
  
 

 

ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ   

ที ่16/๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรกำรจัดแสดงนิทรรศกำรและผลงำนควำมเป็นเลิศ  

        ทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพของนักศึกษำ เพื่อส่งเสริมศักยภำพนักศึกษำสู่ระดับชำติและนำนำชำติ 
 (BALA Exhibition 2022) 

------------------------------------------------------- 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้หารือร่วมกับ

คณะกรรมการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมการแสดงผลงาน
ของนักศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบการแสดงนิทรรศการผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  
ของนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น และฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงก่อนส าเร็จการศึกษา ผ่านการจัดสัมมนา 
ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ เป็นการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือเป็นเวทีในการ
แสดงศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เห็นถึงการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับการปฏิบัติจริงและการท างานที่ลงพ้ืนที่ จริง สามารถน ามาแสดงในนิทรรศการ 
และถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ของนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2022)  

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ของนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2022) และพิธีมอบ 
ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย  
และเป็นโอกาสดีที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Grand Opening “SMART BALA Learning 
Zone” โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
ตามเป้าหมายของโครงการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน   
โดยมีผู้รับผิดชอบและรายละเอียดหน้าที่ ดังต่อไปนี้    

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
มีหน้าที่ 1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  

   2. ก ากับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ประกอบด้วย 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย ์ เลาหะเมทนี  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา   กรรมการ 
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๘. นายเทวา  พรหมนุชานนท์  กรรมการ 
๙. นางสาวปริศนา   กุลนลา   กรรมการ 
๑๐. นายสุทัศน์   กุณา   กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร ปุกแก้ว   กรรมการ 
๑๒. นายทศพร     ไชยประคอง  กรรมการ 
๑๓. นางสาวนวรัตน์   พรหมอุปถัมภ์  กรรมการ 
๑๔. นายสวัสดิ์   หากิน   กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสวนำ อบรมสัมมนำ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรแสดง 
    นิทรรศกำรผลงำน ผ่ำนระบบออนไลน์ 

มีหน้าที ่  1. จัดท ารายละเอียดและงบประมาณกิจกรรม 
     2. ประสานงานกับคณะฯ และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    3. ดูแลระบบออนไลน์ MS Teams / Zoom ของแต่ละกิจกรรม  
  4. จัดเตรียมอุปกรณ์/สถานที่ ในการจัดกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิำรเตรียมควำมพร้อมก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ หัวข้อ "เขียนเรซูเม่ใหป้ัง  
  จบใหม่ยังไงก็ได้งำน" 

ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย ์ เลาหะเมทนี  ประธานกรรมการ 
๒. นายสวัสดิ์   หากิน   กรรมการ 
๓. นางสาวชนัสถ์นันท์   กันทาปา  กรรมการ 
๔. นายเอกธนัช   ศรีบุญมา  กรรมการ 
๕. นางสาวนาขวัญ  รัตนมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

2.2 กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมสู่เส้นทำงวิชำชีพบัญชีและเจำะลึกกรอบแนวคิดรำยงำนทำงกำรเงิน 
ประกอบด้วย 
1. นางศุภลักษณ์   จงชานสิทโธ  ประธานกรรมการ 
2. นายทศพร   ไชยประคอง  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย ์ เลาหะเมทนี  กรรมการ 
5. นางศศิพัชร์   สันกลกิจ  กรรมการ 
6. นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์  กรรมการ 
7. นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
8. นายสวัสดิ์   หากิน   กรรมการ 
9. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส   กรรมการ 
10. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ์   กรรมการ 
11. นายอดิศักดิ์   ฝนห่าแก้ว  กรรมการ 
12. นายปฐมชัย   กรเลิศ   กรรมการ 
13. นางนฤมล   คุ้มพงษ์   กรรมการ 
14. นายธันวารินทร์   ต๊ะเสาร์   กรรมการ 

/15.นางสาวกัญญาภัค.... 
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15. นางสาวกัญญาภัค  สุวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวปาริชาติ   ปินตาเปี้ย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3 กิจกรรมสัมมนำ "กำรเรียนรู้และพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตอล" 
ประกอบด้วย 
1. นางสาวเบญญาภา  กันทะวงศ์วาร  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลลวงค์   กรรมการ  
3. นางกัญญ์วรา   สมใจ   กรรมการ 
4. นางสาวอาภาศรี  เทวตา   กรรมการ 
5. นายวิวัฒน์โชติกร  เรืองจันทร์  กรรมการ 
6. นางสาวพาณิภัค  อินตากาศ  กรรมการและเลขานุการ 

 
2.4 กิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนจำกกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรกำรจัดกำรส ำนักงำน 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวรุจิรา   สุขมณี   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข  กรรมการ 
3. นางอุษามาศ   รัตนวงศ ์  กรรมการ 
4. นางสาวจุฬารัตน์   น าคิด   กรรมการ 
5. นางสาวกฤษยา  มะแอ   กรรมการและเลขานุการ 

2.5 กิจกรรม Business English Share : Learning Experience และนิทรรศการแสดง  
ผลงานนักศึกษา 

  ประกอบด้วย 
1. นางสาวปณิธิ   อมาตยกุล  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังส ี  กรรมการ 
3. นางสาวเกิดศิริ  ชมภูกาวิน  กรรมการ 
4. นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ  กรรมการ 
5. นางอัจฉริน   จิตต์ปรารพ  กรรมการ 
6. นางสาวบุผา    ระวิโรจน์  กรรมการ 
7. นางสาวณิชกุล  ค ารินทร์   กรรกมาร 
8. นายนฤวร   แสนสุรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

2.6 กิจกรรม การน าเสนอผลงาน "ผลประกอบการการจ าลองธุรกิจ"  
ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริรักษ์  ยาวิราช   ประธานกรรมการ 
2. นางสุชาดา   ทรัพย์สาร  กรรมการ 
3. นายอนวัช   จิตต์ปรารพ  กรรมการ 
4. นางแสงดาว   แก้วสว่าง  กรรมการ 
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5. นายศุภวัชร ์   พงษ์วัชรวัชฬ์  กรรมการ 
6. นางสาวชรัญญา  สุวรรณเสรีรักษ์  กรรมการ 
7. นางสาวบุษบา  ฟูตา   กรรมการ 
8. นางศิวนันท์   กุณะ   กรรมการและเลขานุการ 

2.7 กิจกรรมกำรเสวนำ Brand Experience & Online Marketing 
ประกอบด้วย 
1. นายธนศักดิ์   ตันตินาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน์  กรรมการ 
3. นางพีรยา   สมศักดิ์   กรรมการ 
4. นางสาวเก็จวลี  ศรีจันทร์  กรรมการ 
5. นายสุธี   บุญเฉลิม  กรรมการและเลขานุการ 

2.8 กิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนโครงงำนระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ   
ประกอบด้วย 
1. นายนรินทร์   จิวิตัน   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร ปุกแก้ว   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์  กรรมการ 
6. นางสาวพรพิพัฒน์  ทองปรอน  กรรมการ 
7. นายเทวา    พรหมนุชานนท์  กรรมการ 
8. นายธีรภพ   แสงศรี   กรรมการ 
9. นายนพณัฐ   วรรณภีร์  กรรมการ 
10. นายสุทัศน์   กุณา   กรรมการ 
11. นางสุรีนาฎ   มะโนลา   กรรมการ 
12. นายจตุพร   ศิลพรชัย  กรรมการ 
13. นายสุพงศ์   แดงสุริยศรี  กรรมการ 
14. นายวรการ   ใจดี   กรรมการ 
15. นางสาวกชพร  วงษ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 

2.9 กิจกรรมแสดงนิทรรศกำรผลงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงภำษำโดยกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ 
และกำรเสวนำกำรวิจัยกับกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ กำรวิจัย เร่ือง ปัญหำ ควำมต้องกำรและ
แนวทำงพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์เพื่อหนุนเสริมธุรกิจอำหำรริมทำงในบริบทกำรท่องเที่ยว 
วิถีใหม่อย่ำงมีส่วนร่วมในพื้นที่ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 
1. นางสุภรพรรณ  คนเฉียบ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์  กรรมการ 
3. นางฝนทิพ   ราชเวียง   กรรมการ 
4. นางปณิสา   กุระคาน   กรรมการ 
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5. นางสาวศศิวิมล  ชิน   กรรมการ 
6. นางสาวศลิษา   เศวตนันทน์  กรรมการ 
7. นายเดชาธร   พจนพงษ์  กรรมการ 
8. นายเฉลิมชัย   พาราสุข   กรรมการ 
9. นางสาวฐิติพร   ฟองจ า   กรรมการและเลขานุการ 

 
2.10 กิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยของนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 และกำรเสวนำธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศกับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อกำรปรับตัวของ
ผู้ประกอบกำรและแรงงำน   

 ประกอบด้วย 
1. นายภาคภูมิ   ภัควิภาส  ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาวดี   วรุณกูล   กรรมการ 
3. นางสาวศิวพร  เจรียงประเสริฐ  กรรมการ 
4. นางสาวพิริยมาศ  ศิริชัย   กรรมการ 
5. นางสาวณฐา   อภิธาวินวสุ  กรรมการ 
6. นายพุฒิพงค์   ประสงค์ทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

2.11 กิจกรรมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
ประกอบด้วย 
1. นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท ครุธเวโช   กรรมการ 
3. นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์  กรรมการ 
4. นายดิลก   ประสานวรกิจกุล  กรรมการ 
5. นายชูเกียรติ   ศิริวงศ์   กรรมการ 
6. นางสาววรัญญา  ฐานะ   กรรมการ 
7. นางสาวอ าพร  กันทา   กรรมการ 
8. นายอิศร์   วัจนสุนทร  กรรมการ 
9. นางสาวจิรัฐิติกาล  มานะจรรยาพงศ์  กรรมการ 
10. นางสาวมัทรี  สีมา   กรรมการ 
11. นางสาวณัฐริน  รัตนัง   กรรมการ 
12. นางสาวปัทมนันท์  นวลกา   กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนโครงกำร / ค ำสั่ง / ลงทะเบียน 
มีหน้าที ่1. ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
    2. จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการโครงการ พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่ออาจารย์ 
         และนักศึกษาเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 
    3. จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และรับลงทะเบียน 
   4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
  5. ประสานงานทุกหลักสูตรในการด าเนินโครงการ 

                      /ประกอบด้วย....   
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ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวนาขวัญ   รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวชนัสถ์นันท์  กันทาปา  กรรมการ 
๓.  นางสาวสุพรรษา   ตาค ามูล   กรรมการ 
๔.  นายเอกธนัช   ศรีบุญมา  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.2  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
มีหน้าที ่ 1. อ านวยความสะดวกด้านการเงินทุกกิจกรรม ในการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ  

       2. จัดเตรียมเอกสารและรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
   3. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายจัดส่งกองคลังและพัสดุ   

ประกอบด้วย 
๑.   นางสาวนาขวัญ   รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
๒.   นายเอกชัย        ปราสาทวัฒนา  กรรมการ 
๓.   นางสาววราภรณ์   บุญจู   กรรมการและเลขานุการ 

3.3  คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร / พิธีกำร / พิธีกร 
มีหน้าที ่1. จัดท าหนังสือเชิญประธานเปิดพิธี พร้อมจัดเตรียมค ากล่าวพิธีเปิด 
      2. จัดท าหนังสือเชิญผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 

      3. ต้อนรับผู้บริหาร/อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ 
      4. พิธีกรด าเนินงาน 

ประกอบด้วย 
๑. นายกิตติพงษ ์   วงษ์กองแก้ว  ประธานกรรมการ 
๒. นายเตชิษ    สันสี   กรรมการ 
๓. นางสาวจุฑามาศ   สุวิมลเจริญ  กรรมการ 
๔. นางสาวพาณิภัค   อินตากาศ  กรรมการ 
๕. นางสาวสุริยาพร   สุต๋าค า   กรรมการ 
๖. นางสาวนาขวัญ   รัตนมงคล  กรรมการ 
๗. นายเอกธนัช   ศรีบุญมา  กรรมการและเลขานุการ 

3.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนทีแ่ละตกแต่งบูธพิธีเปิด 
มีหน้าที ่1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
      2. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด 
  3. ดูแลล าดับการแสดงบนเวทีและประสานกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
๑. นายเอกธนัช   ศรีบุญมา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชนัสถ์นันท์   กันทาปา  กรรมการ 
๓. นางสาวจุฑามาศ   สุวิมลเจริญ  กรรมการ 
๔. นางประภาไพร    ศรีพรม   กรรมการ 
๕. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

 

/3.5 คณะกรรมการ 
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3.5  คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร  
มีหน้าที ่1. จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ให้กับคณะกรรมการของแต่ละกิจกรรม 
      2. ประสานงานดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 
ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชนัสถ์นันท์   กันทาปา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราภรณ์   บุญจู   กรรมการ 
๓. นางสาวสุริยาพร   สุต๋าค า   กรรมการ 
๔. นางศิวนันท์   กุณะ   กรรมการ 
๕. นางสาวบุษบา   ฟูตา   กรรมการ  
๖. นางสาวพาณิภัค   อินตากาศ  กรรมการ 
๗. นางสาวเขมิสรา   กุศล   กรรมการ   
๘. นางสาวปาริชาติ    ปินตาเปี้ย  กรรมการ 
๙. นางสาวกชพร    วงษ์ทอง   กรรมการ 
๑๐. นายนิธิพงศ ์   จารุสวัสดิ์  กรรมการ 
๑๑. นายณัฐพงศ ์   นิลค า   กรรมการ 
๑๒. นายนฤวร   แสนสุรินทร์  กรรมการ 
๑๓. นายสุธี    บุญเฉลิม  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุพรรษา   ตาค ามูล   กรรมการ 
๑๕. นางสาวนาขวัญ   รัตนมงคล  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางประภาไพร    ศรีพรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์/ประชำสัมพันธ์ 
มีหน้าที ่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง 
  2. เตรียมกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพพิธีเปิด/บันทึกภาพทุกกิจกรรม 
  3. ประสานงานและจัดเตรียมส่วนงานพิธีเปิด 
  4. รวบรวมภาพกิจกรรม ส่งมอบแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ทางเว็ปไซต์คณะฯ 
ประกอบด้วย 
๑. นายเอกธนัช   ศรีบุญมา  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธี    บุญเฉลิม  กรรมการ 
๓. นายณัฐพงศ ์   นิลค า   กรรมการ 
๔. นายทัศน์พล   ทนงการกิจ  กรรมการ 
๕. นายศิรวิชญ์   ของก้ า   กรรมการ 
๖. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 

3.7  คณะกรรมกำรฝ่ำยวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีหน้าที ่ 1. วางแผนการท างานและจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เตรียมอุปกรณ์เพ่ือจัดระบบเครือข่ายในการถ่ายทอดสดผ่าน Social Media 
 

/ประกอบด้วย.... 
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ประกอบด้วย 
1. นายเทวา    พรหมนุชานนท์  ประธานกรรมการ 
2. นายจตุพร    ศิลพรชัย  กรรมการ 
3. นายวรการ    ใจดี   กรรมการ 
4. นายสิรวิชญ์   ของก้ า   กรรมการและเลขานุการ 

3.8  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร 
มีหน้าที ่ 1. จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
  2. วิเคราะห์และประมวลผลจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
  3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
1. นางสาวอรทัย        ใจกาศ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชนัสถ์นันท์   กันทาปา  กรรมการ 
3. นางสาวสุพรรษา   ตาค ามูล   กรรมการและเลขานุการ 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒565 
 
 
 

                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข)  
   คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 


