
 
 
 
 

ที่  ศธ ๐๕๒๐.๓๐๓/ ว ๑๔๓๘           คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร
              วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เลขที่ ๑ ม.๓                
              ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 

 

 ๗  กันยายน ๒๕๕๘ 
  

เรื่อง ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรการฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / ประธานสภา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   ๒) บันทึกลงนามความร่วมมือ  ๓) ใบสมัคร       
    

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ด าเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงก าหนดจัดการฝึกอบรม  ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนการ
ฝึกอบรมที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

         โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้วเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าว เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงได้จัดส่งแผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๙ ให้ท่านได้พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดของท่าน โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ ๒๒ อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น ๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
๑๐๑๗๐ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๔๓๓-๔๙๓๘ สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข ๐๒-๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ 
หรือ ๐๘๕-๒๒๒-๔๒๑๘ และสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com 
 

 อนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทัองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘(๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเบิกค่าเดินทางและที่พัก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
     

     ขอแสดงความนับถือ   
 
 

                 (ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
                            ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ปฏบิัติราชการแทน 
                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ศูนย์ฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
โทร.๐๒-๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘  โทรสาร.๐๒-๔๓๓-๔๙๓๘ 







การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ระยะเวลา ๒ สัปดาห ์ (๑๒ วัน) โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร รุ่นที่ / หว้งเวลา กลุ่มเปา้หมายและสถานที่ฝึกอบรม

๑. นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๔  วนัที่ ๑๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นักพัฒนาชุมชน และผู้ที่ได้รบัมอบหมาย

บริบท : การพฒันาศักยภาพงานพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น รุ่นที่ ๕  วนัที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

โครงการพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน  แบบบรูณาการ  จ านวน ๖๐ คน  รุ่นที่ ๖  วนัที่ ๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ค่าลงทะเบยีน คนละ ๒๒,๙๐๐ บาท รุ่นที่ ๗  วนัที่ ๑๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ (รวมอาหารพร้อมที่พกั)

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ ๒. เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๑๒  เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

บริบท : การพฒันาศักยภาพงานพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น วนัที่ ๑๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และผู้ที่ได้รบัมอบหมาย

หมายเหตุ แบบบรูณาการ  จ านวน ๖๐ คน  สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

๑. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ สามารถ ค่าลงทะเบยีน คนละ ๒๒,๙๐๐ บาท แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาได้ทันที เพื่อทางโครงการฯ (รวมอาหารพร้อมที่พกั) (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

จะรับไว้พิจารณาและด าเนินการต่อไป 

๒. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ไม่ระบุ การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ระยะเวลา ๑ สัปดาห ์ (๕ วัน) โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

ในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุหลักสูตรและ ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป หลักสูตร รุ่นที่ / หว้งเวลา กลุ่มเปา้หมายและสถานที่ฝึกอบรม

๓. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโครงการฯ ๓. กลยุทธ์การจัดการสวัสดิการและสงเคราะหช์ุมชน รุ่นที่ ๖  วนัที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/ผอ.สวัสดิการสังคม/

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ทอ้งถ่ิน   บริบท : การจัดการกองทนุ การสร้างอาชีพ รุ่นที่ ๗  วนัที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน.ส านักปลัด/หน.สวัสดิการสังคม/นักพัฒนาชุมชน/

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเข้ารับ และพฒันารายได้  จ านวน ๖๐ คน รุ่นที่ ๘  วนัที่ ๑๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/นักสังคมสงเคราะห/์ 

การฝึกอบรม ค่าลงทะเบยีน คนละ ๙,๙๐๐ บาท และข้าราชการ/เจ้าหน้าที/่พนักงานทอ้งถ่ินที่รบัผิดชอบงาน

๔. ติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ (รวมอาหารพร้อมที่พกั) ด้านสวัสดิการชุมชน

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

ส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailocalsu.com (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)



การฝึกอบรมโครงการบรกิารวิชาการ ระยะเวลา ๑ สัปดาห ์ (๕ วัน) โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร รุ่นที่ / หว้งเวลา กลุ่มเปา้หมายและสถานที่ฝึกอบรม

๑. เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม  รุ่นที่ ๔  วนัที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายก/ประธานสภา/สมาชิกสภา/ผู้อ านวยการ/ข้าราชการ/

โครงการบรกิารวิชาการ  การเขียนหนังสือราชการ ระเบยีบสารบรรณ รุ่นที่ ๕  วนัที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๖  วนัที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของภาครฐั พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๔๐ คน  เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีน คนละ ๙,๙๐๐ บาท สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

(รวมอาหารพร้อมที่พกั) แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

หมายเหตุ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

๑. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ สามารถ ๒. ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบคุลิกภาพ รุ่นที่ ๒  วนัที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายก/ประธานสภา/สมาชิกสภา/ผู้อ านวยการ/ข้าราชการ/

ส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาได้ทันที เพื่อทางโครงการฯ และมรรยาทในพิธีการสมาคม รุ่นที่ ๓  วนัที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน   

จะรับไว้พิจารณาและด าเนินการต่อไป จ านวน ๔๐ คน รุ่นที่ ๔  วนัที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของภาครฐั พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

๒. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ไม่ระบุ ค่าลงทะเบยีน คนละ ๙,๙๐๐ บาท เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุหลักสูตรและ (รวมอาหารพร้อมที่พกั) สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

ห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

๓. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโครงการฯ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ๓. เทคนิคการเปน็พิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๓  วนัที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ นายก/ประธานสภา/สมาชิกสภา/ผู้อ านวยการ/ข้าราชการ/

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเข้ารับ บรบิท : ยืนหน้าไมค์ใครว่ายาก รุ่นที่ ๔  วนัที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน   

การฝึกอบรม จ านวน ๔๐ คน รุ่นที่ ๕  วนัที่ ๑๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของภาครฐั พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

๔. ติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ค่าลงทะเบยีน คนละ ๙,๙๐๐ บาท เอกชน ผู้ก ากับพิธีกร/เวท ีและผู้สนใจทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ (รวมอาหารพร้อมที่พกั) สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

ส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailocalsu.com (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)



การฝึกอบรมโครงการบรกิารวิชาการ ระยะเวลา ๑ สัปดาห ์ (๕ วัน) โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร รุ่นที่ / หว้งเวลา กลุ่มเปา้หมายและสถานที่ฝึกอบรม

๔. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมเพ่ือจัดตั้งและส่งเสรมิ รุ่นที่ ๑  วนัที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายก/ประธานสภา/สมาชิกสภา/ผู้อ านวยการ/ข้าราชการ/

โครงการบรกิารวิชาการ  ศักยภาพกิจการสภาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒  วนัที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บริบท: คัมภร์ีพฒันาเยาวชนบนการเปล่ียนแปลงของสังคม ผู้อ านวยการ/ผู้บรหิารโรงเรยีนทั้งภาครฐัและเอกชน/ 

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๖๐ คน ผู้ได้รบัมอบหมายใหดู้แลงานด้านสภาเด็กฯ และผู้ที่สนใจ

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีน คนละ ๙,๙๐๐ บาท สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

(รวมอาหารพร้อมที่พกั) แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

หมายเหตุ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

๑. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ สามารถ 

ส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาได้ทันที เพื่อทางโครงการฯ ๕. Coaching : ศิลปะการพัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร รุ่นที่ ๑  วนัที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายก/ประธานสภา/สมาชิกสภา/ผู้อ านวยการ/ข้าราชการ/

จะรับไว้พิจารณาและด าเนินการต่อไป เพ่ือความส าเรจ็ขององค์กรอย่างยั่งยืน  รุ่นที่ ๒  วนัที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน   

๒. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ไม่ระบุ จ านวน ๔๐ คน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของภาครฐั พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

ในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุหลักสูตรและ ค่าลงทะเบยีน คนละ ๑๐,๙๐๐ บาท เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป (รวมอาหารพร้อมที่พกั) สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมบยีอนด์ สวีท เลขที่ ๙๙ จรัญสนทิวงศ์  

๓. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโครงการฯ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเข้ารับ

การฝึกอบรม 

๔. ติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ 

ส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ 
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การฝึกอบรมโครงการศิลปากรสัญจร ระยะเวลา ๔ วัน โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

ประจ าเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร คร้ังที่ / หว้งเวลา / สถานที่ฝึกอบรม กลุ่มเปา้หมายและสถานที่ฝึกอบรม

๑. การพัฒนาศักยภาพบคุลากรทอ้งถ่ินเพ่ือความส าเรจ็ คร้ังที่ ๑  วนัที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายก/ประธานสภา/สมาชิกสภา/ผู้อ านวยการ/

โครงการศิลปากรสัญจร ขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วย “การโค้ช” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จ.สุราษฎร์ธานี ข้าราชการ/เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด  

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน ๓๐ คน (รับจ านวนจ ากัด) คร้ังที่ ๒  วนัที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีนคนละ ๔,๙๐๐ บาท ณ โรงแรมบา้นสวน รีสอร์ท  จ.นครสวรรค์ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ (ไม่รวมอาหารเย็นและที่พกั) คร้ังที่ ๓  วนัที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ โรงแรมนภาลัย  จ.อุดรธานี 

หมายเหตุ คร้ังที่ ๔   วนัที่ ๑๐ – ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘

๑. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ สามารถ ณ โรงแรมเอ-วนั เดอะรอยัล ครูส พทัยา  จ.ชลบรีุ

ส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาได้ทันที เพื่อทางโครงการฯ คร้ังที่ ๕  วนัที่ ๑๗ – ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘

จะรับไว้พิจารณาและด าเนินการต่อไป ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่ 

๒. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ไม่ระบุ ๒. การพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ คร้ังที่ ๒   วนัที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายก/ประธานสภา/สมาชิกสภา/ผู้อ านวยการ/

ในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุหลักสูตรและ ส าหรบัข้าราชการทอ้งถ่ิน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จ.สุราษฎร์ธานี ข้าราชการ/เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด  

ห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป บริบท : เตรียมความพร้อมสู่สังคมยุคดิจิตอล IT คร้ังที่ ๓  วนัที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผู้ที่สนใจทั่วไป

๓. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโครงการฯ เพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ณ โรงแรมบา้นสวน รีสอร์ท  จ.นครสวรรค์ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน ๖๐ คน คร้ังที่ ๔  วนัที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเข้ารับ ค่าลงทะเบยีนคนละ ๓,๙๐๐ บาท ณ โรงแรมนภาลัย  จ.อุดรธานี 

การฝึกอบรม (ไม่รวมอาหารเย็นและที่พกั) คร้ังที่ ๕   วนัที่ ๑๐ – ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘

๔. ติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ณ โรงแรมเอ-วนั เดอะรอยัล ครูส พทัยา จ.ชลบรีุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ คร้ังที่ ๖  วนัที่ ๑๗ – ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘

ส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่ 
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การฝึกอบรมโครงการศิลปากรสัญจร ระยะเวลา ๔ วัน โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

ประจ าเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร คร้ังที่ / หว้งเวลา / สถานที่ฝึกอบรม กลุ่มเปา้หมายและสถานที่ฝึกอบรม

๓. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนรว่ม คร้ังที่ ๑   วนัที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/หน.ส านักปลัด/

โครงการศิลปากรสัญจร และการบรูณาการแผนสู่การปฏบิตัิ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จ.สุราษฎร์ธานี ผอ.สวัสดิการสังคม/หน.สวัสดิการสังคม/

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร บริบท : การเปน็วทิยากรกระบวนการในเวทปีระชาคม คร้ังที่ ๒  วนัที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักพัฒนาชุมชน/นักสังคมสงเคราะห/์ เจ้าหน้าที่

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙  จ านวน ๘๐ คน ณ โรงแรมบา้นสวน รีสอร์ท  จ.นครสวรรค์ วิเคราะหน์โยบายและแผน/เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน

ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ ค่าลงทะเบยีนคนละ ๓,๙๐๐ บาท คร้ังที่ ๓ วนัที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พัฒนาชุมชน และข้าราชการ/เจ้าหน้าที/่พนักงาน

(ไม่รวมอาหารเย็นและที่พกั) ณ โรงแรมนภาลัย  จ.อุดรธานี ทอ้งถ่ินที่รบัผิดชอบงานด้านสวัสดิการชุมชน

หมายเหตุ คร้ังที่ ๔ วนัที่ ๑๑ – ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

๑. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ สามารถ ณ โรงแรมเอ-วนั เดอะรอยัล ครูส พทัยา  จ.ชลบรีุ

ส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาได้ทันที เพื่อทางโครงการฯ คร้ังที่ ๕  วนัที่ ๑๘ – ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘

จะรับไว้พิจารณาและด าเนินการต่อไป ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่ 

๒. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ไม่ระบุ ๔. การพัฒนาศักยภาพประธานสภาและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คร้ังที่ ๕   วนัที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธาน/รองประธาน/สมาชิก/เลขานุการสภา 

ในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุหลักสูตรและ บริบท : ระเบยีบกฎหมาย เทคนิคการประชุมสภาทอ้งถิ่น  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จ.สุราษฎร์ธานี นายก/รองนายก/เลขานุการนายก ตลอดจน

ห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป ศิลปะการพดูเพื่อการเข้าถึงประชาชน คร้ังที่ ๖  วนัที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับกิจการสภาทอ้งถ่ิน 

๓. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโครงการฯ และการพฒันาบคุลิกภาพ ณ โรงแรมบา้นสวน รีสอร์ท  จ.นครสวรรค์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน ๘๐ คน คร้ังที่ ๗  วนัที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (สถานที่ฝึกอบรมอาจมกีารเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม)

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเข้ารับ ค่าลงทะเบยีนคนละ ๓,๙๐๐ บาท ณ โรงแรมนภาลัย  จ.อุดรธานี 

การฝึกอบรม (ไม่รวมอาหารเย็นและที่พกั) คร้ังที่ ๘   วนัที่ ๑๑ – ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘

๔. ติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ณ โรงแรมเอ-วนั เดอะรอยัล ครูส พทัยา  จ.ชลบรีุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ คร้ังที่ ๙  วนัที่ ๑๘ – ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘

ส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailocalsu.com



     ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  
   หลักสูตร...................................................................รุ่นที่................ 

ระหว่างวันที่ .................................................................................................. 
 
 

๑.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล...............................................ชื่อเล่น....................... 
๒.  วัน / เดือน / ปีเกิด .................................................อายุ......................ป ี สถานภาพ..............................................
๓.  วุฒิการศึกษาสูงสุด...................................................................นับถือศาสนา........................................................... 
๔.  สังกัด  อบจ. / เทศบาล / อบต. ...........................................อ าเภอ................................จังหวัด....................... ...... 
     รหัสไปรษณีย์....................ต าแหน่ง...............................................................ระดับ...................อายุงาน................. 
๕.  ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ............................................... 
๖.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (กรุณาระบุ)    ที่ท างาน......................................โทรสาร.......................................... 
     มือถือ..................................... E-mail: ..........................................................Facebook : ..................................... 
๗.  ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
 ๖.๑  ต าแหน่ง...............................................................เมื่อ............................................................................ 
 ๖.๒  ต าแหน่ง...............................................................เมื่อ........................................................................... 
๘.  ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมจาก โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือไม่ 

   ไม่เคย     เคย (ระบุ) หลักสูตร.....................................................................รุ่นที่ .....................             
๙.   ท่านทราบข่าวการฝึกอบรมจากสื่อช่องทางใด 

  Website. thailocalsu.com   Facebook    จากเพ่ือน  
  จดหมายประชาสัมพันธ์    ใบปลิว/แผ่นประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ ............................. 
 
 

  

              ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของผู้สมัครฯ  เป็นจริงทุกประการ 
 

 

ลงชื่อ ............................................................ผูส้มัคร 
(............................................................) 

 

     อนุญาต ............................................................ ผู้บังคับบัญชา 
(...........................................................) 

  

หมายเหตุ    โปรดส่งใบสมัครเข้าอบรม ในหลักสูตรที่ท่านสนใจ ก่อนการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน  

วิธีส่งใบสมัคร (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) 
๑. ทางไปรษณีย์  ที่อยู่ ศูนยฝ์ึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร                         
                       อาคารส านกังานอธิการบดี ตลิ่งชัน เลขที่ ๒๒  ชั้น ๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
๒. ทางโทรสาร :  ๐๒-๔๓๓-๔๙๓๘  สอบถามข้อมูล :  ๐๒-๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘๕-๒๒๒-๔๒๑๘    
๓. ดูรายละเอียดหลักสูตร, แผนการฝึกอบรม, ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.thailocalsu.com 
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