






ก าหนดการรายงานตัวปฐมนเิทศผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 

(Educational Cooperation Program : ECP) 

วันพุธ ที่1 เมษายน 2558  เวลา 08.00-16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 303   ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง อาคารธรรมศักดิ์มนตรี 

โดย  สถานบริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

เวลา รายละเอียด 

08.00-09.30 น.  ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฯ และผู้ปกครองลงทะเบียน  

โปรดแต่งกายชุดนักเรยีนโรงเรียนเดิม 

 ผู้เข้าร่วมการอบรมยื่นเอกสารรายงานตัว 

09.30-12.00 น.  แนะน าการใช้ชีวติ แนะน าสถานทีม่หาวิทยาลัยแม่โจ ้

- ระเบียบหอพัก / การแต่งกาย / กฏระเบียบการเข้าร่วม 

   การฝึกอบรม  

- ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเข้าหอพัก 

โดย  อาจารย์ ดร.จิระชัย  ยมเกิด และทีมงาน 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วัดตัวตัดสูท / เลือกเครื่องแบบแต่งกาย 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น.  กจิกรรมการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมฯ 

13.00-13.30 น.  พิธีเปิด  

           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  ยศราช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 กล่าวรายงาน 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    ผู้อ านวยการสถานบรกิารฝึกอบรมฯ 

13.30-14.00 น.   แนะน าโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ Educational Cooperation 

Program (ECP) 

           โดย ผู้อ านวยการสถานบรกิารฝึกอบรมฯ 

14.00-14.30 น.  ประสบการณก์ารเรียนต่างประเทศให้ประสบความส าเร็จ 

โดย อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา  

 ประสบการณพ์ิเศษการเดินทางไปเยื่ยมชมมหาวิทยาลัย GUFL 

           โดย ตัวแทนผู้ปกครอง ECP รุน่ 3   

14.30-15.15 น.  บรรยาย  วธีิการเดินทางไปท างานต่างประเทศอยา่งถูกกฎหมาย และแนวทางของ

ตลาดแรงงานในต่างประเทศ”  โดย  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  

15.15-16.00 น.  บรรยาย สถานการณธ์ุรกิจทอ่งเที่ยวไทยกับนักทอ่งเที่ยวจีน 

โดย ดร.บุญทา  ชัยเลิศ  นายกสมาคมสหพันธ์ทอ่งเที่ยวแม่แตง 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เร่ิมการฝึกอบรมวันแรก   
 

**ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม / รับประทานอาหารวา่งระหวา่งการฟังบรรยาย 



ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมชําระในวันรายงานตัว 
สําหรับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากัต่างประเทศ 

 
1. ชุดนกัศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 1,500 บาท/ ชุด (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

- ชุดนกัศึกษาชาย-หญิง (เสื้อ /กระโปรง , เส้ือ/กางเกง) 
- เข็มขัด  
- รองเท้า ชาย / หญิง  

2. ค่าตัดชุดสทู จํานวน 1 ชุด  ราคา 2,000 บาท 
3. ค่าหนังสือและแบบฝกึหดัเรียนภาษาจีน  รวม 758 บาท  

- หนังสือและแบบฝึกหดัภาษาจีน เล่ม 1  จํานวน 379 บาท 
- หนังสือและแบบฝึกหดัภาษาจีน เล่ม 2  จํานวน 379 บาท 

 
 



การเตรียมตัวเข้าพักของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการความร่วมมือด้านศึกษากับต่างประเทศ  
สถานบริการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาด้านการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันพุธ ท่ี 1  เมษายน  2558 
----------------------- 

การเตรียมตัวเข้าหอพัก 
1. ชุดนกัศึกษาสามารถซื้อได้ในวันรายงานตัว  
2. เครือ่งใช้ส่วนตัว  
3. ผ้าปทีูน่อน ขนาด 3.5 เมตร 
4. ปลอกหมอนขนาดมาตรฐาน 
5. ผ้าห่ม 
6. ขวดน้าํ แก้วน้าํ จาน ถ้วย ช้อน (ส่วนตัว) 1 ชุด 

ห้องพักจัดอุปกรณ์เพ่ือใช้ส่วนร่วม 
1. ตู้น้าํดื่ม ร้อนเย็น แบบรวม 
2. ลานกิจกรรมรวม (อ่านหนังสือ,ทํางานกลุ่ม,ติวหนังสือ) 

รายละเอียดห้องพัก 
1. ห้องพกัพดัลม  
2. ห้องมีเจ้าหน้าที่ดแูลตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมกล้องวงจรปิด 
3. เตียงนอน 2 ช้ัน พักห้องละ 4 คน  
4. ห้องน้าํรวม  แยกชาย-หญิง 
5. ระเบียงตากผ้า ราวตากผา้  

(ห้ามนําอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปรับประทานในห้องพัก)  

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้นํามาใช้ 
  ๑.  โคมไฟฟ้าสาํหรับอ่านหนังสอื    

  2.  เครือ่งเป่าผมขนาดเลก็  
  ๒.  เตารีดไฟฟ้า ให้นาํมารีดผ้าในจุดที่หอพักกําหนดไว้เท่านัน้ ใช้เตารีดรีดผ้าในห้องพักไม่ได้
เนือ่งจากกระแสไฟฟ้าจํากดัไว้ จะทาํให้เกิดปัญหากับระบบไฟ้ฟ้าได้ 

หากมีอุปกรณ์อืน่ท่ีนอกเหนือจากทีอ่นญุาต  งานหอพักจะดําเนินการเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว และจะให้นักศึกษามา
ติดต่อขอรับคืนเมื่อยกเลิกสิทธ์ิการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยและเพ่ือลดปัญหาการรบกวนเพ่ือนร่วมห้อง 
 



 
การเตรียมเอกสารรายงานตัว  

 
เอกสารท่ีต้องเตรียมมารายงานตัว 

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรายงานตัว  
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน   3   ฉบับ 
3. สาํเนาบตัรประชาชน         จํานวน   3   ฉบับ 
4. สาํเนาใบประกาศจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไทย และ อังกฤษ จํานวนอย่างละ   3   ฉบับ 
5. สาํเนาใบระเบียนผลการเรียน   ไทย และ อังกฤษ   จํานวนอย่างละ     3   ฉบับ  

     6.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จํานวน       จํานวน   3   ใบ (ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
     7. สาํเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต    จํานวน    2     ฉบับ  
     8.  สําเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา  จํานวน    3     ฉบับ 
 
                   กรุณาเซนต์รับรอง “สําเนาถูกต้อง” ในเอกสารที่เปน็สําเนาทุกแผ่น 
 
หมายเหตุ   กรณีทีผู่้เข้าฝึกอบรมมาย่ืนเอกสารเพือ่รายงานตัว ไม่ครบตามที่กาํหนด  ให้ดาํเนินการส่งเอกสาร
ภายหลังได้ แต่ต้องดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 เมษายน 2558  โดยผู้ปกครองสามารถจัดส่งเอกสาร
เพิม่เติมให้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมได้ตามที่อยู่ดงันี้ 
 
 

นางสาวอมรา  ฟูฟอง 
สถานบริการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาด้านการท่องเที่ยว 
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   50290 

 
(ให้ระบุ ชื่อ-สกุล เจ้าของเอกสารในวงเล็บด้วย)  

 
  
 



 

รายชื่อผู้ยืนยันสทิธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 

 (Educational Cooperation Program ECP) ประจ าปีการศึกษา 2558    

สถานบรกิารฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1.  นางสาวอินทุอร    วงศช์าลีกุล 

2.  นางสาวกาญจนา   ฐิตินันท์พัชรกุล 

3.  นายชนกันต์ ทองมา 

4.  นางสาวกีรติ ขามั่ง 

5.  นายชยากร  อู่โภคิน 

6.  นางสาววาทินี  วิภาษา 

7.  นายพรวนัช  เข็มภูท่อง 

8.  นายณัฐวัฒน์  สีมานนทปริญญา 

9.  นางสาวจริกัญญา  เทพมุนี 

10.  นางสาวชนมท์ิดา  ฟุ้งไพศาล 

11.  นายสิทธิณัฐ  เงินครีี 

12.  นางสาวรสิกา ธนาถิรเดช 

13.  นายชัยกูล จันทร์คามค า 

14.  นางสาวไอศยา   ธรรมบัณฑติ 

15.  นางสาววิสุทธิดา  โพธิ์ศิริ 

16.  นายฐานันดร  เมฆอินทร์ 

17.  นางสาวเต็มฟ้า  แสนเมอืงโคตร 

18.  นางสาวสิรยิากร  จนิดาหลวง 

19.  นายกิตติพงศ์  ทาแดง 

20.  นายบัณฑติ คัมภรีะมนต์ 

21.  นางสาวนุชจรินทร์ เถินโจง 

22.  นางสาวขวัญชนก หวานดี 

23.  นางสาวอนุสรา คนยง 

24.  นางสาวธัญวรัตน์ สุวรรณ์ 

25.  นายรัฐศาสตร ์ ใจกันทะ 

26.  นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์บาลใจ 

27.  นางสาววราภรณ์ เมฆฉาย 

28.  นางสาวอรพรรณ    แก้วเมืองน้อย 

29.  นางสาวภัทราทิพย์   เล็กดารา 

 






