินี สุวรรณเกสร)

สื่อสารมวลชน

16 ธันวาคม 2552

13 มกราคม 2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2

ดร.ธีราลักษณ สัจจะวาที

กรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ

อาคารคณะบริหารธุรกิจ

(นายสิทธิชัย วนจันทรรักษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ

อาคารคณะบริหารธุรกิจ

22กันยายน 2552

25 กันยายน 2552

3

อ.จิระ คําบุญเรือง

(นางสาวอนงค ไชยบุญเรือง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ

อาคารคณะบริหารธุรกิจ

(นายงามพล วัฒนสินพงษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ

ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

(นายอัศนัย ธุรวติกลุ )

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ที่ปรึกษาและพัฒนาตราสินคา

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 7-9 กันยายน 2552

(Branding) ใหกับ SMEs โครงการ

ขนาดกลางและขนาดยอม

11 มีนาคม 2553

SMEs Flying Geese ภายใตกิจกรรม
Thailand’s Brands to ASEAN

4

อ.ฐิติ ฐิติจําเริญพร

ที่ปรึกษาระบบการจัดการของ

โรงเรียนฉัตรพฤษวิทยา อ.

โรงเรียน

ไชยปราการ จเชียงใหม

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพ

คณะศิลปศาสตร วิทยาลัย

การศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร

อินเตอรเทคลําปาง จ.

วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง รอบ

ลําปาง

10 มิถุนายน 2552

29 กรกฎาคม 2552

ประเมินปการศึกษา 2551
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพ

วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 18-19 สิงหาคม 2552

การศึกษาภายใน วิทยาลัยอินเตอรเท

จ.ลําปาง

คลําปาง รอบประเมินปการศึกษา
2551
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภายในระดับสถาบัน ประจําป

เชียงใหม จ.เชียงใหม

27-29 สิงหาคม 2552

การศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ

2-4 กันยายน 2552

ประจําปการศึกษา 2551
ผูประเมินนํารองสถาบันอุดมศึกษา

สํานักงานรับรองมาตรฐาน 1 กุมภาพันธ – 31

เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ

และประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม

การศึกษา (องคการ
มหาชน)

มีนาคม 2553

5

อ.บุญยัง วิษณุมหิมาชัย

คณะกรรมการรวมรับฟงและรวม

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนสง

วิพากษการนําเสนอผลงานของ

1988 จํากัด

12 ธันวาคม 2552

หัวหนางาน ในการจัดอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาหัวหนางาน : SDP”
คณะกรรมการเขารวมรับฟงการ

บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนสง

นําเสนอผลงานของหัวหนางาน ใน

1988 จํากัด

20 มิถุนายน 2552

การอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
หัวหนางาน"
6

อ.ยุวลักษณ จิวะกิดาการ

-กรรมการฝายวิชาการและประกัน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษา

19 ก.พ. 2553

คุณภาพการศึกษา

เอกชนฯ

23 เม.ย. 2553

-สมาชิกสมาคม สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ

18 ธ.ค. 2552

เอกชน
7

8

ดร.ศรีสุดา แซล้ี

30 เม.ย. 2553

คณะกรรมการรวมพัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยภราชภัฏ

ของสาขาวิชาการตลาด

เชียงใหม

อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการและที่ปรึกษาโครงการ

สํานักงานกิจวิจัยเพือ่

"ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนเชิง

พัฒนาทองถิ่น ม.ราชภัฏ

คุณธรรม จ.เชียงใหม"

เชียงใหม วิทยาเขตแมสา

13 มกราคม 2553

30 กันยายน 2552

หลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม
9

อาจารยคมกฤต วงคนาง

ผูชวยผูแทนมูลนิธิเพื่อการศึกษาริชัด

HSBC Trustee Singapore

หวา (ประเทศสิงคโปร) ประจํา

Ltd.

พ.ศ.2539- ปจจุบัน

ประเทศไทย เพื่อพิจารณาดูแลและให
ทุนการศึกษา
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจ

สมาคมธุรกิจทองเที่ยว

2548 – 2549

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม

2550 – 2552
1 ตุลาคม 2552-31 ธันวาคม
2554

กรรมการตัดสินการแขงขันชิงแชมป

สมาคมโรงแรมไทย

บารเทนเดอรภาคเหนือ ครั้งที่ 23

ภาคเหนือตอนบน

18 สิงหาคม 2550
3 สิงหาคม 2551 22 สิงหาคม
2552

ผูประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

10-11 กันยายน 2552

10

อ.ชญานนันท เผาศรีเจริญ

(Cluster Development Agent : CDA)

สังคมแหงชาติ (สศช.)

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

จังหวัดเชียงใหม โดย

พัฒนาเครือขายทองเที่ยวชุมชนอยาง

สํานักงานการทองเที่ยว

ยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม (ประจําป

และกีฬาจังหวัดเชียงใหม

1มิถุนายน 2552

งบประมาณ 2552)
11

อ.ดํารัสศิริ ศิลปวัฒนานันท

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

จังหวัดเชียงใหม โดย

พัฒนาเครือขายทองเที่ยวชุมชนอยาง

สํานักงานการทองเที่ยว

ยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม (ประจําป

และกีฬาจังหวัดเชียงใหม

1มิถุนายน 2552

งบประมาณ 2552)
12

อ.ศิริพร วิษณุมหิมาชัย

คณะกรรมการตัดสินการประกวด
จัดทําแผนการตลาด (Marketing
Plan) ครั้งที่ 2

13

อ.สุรีรัตน ฉัตรศิริกุล

กรรมการตัดสินแผนการตลาด

โรงแรมลําปางเวียงทอง

11 ธันวาคม 2552

จ.ลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

13 มกราคม 2553

เชียงราย จ.เชียงราย
14

15

16

ดร.ทวีวรรณ ธารพิพัฒน

ดร.สมบูรณ ปญญาคม

ผศ.ดร. พิชาภพ พันธแพ

ที่ปรึกษาโครงการ “กรุงไทยยุ

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

24-27 มีนาคม 2553

ววาณิช”

แผนกมัธยม

ประธานคณะกรรมการหลักสูตร

พระกรรมการอํานวยการ

1 พฤษภาคม 2552 – 1 เมษายน

ภาษาอังกฤษ

พระคริส-ธรรม Siloam

2553

คณะกรรมการรวมพัฒนาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

13 มกราคม 2553

ของสาขาวิชาการจัดการและบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทรัพยากรมนุษย

เชียงใหม

