
 

 
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) 

เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง”  
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา 
----------------------------------------------  

หลักการและเหตุผล 
 

สถาบันอุดมศึกษาของ ไทยก าลัง เผชิญกับยุคแห่งการ เปลี ่ยนแปลง อย่า งพลิกผัน     
(Disruptive Era) ทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ เช่น ความพลิกผันจากการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิอากาศ ความผันผวนทางการเมืองโลกและการเมืองภายในประเทศ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศสู่สังคมสูงวัย ที่ประชากรวัยเด็กและประชากรวัยท างานมีจ านวนลดลง ในขณะที่ประเทศ
ก าลังต้องพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องการการยกระดับผลิตภาพของภาคเศรษฐกิจ และ
ภาคส่วนอ่ืนๆ ของประเทศ และต้องการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรระดับปัญญาชนเพ่ือรับมือ                      
กับความพลิกผันต่างๆ ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน 
 

เพ่ือรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ดังกล่าว รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพ่ือ ขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และทุนมนุษย์ระดับปัญญาชน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวท าให้การบริหาร
อุดมศึกษาจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม บทบาทและการบริหารมหาวิทยาลัยก็จะต้องปรับตั วให้สามารถอยู่รอดและ
เจริญก้าวหน้าต่อไปให้ไดใ้นโลกแห่งความพลิกผัน  

 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เดิม) ในฐานะองค์กรหลักท่ีก ากับ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เรียกว่า โครงการฝึกอบรม 
“หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และได้จัด
ต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีละ 1 – 2 รุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน คือ รุ่นที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นใน พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าว               
ได้พัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ ทักษะการบริหาร และเครือข่ายความร่วมมือ                     
ในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 1,400 คน  
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารอุดมศึกษาเปลี่ยนไป 
ก็จ าเป็นที่จะต้องจัดให้ผู้บริหารเหล่านี้ได้สามารถติดตามสถานการณ์ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์
และเครือข่ายในการพัฒนาบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทาย และเป็นก าลังส าคัญ       
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                                
วิจัยและนวัตกรรมจึงได้จัด “โครงการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย         
สายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)” ขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 20 ปี ของโครงการ นบม. 
จะจัดขึ้นโดยในหัวข้อหลัก คือ “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง” โดยจะจัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)                  
ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และระดมความคิดเพ่ือช่วยพัฒนาอุดมศึกษา โดยร่วมกันหายุทธศาสตร์
แนวทางในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง 
 

/วัตถุประสงค์... 
 



 

 

2 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับสถานการณ์ความท้าทาย และนโยบาย               
การบริหารอุดมศึกษาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงใหม่  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาและการบริหารนโยบายอุดมศึกษา 

3. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่าย นบม. เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
สมาชิกและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

4. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบุคคล รวมถึงระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ต่อไป 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระหว่างวันที่  1 - 3 มีนาคม  2563  

สถานที ่
           ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา  
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 30 ประมาณ 200 - 250 คน  
 
งบประมาณด าเนินการ 

1. เงินสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 
2. งบประมาณของส่วนราชการ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมการสัมมนา               

(ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ร่วมกับนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) 
รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบสถานการณ์ นโยบาย และแนวคิดแนวปฏิบัติในการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง และรองรับกับความท้าทายของโลกที่พลิกผัน ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารอุดมศึกษา 
งานวิจัย และนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงใหม่  
  2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
อุดมศึกษา และการบริหารสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ   

3. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับทราบความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบใหม่ของ
มหาวิทยาลัยไทย 

4. สมาชิกเครือข่าย นบม. ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนกันซึ่งจะน าไปสู่       
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ  

 
                          ------------------------------------- 



 
ก ำหนดกำรสัมมนำวิชำกำร 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเครอืข่ำยนักบริหำรมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรระดับสูง (เครือข่ำย นบม.)  
เรื่อง “กำรปรับตัวของสถำบันอุดมศึกษำไทยภำยใตย้คุของกำรเปลี่ยนแปลง”  

ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 มีนำคม 2563 
ณ โรงแรมบรุีศรีภู บูตกิโฮเต็ล จังหวดัสงขลำ 

----------------------------- 
วันที่ 1 มีนำคม 2563 
08.30 - 09.00 น.         ลงทะเบียนและรับเอกสาร  
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง“การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง (Disruptive ERA)” 
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ 
      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

10.30 - 12.30 น. การอภิปรายเรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลง” 
   โดย  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวาณิชย์ 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 

   ด าเนินรายการโดย ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา  
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.00 น ชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา การแบ่งกลุ่มย่อยและกิจกรรมของชาว นบม. 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา และ นบม. รุ่น 30 
14.00 - 15.30 น. ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้ 

กลุ่ม 1 : การสร้างและพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 
     โดย   ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 

ศาสตราจารย์สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 
กลุ่ม 2 : การสร้างองค์ความรู้ส าหรับโลกอนาคต 
โดย  รองศาตราจารย์ปกรณ์ ศิริประกอบ  

รองศาสตราจารย์จุฑามาศ แก้วพิจิตร 
กลุ่ม 3 : การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อการแข่งขัน 
โดย รองศาสตราจารย์สมบัติ กุมาวสี  

รองศาสตราจารย์สุรพจน์  วงศ์ใหญ่  
กลุ่ม 4 : การพลิกโฉม (Transform) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ     
           (Reinventing University) 
โดย  ศาตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา  
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15.30  - 17.00 น.     น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
18.00  - 22.30 น.     รับประทานอาหารเย็น “สังสรรค์สานสัมพันธ์ นบม.”  
   Dinner Talk เรื่อง “พลัง นบม.สานฝันอุดมศึกษาไทย”    

โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
                                ไดร้ับเกียรติจาก ประธาน ทปอ./ ประธาน ทปอ. มทร. / ประธาน ทปอ. มรภ. 
                                                    ประธาน สสอท. และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  
   ด าเนินรายการโดย นบม. รุ่นที่ 30   
     กิจกรรม และการแสดงจากพ่ีน้องเครือข่าย นบม.  
 
 
วันที่ 2 มีนำคม 2563  
08.30 น.  ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรณีสตูล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
10.00 - 12.00 น.  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลก จ.สตูล และเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 17.00 น. ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งด้วยธรรมาภิบาล ณ บ้านควนรู อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
17.00 - 20.00 น. เดินทางกลับที่พัก/รับประทานอาหารเย็น สังสรรค์ “เครือข่าย นบม.” 
  
   
วันที ่ 3  มีนำคม  2563 

09.00 - 10.00 น. สรุปผลการสัมมนา  
10.00 - 10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษปิดการสัมมนา 
   โดย พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น. ออกเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ และเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
 
              
 
 
 
หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (เครือข่าย นบม.)  
 เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง” 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา  

------------------------------------- 
   

เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการจัดสัมมนา และประสานงานต่างๆ กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา
ไปยังส านักส่ งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                         
วิจัยและนวัตกรรม ทางโทรสาร  0-2354-5540, 0-2354-5541 หรือ ทางอีเมล ohectraining@gmail.com                 
ภายในวันศุกร์ที ่14 กุมภาพันธ์ 2563                       
 

1.   ชื่อ – สกุล.......................................................................................................... นบม. รุ่นที่...................................... 
      ต าแหน่งทางการบริหาร................................................................... ..........................................................................  
      สังกัด................................................................................................ ..........................................................................  
      มือถือ.....................................................โทรศัพท.์...........................................โทรสาร.............................................  
                เข้าร่วมสัมมนา               ไม่เข้าร่วมสัมมนา 

2.  ที่พัก ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา 
    รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และส ารองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม (ตามเอกสารการจองห้องพักของโรงแรมที่แนบ) 
    *  อัตราค่าห้องพัก Superior เตียงเดี่ยว 1,300 บาท เตียงคู่ 1,450 บาท 
        อัตราค่าห้องพัก Deluxe เตียงเดี่ยว/คู่ 1,750 บาท  
        (กรุณาส่งแบบฟอร์มการจองห้องพักให้กับทางโรงแรมที่ reservation@burisriphuhotel.com)  
        ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายส ารองห้องพัก 074-2471111   

3.  การเดินทาง (ผู้เข้าร่วมสัมมนารับผิดชอบค่าใช้จ่ายและส ารองที่นั่งในการเดินทาง) 
     เที่ยวไป  วันที่............................. 2563 เทีย่วบิน………................ ออกเวลา.........................ถึงเวลา.......................... 

  เดินทางกับรถที่ สป.อว. จัดให้        เดินทางไปโรงแรมเอง 
     เที่ยวกลับวันที่........................... 2563 เทีย่วบิน………................ ออกเวลา.........................ถึงเวลา........................... 

  เดินทางกับรถที่ สป.อว. จัดให้         เดินทางไปสนามบินเอง 
       อ่ืน ๆ .................................................................................................................................................................. 
     *** กรุณาแจ้งการเดินทางให้ สป.อว. ทราบ เพ่ือความสะดวกในการจัดรถรับ - ส่ง ระหว่างสนามบิน - โรงแรมบุรีศรีภู  
            บูติกโฮเต็ล 
     ทั้งนี้ สป.อว. จะจัดรถรับ-ส่ง ผู้เขา้ร่วมการสัมมนาดังนี้ 

3.1 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จัดรถรับ ณ สนามบินหาดใหญ ่- โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล 
จ านวน 3 รอบ คือ รถออกเวลา 14.00 น.  เวลา 16.00 น.  และเวลา 19.30 น. 

3.2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 จัดรถรับ ณ สนามบินหาดใหญ่ - โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล 
จ านวน 3 รอบ คือ รถออกเวลา 08.00 น.  เวลา 09.00 และเวลา 11.30 น.  

3.3 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 จัดรถรับ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล - สนามบินหาดใหญ ่ 
จ านวน 2 รอบ คือ รถออกเวลา เวลา 13.30 น. และเวลา 14.00 น. 

     *** หากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเดินทางนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว ท่านสามารถใช้บริการรถของโรงแรมบุรีศรีภู  
           บูติกโฮเต็ล หรือรถรับจ้างอ่ืนๆ ได้ (ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) 
 
 

mailto:ohectraining@gmail.com
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4. อาหาร (ตลอดการสัมมนา)          อาหารอิสลาม      ทุกประเภท   อ่ืนๆ ..............................  

5. การเลือกกลุ่มย่อยในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้ โดยขอให้เรียงล าดับ 
    ตามความสนใจ 4 ล าดับ (การประชุมกลุ่มย่อยวันที่ 1 มีนาคม 2563) 
                           กลุ่ม 1  การสร้างและพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21            
                 กลุ่ม 2  การสร้างองค์ความรู้ส าหรับโลกอนาคต   
                 กลุ่ม 3  การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อการแข่งขัน   
            กลุ่ม 4  การพลิกโฉม (Transform) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

(Reinventing University) 
        
 
ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ............................................................................ผูแ้จ้งข้อมูล 
                                              โทรศัพท์ติดต่อ.................................................................................... 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   หากท่านต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ขอความกรุณาแจ้งให้ทาง สป.อว. 

     ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดสัมมนา 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา 
  ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

      ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
   328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

ผู้ประสานงาน 
นางภัทรพร โอฬารพุฒิกร    โทร. 02-6105201, 082-3545356  
นางสาวศิริพร กิตติวรา     โทร. 02-6105327, 084-7595454  
นางสาวจามจุรี  หารไชย     โทร. 02-6105327, 086-2378710  
นางสาวภัสสร จงเจริญพรสุข โทร. 02-6105327, 082-4301260 
E-mail:        ohectraining@gmail.com  
โทรสาร       02-3545540, 02-3545541 



310 Sripuwanart Road, Hatyai, Songkhla 90110 
Tel. 074-2471111  reservation@burisriphuhotel.com

ผูเ้ขา้พกั (ตวับรรจง) ช่ือ-สกุล .............................................................................................................................................................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ..............................................................

ประสงคพ์กัคู่กบั(ตวับรรจง) ช่ือ-สกุล ................................................................................................................................................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ.........................................

ผูท่ี้พกัเตียงเสริม (ตวับรรจง) ช่ือ-สกุล ................................................................................................................................................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ.........................................

วนัท่ีเขา้พกั ...........................................มีนาคม 2563 : Check IN เวลา12.00น.(หากประสงคเ์ขา้ก่อนเวลา จะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม)
วนัท่ีกลบั...............................................มีนาคม 2563 : Check OUT เวลา12.00น.(หากประสงคก์ลบัหลงัเวลา จะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม)

การช าระเงิน : ช าระโดยตรงท่ีโรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเตล็ ดว้ยเงินสด หรือบตัรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
ทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จ : (โปรดระบุ : ตวับรรจุ )

 
 
 

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบส ารองหอ้งพกัโดยตรงท่ีโรงแรมบุรีศรีภู โดยส่งถึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส ารองหอ้งพกั  reservation@burisriphuhotel.com
2. กรณีตอ้งการยกเลิกการส ารองหอ้งพกั กรุณาส่งเอกสารยกเลิกหอ้งพกัล่วงหนา้ 7 วนัดว้ยตนเอง ผ่านโทรศพัทห์รือE-mail
3. กรุณาส่งเอกสารแบบฟอร์มส ารองหอ้งพกั ภายในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563

แบบฟอร์มการส ารองห้องพักเข้าร่วมการประชุม
เขา้พกัระหวา่งวนัท่ี 1-3 มีนาคม 2563 (ส ารองหอ้งพกัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม - 20 กุมภาพนัธ์ 2563)

(กรุณาโทรตรวจสอบห้องว่างที่เบอร์ 074-247111 ก่อนส่งเอกสารการจอง)

                            หอ้งซูพีเรีย เตียงเด่ียว ราคา 1,300 บาท/หอ้ง/คืน (รวมอาหารเชา้ 1 ท่าน)
                            หอ้งซูพีเรีย เตียงคู่  ราคา 1,450 บาท/หอ้ง/คืน (รวมอาหารเชา้ 2 ท่าน)
                            หอ้งดีลกัซ์ เตียงเด่ียว/เตียงคู่  ราคา 1,750 บาท/หอ้ง/คืน (รวมอาหารเชา้ 2 ท่าน)

มีความประสงคจ์ะเขา้พกั    

                            หอ้งออเรียนทอล เตียงเด่ียว  ราคา 2,750 บาท/หอ้ง/คืน (รวมอาหารเชา้ 2 ท่าน)
                            หอ้งจูเนียร์ สวีท เตียงเด่ียว  ราคา 2,900 บาท/หอ้ง/คืน (รวมอาหารเชา้ 2 ท่าน)

                            ตอ้งการเพ่ิมเตียงเสริม ช าระเพ่ิม 600 บาท พร้อมอาหารเชา้            


