
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 265        วันที ่  14  มิถุนายน  2564  
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจ                         

ทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้ก าหนดจัดการประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทาง
การศึกษาการสร้างบอร์ดเกมส์ทางการศึกษา ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น.                        
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านคน สังคม 
และการสร้างความร่วมมือเครือข่ายความผูกพันที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองโลก                             
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา (การสร้าง
นวัตกรรม การวางแผนการเงินและการลงทุน) ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้น าส่งหนังสือเรียนเชิญท่าน                       
เป็นคณะกรรมการการประกวด แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ในการนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ                          
การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทางการศึกษา ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.                         
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ID: 966 0240 0105 Passcode: 202787 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 265        วันที ่  14  มิถุนายน  2564  
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจ                         

ทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้ก าหนดจัดการประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทาง
การศึกษาการสร้างบอร์ดเกมส์ทางการศึกษา ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น.                        
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านคน สังคม 
และการสร้างความร่วมมือเครือข่ายความผูกพันที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองโลก                             
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา (การสร้าง
นวัตกรรม การวางแผนการเงินและการลงทุน) ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้น าส่งหนังสือเรียนเชิญท่าน                       
เป็นคณะกรรมการการประกวด แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ในการนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ                          
การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทางการศึกษา ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.                         
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ID: 966 0240 0105 Passcode: 202787 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 265        วันที ่  14  มิถุนายน  2564  
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจ                         

ทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงษ์ตาธรรม 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้ก าหนดจัดการประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทาง
การศึกษาการสร้างบอร์ดเกมส์ทางการศึกษา ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น.                        
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านคน สังคม 
และการสร้างความร่วมมือเครือข่ายความผูกพันที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองโลก                             
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา (การสร้าง
นวัตกรรม การวางแผนการเงินและการลงทุน) ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้น าส่งหนังสือเรียนเชิญท่าน                       
เป็นคณะกรรมการการประกวด แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ในการนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ                          
การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทางการศึกษา ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.                         
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ID: 966 0240 0105 Passcode: 202787 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 265        วันที ่  14  มิถุนายน  2564  
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจ                         

ทางการศึกษา 
 

เรียน  อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้ก าหนดจัดการประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทาง
การศึกษาการสร้างบอร์ดเกมส์ทางการศึกษา ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น.                        
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านคน สังคม 
และการสร้างความร่วมมือเครือข่ายความผูกพันที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองโลก                             
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา (การสร้าง
นวัตกรรม การวางแผนการเงินและการลงทุน) ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้น าส่งหนังสือเรียนเชิญท่าน                       
เป็นคณะกรรมการการประกวด แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ในการนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ                          
การประกวดการน าเสนอแผนธุรกิจทางการศึกษา ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.                         
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ID: 966 0240 0105 Passcode: 202787 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 


