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โครงการสัมมนาทางวิชาการ

“การเตรียมความพรอมผูประกอบการ SMEs สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

1. ชื่อโครงการ  สัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพรอมผูประกอบการ SMEs สูประชาคม

   เศรษฐกิจอาเซียน”

2. ผูรับผิดชอบโครงการ

2.1 อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ
1. วาท่ีรอยเอกดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
2. ดร. ยุทธสิทธิ จันทรคูเมือง อาจารยประจาํหลักสูตร
3. นางสาวปณิฏฐา พรรณวิเชียร อาจารยประจาํ
4. นางกฤติกา          จันทรพล อาจารยประจาํ

     2.2 นักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ
1.   นางสาวศิริวร พิมสอน ประธานนักศึกษา MBA รุนท่ี 6
2.   นางสาววรรณลม หลวงสุวรรณวงศตัวแทนคณะทํางานนักศึกษา MBA รุนท่ี 6

3. คณะท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม

ฝายประเทศไทย
1. นางกรรณิการ นันทโพธิเดช อธิการบดี
2. นายจักริน นันทโพธิเดช รองอธิการบดีฝายบริหาร
ฝายสปป.ลาว
3. ดร.สมเพ็ด รัตนะสิม ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตนะบริหารธรุกิจ สปป.ลาว
4. ดร.บุญเทือง บุญราศี อาจารยวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว
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4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วันเสารท่ี 24 พฤศจิกายน 2554

5. เปาหมาย/จํานวนผูเขารวมโครงการ
5.1  อาจารยวิทยาลัยสันตพล จํานวน 4 คน
5.2 นักศึกษา MBA รุนท่ี 6 จํานวน    60  คน
5.3 ศิษยเการะดับปริญญาโท/ตรี จํานวน    20  คน
5.4  ผูสนใจท่ัวไป จํานวน 6   คน

รวมท้ังสิ้น จํานวน   90  คน

6. สถานท่ีปฏิบัติงาน  
- หอง 244 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสัยสันตพล

7. ประเภทกิจกรรม
 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

 ดานคุณธรรมจริยธรรม      ความรู      ทักษะทางปญญา
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 ทักษะการคิดวิเคราะหและการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรม
 คุณธรรมจริยธรรม  ประชุมสัมมนา/วิชาการ
 กีฬา/สรา งเสริมสุขภาพ  อ่ืนๆ

8.หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จุดมุงหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASESN 

Economic Community: AEC) คือ การนําประเทศสมาชิกอาเซียนไปสูการตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single 
Market and Production Base) โดยมีความรวมมือ 3 มิติ คือ มิติการเปนประชาคมเดียวกัน มิติการสราง
เศรษฐกิจอยูดีกินดี และมิติการยอมรับสังคมวัฒนธรรมรวมกัน ซึ่งจะสงผลตอการเคลื่อนยายอยางเสรีใน 5 สาขา 
ไดแก สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุน ผลของการจัดต้ัง AEC ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้ันจะ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในทุกๆ ดาน ท้ังการคา การบริการ การเคลื่อนยายเงินทุน 
และแรงงาน โดยเฉพาะการเปดเสรีในกลุมประเทศสมาชิกน้ันจะสงผลตอการแขงขันในภาคธุรกิจรุนแรงขึ้น และการ
เคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรีจะสงผลตอการแขงขันในตลาดแรงงานอยางเขมขน ซึ่งบุคลากรในวิชาชีพตางๆ 
ของไทยจําเปนตองมีการเรงการพัฒนาทักษะเพ่ือรับมือกับการแขงขันดังกลาว รวมท้ังยังตองปรับตัวใหเขากับ
มาตรฐานสากล นอกจากน้ัน การเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีอาจสงผลตอความผันผวนของคาเงินมากขึ้น 
ผูประกอบการธุรกิจจึงจําเปนตองมีการปรับตัวในการบริหารตนทุนและปดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของ
ตน

ดังน้ัน โครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี จึงไดจัดการสัมมนาทางวิชาการ
โดยการจัดประชุมเสวนา เร่ือง “การเตรียมความพรอมผูประกอบการ SMEs สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ขึ้น 
เพ่ือการบูรณาการงานวิจัย เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน (งานวิจัยชิ้นน้ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว)  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ
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ของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิใหแกผูประกอบการ ไดแก นักศึกษา MBA รุนท่ี 6 และ ศิษยเกา รวมถึงผูสนใจท่ัวไปไดมี
ความรูความเขาใจกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอควรรูตางๆ ในการทําธุรกิจกับกลุมประเทศอาเซียน และพัฒนา
บุคลากรใหมีความพรอมเพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการคาพรอมท่ีจะดําเนินธุรกิจรวมกันในการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมลงทุนเชื่อมโยงธุรกิจระหวางประเทศกับกลุมประเทศอาเซียน และเพ่ือกระตุนใหผูเขารับฟง
การสัมมนาเห็นประโยชนและชองทางในการสรางโอกาสใหเกิดขึ้นทางการคา การลงทุน การจางงาน และการใช
ทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียนใหเกิดผลประโยชนสูงสุด 

9. วัตถุประสงคโครงการ
9.1 เพ่ือการบูรณาการงานวิจัย สูการปฏิบัติกับผูประกอบการ SMEs 
9.2 เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรีทางการคาและการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
9.3 เพ่ือกระตุนมองเห็นชองทางในการสรางโอกาสใหเกิดขึ้นในทางธุรกิจ การลงทุน การจางงาน และ

การใชทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียน 

10. ข้ันตอน / แผนการปฏบิัติงาน (ใหระบุลําดับข้ันตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ)
ข้ันตอน

                                             
                                       ป / เดือน / 

สัปดาห

ป 2555 ผูรับผิดชอบ
ก.ย. ต.ค. พ.ย

.
3 4 1 2 3 4 1 2

ข้ันเตรียมงาน
1. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ นางสาวศิริวร  พิมสอน

และคณะ
2. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการ

ดําเนินการ และมอบหมายงาน/กระจายงาน
MBA รุนที่ 6

3. จองหองสัมมนา นางสาวศิริวร  พิมสอน
และคณะ

4. ติดตอวิทยากรผบู รรยาย วาที่รอ ยเอก ดร.เจริญชัย  
พรไพรเพชร และนางสาว
ศิริวร  พิมสอน

5. ประสานงาน (ดวยวาจา / ลายลักษณอ ักษร)
5.1 สถานทจี่ัดงาน/เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร อ.ปณิฐา  พรรณวิเชียร

นางสาวศิริวร  พิมสอน 
และคณะ

5.2 ตกแตงสถานที่
5.3 วิทยากรผูบรรยาย
5.4 เอกสารประกอบการบรรยาย

7.  ประชุมวางแผนและติดตามปญหา ครั้งที่ 1 นางสาวศิริวร  พิมสอน
8.  ประชุมเพ่ือทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบใน
ดานตางๆ 

ปณิฐา พรรณวิเชียร และ
นางสาวศิริวร  พิมสอน

9.  ซักซอมผูรับผิดชอบทกุดานตามกําหนดการ อ.ปณิฐา พรรณวิเชียร
10.ประเมินผลความสําเรจ็โครงการ MBA รุนที่ 6 และศิษยเกา

และ อ.ปณิฐา พรรณวิเชียร
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11. ลักษณะ / รูปแบบกิจกรรม
11.1 วันเสารท่ี 24 พฤศจิกายน 2554

- การประชุมเสวนา โดยวิทยากรแบงเปนตัวแทนจากภาคธุรกิจ ดังตอไปน้ี
1. ตัวแทนจากภาคธุรกิจในประเทศไทย ไดแก
   1.1  นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ ประธานสภาอุตาหกรรม
                        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
    1.2  นายพรเทพ  ศักด์ิสุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือ
    1.3  นายสวาท   ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี  
2.  ตัวแทนจากภาคธุรกิจในสปป.ลาว ไดแก
    2.1  ผูแทนจากสํานักงานประสานงาน AEC นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว                                                
3. ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ไดแก
    3.1  วาท่ีรอยเอก ดร.เจริญชัย  พรไพรเพชร ผอ.โครงการบัณฑิตศึกษา
4.  กําหนดการประชุมเสวนาวิชาการ (แนบประกอบดานหนา)

12. ผลท่ีคาดวาไดรับ พรอมตัวชี้วัด
12.1 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

- สามารถนําความรูไปปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง
- เกิดความพรอมตอการเปดเสรีทางการคาและการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- สามารถหาชองทางในการสรางโอกาสใหเกิดขึ้นในทางธุรกิจ การลงทุน การจางงาน และ

การใชทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียน

12.2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลุมเปาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
2. ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูจากการสัมมนา มีความพึงพอใจไมนอยกวา  3.51 (ระดับดี)
3.ความ เ หมา ะส มของส ถาน ท่ี จั ดสั มมนา /ข อมู ล
ประกอบการบรรยาย/สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

มีความพึงพอใจไมนอยกวา  3.51 (ระดับดี)

4. ความพึงพอใจผูเขารวมสัมมนาโดยภาพรวม มีความพึงพอใจไมนอยกวา  3.51 (ระดับดี)
หมายเหตุ ประเมินเปนระดับคะแนน  ดังตอไปน้ี

   0.00-1.50  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
   1.51-2.50  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง
   2.51-3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช

             3.51-4.50  หมายถึง  การดาํเนินงานระดับดี
             4.51-5.00  หมายถึง  การดาํเนินงานระดับดีมาก
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13. งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน
แหลงท่ีมาของงบประมาณ จํานวน(บาท)

วิทยาลัยสันตพล 25,200.00
รวมท้ังสิ้น(สองหมื่นสองรอยบาทถวน) 25,200.00

วาที่รอ ยเอกดร.เจริญชัย  พรไพรเพชร
อาจารยผรู ับผิดชอบโครงการ

วันที1่0 กันยายน 2555

นางสาวศิริวร  พิมสอน
นักศึกษาผรู ับผิดชอบโครงการ

วันที ่10 กันยายน 2555

นางสาววรรณลม  หลวงสุวรรณวงศ
นักศึกษาผรู ับผิดชอบโครงการ

วันที1่0 กันยายน 2555

นางสาวปณิฏฐา  พรรณวิเชียร
อาจารยผรู ับผิดชอบโครงการ

        วันที1่0 กันยายน 2555


