
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๔๑   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

    ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรเบิกจ่ำยของส่วนรำชกำร” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๙        

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๙ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน 
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรเบี้ยประชุม กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๙ รุ่น ค่ำลงทะเบียน           
ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชยีงใหม่   
  รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชยีงใหม ่
  รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมสนุยี์แกรนด ์ จ.อบุลราชธาน ี
  รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๘  ระหว่างวันที่  ๕– ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมสนุยี์แกรนด ์ จ.อบุลราชธาน ี
  รุ่นที่ ๙  ระหว่างวันที่  ๒ – ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

        

        (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 

                 ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
    หลักสูตร “การเสริมสรา้งความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๙ 
    จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้
เทคนิคในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าเงินส่งคลัง  การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  เบี้ยประชุม  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และค่าตอบแทน
อื่น ๆ  เพ่ือให้การบริหารจัดการเบิกจ่ายทางการเงินการคลังภาครัฐ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในกรอบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กรในการด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานราชการที่สังกัด 

จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมทักษะใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมถึงสามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การเบิก

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  เบี้ยประชุม 

กรรมการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ   
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน และน าไปแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงานของตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐  คน 
ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ภายในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานท้องถ่ิน และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง 
๔.๑  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ๓  ชั่วโมง  
๔.๒  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ   ๓  ชั่วโมง 

 ๔.๓  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการเบี้ยประชุม กรรมการ   ๓  ชั่วโมง 
 ๔.๔  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าตอบแทนอื่น ๆ   ๓  ชั่วโมง 
 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่  ๑  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่  ๒  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชียงใหม ่  
 รุ่นที่  ๓  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่  ๔  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชียงใหม ่
 รุ่นที่  ๕  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
 รุ่นที่  ๖  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่  ๗  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่  ๘  ระหว่างวันที่ ๕– ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
 รุ่นที่  ๙  ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

๖. สถานที่ในการฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒  
   โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชียงใหม่    โทรศัพท์ : ๐๘-๖๑๙๖-๑๕๖๙ 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี  โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๕-๓๓๘๘ 
 



๗. วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงินการคลงัจากกรมบัญชีกลาง 
 

๘. วิธีการฝึกอบรม 
๗.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๗.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
  ๘.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  เบี้ยประชุม 
กรรมการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 ๘.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม  อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร      

ค่าเดินทางและที่พักส าหรับวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ 
ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)  

 

 
 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คุณแป้ง   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

 

๑๓. วิธีการช าระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 
 

 
          
                           (อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 

              ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 
                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



 
 

 

 
 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสตูร “การเสริมสร้างความรู้ในการเบกิจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๙ 

จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บรรยายโดย วิทยากรผู้มีประสบการณค์วามเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงนิการคลังจากกรมบญัชีกลาง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วันแรก 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกึอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปดิการฝกึอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”  
และกรณีศึกษา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.          พกัรับประทานอาหารกลางวัน      
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ 

การประชุมระหว่างประเทศ” และกรณีศึกษา 
     

วันที่สอง 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงชื่อเข้าห้องเรียน       

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
เบ้ียประชุมกรรมการ” และกรณีศึกษา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 และค่าตอบแทนอื่น ๆ”และกรณีศึกษา 

  ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.        พิธปีิดการฝกึอบรมและมอบประกาศนียบตัร 
 

***รายละเอียดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบท่ีทางกรมบัญชีกลางปรับปรุงใหม่*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
     รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  
 
 
 
 



  ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
  หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๙ 

โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

*********************************************************************************************************************** 
   รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชียงใหม ่  
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงแรมดวงตะวัน  จ.เชียงใหม ่
   รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
   รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๘  ระหว่างวันที่ ๕– ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
   รุ่นที่ ๙  ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด..................................... ...................เลขที่................................................ 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................  
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ...................... ................... 
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.............................. .......................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จ านวน................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณแป้ง มือถือ  ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖     Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 
 
การส ารองหอ้งพกั สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       

โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 


