
ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687 
โทรศัพท์ 06 5472 9333 
โทรสำร 0 5335 7789 

ด่วนที่สุด 

 
  

     
ที ่อว 0654.02/ ว 758                               คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
  128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้ำงเผอืก 

  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

                                  16   พฤศจิกำยน   2563 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำร เตรียมควำมพร้อมกำรจัดท ำธนำคำรหน่วยกิตแบบบูรณำกำรศำสตร์                    
ด้ำนบริหำรธุรกิจ 9 รำชมงคล และกำรศึกษำดูงำนกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำน       
ร่วมกับสถำนประกอบกำร     

เรียน     คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 1  ฉบับ 
  2. แบบส ำรวจข้อมูลกำรให้บริกำร  จ ำนวน 1  ฉบับ 

3. ก ำหนดกำร    จ ำนวน  1  ฉบับ 

ตำม หนังสือที่ อว 0657.3400/1441 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์           
จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดท ำธนำคำรหน่วยกิตแบบบูรณำกำรศำสตร์  ด้ำนบริหำรธุรกิจ 9 รำชมงคล   
โดยมติจำกกำรประชุม ทปบธ.มทร.ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหำคม 2563 ได้มอบหมำยให้          
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เชียงใหม่ ) เป็นเจ้ำภำพ                     
ในกำรจัดโครงกำร “เตรียมควำมพร้อมกำรจัดท ำธนำคำรหน่วยกิตแบบบูรณำกำรศำสตร์  ด้ำนบริหำรธุรกิจ            
9 รำชมงคล และกำรศึกษำดูงำนกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำนร่วมกับสถำนประกอบกำร”       
ควำมละเอียดทรำบแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ขอเรียนเชิญท่ำน 
และรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในระหว่ำงวันที่ 18 – 20 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุม       
กำสะลอง ชั้น 2 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (รำยละเอียดตำมก ำหนดกำร
แนบมำพร้อมนี้) โดยขอควำมกรุณำส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ และแบบส ำรวจข้อมูลกำรให้บริกำรฯ 
มำยังส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ E- Mail : kittipong.wong01@gmail.com               
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  

                                                ขอแสดงควำมนับถือ 

 

                                              (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นิศรำ    จันทร์เจริญสุข) 
                                                คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
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แบบตอบรับการเข้าร่วม 
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดท าธนาคารหน่วยกิตแบบบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล 

และการศึกษาดูงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
ระหว่างวันที่ 18 – 20  ธันวาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ชื่อ – สกุล              โปรดระบุต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
ต าแหน่ง (คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร)                          
หน่วยงาน             
โทรศัพท์      โทรสาร       
E-mail :              

     สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้  
  ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

โดยได้มอบหมายให้ผู้แทนดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนคณบดี/ผู้อ านวยการ  

ชื่อ – สกุล              โปรดระบุต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
ต าแหน่ง (โปรดระบุต ำแหน่งบริหำรงำน)          
หน่วยงาน             
โทรศัพท์      โทรสาร       
E-mail :              
และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

1. ชื่อ – สกุล      ต ำแหน่ง      
2. ชื่อ – สกุล      ต ำแหน่ง      
3. ชื่อ – สกุล      ต ำแหน่ง      
4. ชื่อ – สกุล      ต ำแหน่ง      
5. ชื่อ – สกุล      ต ำแหน่ง      

 
ลงชื่อ     ผู้ตอบแบบตอบรับ 

                         (            ) 
ต ำแหน่ง        

วันที่      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อการให้บริการคณะผู้บริหาร 9 ราชมงคล 
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดท าธนาคารหน่วยกิตแบบบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล 

และการศึกษาดูงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับการส ารองห้องพัก  

 ไม่ประสงค์ให้ส ำรองห้องพัก 
 ประสงค์ให้ส ำรองห้องพักผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ (โปรดระบุวันที่ที่จะเข้ำพัก)  

ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่      
ผู้เข้ำพัก จ ำนวน   คน  
ห้องพักเดี่ยว จ ำนวน  ห้อง 
ห้องพักคู่ จ ำนวน   ห้อง 
รวม    ห้อง     

สถานที่พัก (โปรดเลือก) 

 โรงแรม Stay With Nimman  
 โรงแรม X2 Vibe Chiang Mai Decem Hotel, Nimman 
 โรงแรม Cmor Hotel Chiang Mai 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

 อำหำรทั่วไป 

 อำหำรเจ / มังสวิรัติ  

 อำหำรมุสลิม   

อ่ืนๆ โปรดระบุ           

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง (โปรดระบุ) 

 เดินทำงมำเอง   เดินทำงเครื่องบินโดยสำร 

เที่ยวบินโดยสาร (ขามา) จากสนามบิน         
ออกจำกสนำมบิน เวลำ   วันที่           /  /  
ถึง สนำมบินเชียงใหม่ เวลำ  วันที่      /  /  
 มีควำมประสงค์จัดรถ (รับ - ส่ง) สนำมบิน 

เที่ยวบินโดยสาร (ขากลับ) ออกจากสนามบิน เชียงใหม่ 
ออกจำกสนำมบินเชียงใหม่ เวลำ  วันที่           /  /  
 มีควำมประสงค์จัดรถ (รับ - ส่ง) สนำมบิน 

 
กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง (ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) 

1. E – Mail : kittipong.wong01@gmail.com 
2. ที่อยู่ ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

128 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 0 53 921 444 ต่อ 2687 หรือ โทร. 06 5472 9333  

 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ประสานงาน 
  นำยกิตติพงษ์  วงค์กองแก้ว โทรศัพท์ 0 5392 1444 ตอ่ 2567 หรือ โทร.08 2697 7815 
*** หมายเหตุ : การแต่งกาย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563  

เนื่องจำกมีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ควรเตรียมรองเท้ำผ้ำใบ/และหมวก 
(สุภำพสตรี) ควรสวมกำงเกง  

 
 
 

ลงชื่อ      ผู้ตอบแบบส ำรวจ 
(      ) 

หมำยเลขโทรศัพท์       
E-mail:         
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ก าหนดการ 
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดท าธนาคารหน่วยกิตแบบบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล 

และการศึกษาดูงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
ระหว่างวันที่  18 – 20 ธันวาคม 2563 

ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

เวลำ รำยละเอียด 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวำคม 2563 
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. - กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
09.30 – 10.00 น. - กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และน าเสนอการบริหารจัดการภายในคณะฯ 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข 
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

10.00 – 12.00 น. - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล Credit Bank” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 – 18.00 น. - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล Credit Bank” (ต่อ) 
18.00 – 19.00 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น 
19.00 – 20.00 น. - สรุปประเด็นและข้อก าหนดในการจัดท าระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลร่วมกัน 
วันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และระบบการบริหารจัดการ 

  องค์กร ระดับคณะ/สถาบัน (ผ่านประชุม ทปบธ.มทร.) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (ภำยนอก) 
13.00 – 17.30 น. - การศึกษาดูงาน การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
17.30 – 18.30 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น (ภำยนอก) 
18.30 –20.00 น. - สรุปประเด็นการศึกษาดูงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. - การศึกษาดูงานธุรกิจท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (ภำยนอก) 
13.00 – 15.00 น. - การศึกษาดูงานธุรกิจท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 
15.00 – 17.00 น. - สรุปกิจกรรม/โครงการ และก าหนดพื้นที่ในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

หมายเหตุ :  ผู้เข้าร่วมโครงการเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะการเดินทาง) จากต้นสังกัด 
ผู้เข้าร่วมโครงการในห้องอบรมฯ ทุกท่านโปรดยึดหลัก Social Distancing ดังน้ี 

- ทำงโครงกำรขอควำมร่วมมือในกำรวัดไข้ก่อนผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำหอ้งสัมมนำ 
- ให้ทุกท่ำนสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
- ให้ทุกท่ำนนั่งห่ำงกัน 1-2 เมตร หรือ ตำมที่ทำงทีมงำนก ำหนดท่ีนั่งไว้ในห้องประชุม 
- ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


