
 
 
ที่ อว 69.17/ว167          วิทยาลัยพลังงานทดแทน    

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
    63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร   
    อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
    50290 

 

      13 กันยายน 2565 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เชิญเป็นวิทยากร 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู                                         
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. รายละเอียดและกำหนดการ     จำนวน 1 ฉบับ 
2. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร      จำนวน 1  ฉบับ 

 

  ตามที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสั งคมฐานรากหลั งโควิดด้ วยเศรษฐกิจ  BCG (U2T for BCG)” พ้ืนที่ ดำเนินการ ตำบลแม่ปะ                     
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพ่ือการจัดการขยะเป็นศูนย์  (Zero Waste)” 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดัน
เศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน นั้น 
 

  ในการนี้  วิท ยาลั ยพลั งงานทดแทน  มห าวิท ย าลั ย แม่ โจ้  พิ จ ารณ าแล้ ว เห็ น ว่ า                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี สังกัด มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้ มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับเนื้อหาในการอบรม                          
ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำบัญชี
ต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ในวันที่  23 กันยายน 2565 เวลา                 
09.00 – 12.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวจิราภรณ์  แก้วเดียว ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์หมายเลข 
083 208 1982 และโปรดส่งแบบตอบรับวิทยากร มายัง E-mail: Jiraporn.kaewdiew@gmail.com 
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
       
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

                    วิทยาลัยพลังงานทดแทน 



แบบตอบรับเป็นวิทยากร 
การฝึกอบรมกิจกรรม “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 

เพื่อการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)” 
ภายใต้การดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 

ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” 
วันที่ 23 กันยายน 2565  

ณ วิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
***************************** 

 
ข้าพเจ้า .................................................................................... ตำแหน่ง ................................ ........................... 
สังกดั ........................................................................................ ........................................................................... 
ความเชี่ยวชาญ ............................................................................................................... ..................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .................................................................. E-mail ; ................................................... 
 
   ยินดีเป็นวิทยากร 
  
   ขัดข้องไม่สามารถเป็นวิทยากร 
 
**หมายเหตุ  
.............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................................................... ............... 
 
 

       ลงชื่อ ..................................................................... ผูต้อบรับ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู)                                    

       ตำแหน่ง ................................................................ 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 
  หมายเลขโทรศัพท์ 083 208 1982 
  E-mail   Jiraporn.kaewdiew@gmail.com



กำหนดการ 
การฝึกอบรมกิจกรรม “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 

เพื่อการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)” 
ภายใต้การดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 

ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565  

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
***************************** 

 
วันที่ 22 กันยายน 2565 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสารเข้าฝึกอบรม 

09.00 – 09.10 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรม “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพ่ือการจัดการขยะเป็น
ศูนย์ (Zero Waste)” 

09.10 – 12.00 น. บรรยายเร่ือง “เทคโนโลยีการผลิตถ่านกัมมนัต์จากวสัดุธรรมชาติเพ่ือการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)” 

โดย              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ       วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลยัแม่โจ้  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. บรรยายเร่ือง “เทคโนโลยีการป้องกันเชื้อราและมอดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร” 

โดย              ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง                            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
วันที่ 23 กันยายน 2565 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสารเข้าฝึกอบรม 

09.00 – 12.00 น. บรรยายเร่ือง “การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” 

โดย              ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

12.00 – 12.10 น. สรุปกิจกรรมการฝึกอบรม และพิธีปิดการฝึกอบรม 

12.10 น. เป็นต้นไป  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

: รับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม 
 

 


