
 
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว๒๙๔     ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๒๗  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นหัวหน้ำงำนมือใหม่และกำรสอนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ” 
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔          

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรใช้ทักษะในกำรเป็น
หัวหน้ำงำน ประกอบด้วย ทักษะกำรมอบหมำยงำน กำรติดตำมงำน และกำรสื่อสำร ได้รับกำรฝึกฝนกำรใช้ทักษะในกำรมอบหมำย
งำน กำรติดตำมงำน และกำรสื่อสำรในกำรบริหำรงำน กำรสอนงำนด้วยหลักกำรระดับสำกล โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม 
จ ำนวน ๔ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
 

  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖      ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่  ๗ – ๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖      ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด 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  

 
    QR-Code  เวบ็ไซต ์       QR-Code เพือ่สอบถามขอ้มลู 

 



                                                โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

                            หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ 
                            และการสอนงานอยา่งมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔    
                            จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้                 
๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  ๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๓. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน  ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เพ่ิงจะข้ึนมาเป็นหัวหน้างาน หรือได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้างานแล้วระยะเวลาหน่ึง 
ควรได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ เก่ียวกับการเป็นหัวหน้างาน อาทิเช่น ทักษะการมอบหมายงาน ทักษะการติดตามงาน ทักษะการ
ให้ค าติชมและการสื่อสาร  ตลอดจนทักษะในการสอนงาน ที่จะสามารถสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและถูกใจ                    
เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในกาปฏิบัติงาน  ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่าน้ี ผู้เป็นหัวหน้าสามารถเรียนรู้และฝึกฝน เพ่ือเสริมสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้   

ด้วยเหตุน้ี ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร                
“การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ข้ึน  เพ่ือการพัฒนาการใช้ทักษะเบื้องต้น                
ในการบริหารงาน และเพ่ิมการสื่อสารในการการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้และ
ฝึกฝนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีข้ึน เตรียมพร้อมในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานหรือทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้ทักษะในการเป็นหัวหน้างาน ประกอบด้วย ทักษะ

การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการสื่อสาร   
            ๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนการใช้ทักษะในการมอบหมายงาน การติดตามงาน และการสื่อสารในการบริหารงาน 

๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกทักษะการสอนงานด้วยหลักการระดับสากล  
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๖๐ ท่าน  
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ 

สถาบันการศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป  
 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ านวน  ๑๒ ชั่วโมง 
๔.๑  หัวหน้างานคือใคร       ๒  ชั่วโมง 

-  การเป็นหัวหน้างานที่เกิดจากการแต่งต้ัง 
-  การเป็นหัวหน้างานที่มีความโดดเด่น 
-  ภาวะผู้น ากับการเป็นหัวหน้างาน  

๔.๒  มิติ ๓ อย่าง ที่หัวหน้างานต้องดูแลให้กับทีมงาน    ๒  ชั่วโมง 
-  มิติด้านงาน 
-  มิติด้านความสัมพันธ์ระดับบุคคล 
-  มิติด้านการสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน 

๔.๓  หน้าท่ีหลักของบทบาทหัวหน้างาน                               ๒  ชั่วโมง 
-  หน้าท่ีการกระจายงานและการมอบหมาย 
-  บทบาทการติดตามงาน 
-  การให้และรับ feedback กับทีมงาน 

๔.๔  การสอนงานให้กับคนในระดับต่าง ๆ         ๒  ชั่วโมง 
-  ทีมงานกับการสร้าง skill Metric 
-  การวิเคราะห์หาช่องว่างในการพัฒนา 
-  การเลือกวิธีในการพัฒนาให้ถูกต้อง 

๔.๕  หลักการในการสอนงานด้วยระบบ training within Industry   ๒  ชั่วโมง 
 -  ประวัติของระบบ training within Industry 
 -  ระบบ JI : Job Instructions 



๔.๖  ฝึกปฏิบัติการใช้ JI และการท าใบซอยงาน (job Breakdown sheets)      ๒  ชั่วโมง 
-  ๔ ข้ันตอนในการสอนงาน 
-  การทดลองการสอนงาน แบบ ๑๐-๒๐-๗๐  
-  การเขียนใบซอยงาน และการทดลองสอนจริงในห้องเรียน  

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒ วัน   
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖      ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖      ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

๖. วิทยากร     นายอภิรัตน์  บุญรัตน์     -  โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach)  
     -  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทชั้นน าของประเทศไทย 

-  โค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรบัรองจาก International Coaching Federation 
   (ICF), USA  
-  Master Coach จาก Thailand Coaching Academy 

๗. สถานที่ในการฝึกอบรม  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ   โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
 

๘. วิธีการฝึกอบรม       
ด าเนินการฝึกอบรมด้วยวิธีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช ระดับ Master Coach จาก 

Thailand Coaching Academy ดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม   
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างาน ได้แก่ การมอบหมายงาน 
การติดตามงาน และการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมุมมองใหม่ในการบริหารงาน สามารถน ามาใช้กับตนเองและทีมงานในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 ๙.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามสถานการณ์     

๙.๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงความคิดที่จะเป็นแบบอย่างของหัวหน้างานที่ดี  
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์             
ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ี ไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 
 
 

 
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 าระค่าลงทะเบียน  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** 

 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 



เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

หมายเหตุ  กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะด าเนินการช าระเงินค่าท่ีพักและค่าเดินทางล่วงหน้า ต้องได้รับการยืนยันจัดการฝึกอบรม
จากเจ้าหน้าที่แล้วเท่าน้ัน หากไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีถือว่ายังไม่มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรน้ัน ๆ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่สามารถขอรับเงินค่าที่พักและค่าเดินทางคืนได้ 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ   

มหาวิทยาลัยศิลปากร      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                            หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ 
                            และการสอนงานอยา่งมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔    
                            จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                            บรรยายโดย  นายอภิรัตน์ บุญรัตน์ : โค้ชมืออาชีพทีไ่ด้รับการรับรองจาก ICF, USA 
 
 

วันแรก        
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “หัวหน้างานคือใคร” 
-  การเป็นหัวหน้างานที่เกิดจากการแต่งต้ัง 
-  การเป็นหัวหน้างานที่มีความโดดเด่น 
-  ภาวะผู้น ากับการเป็นหัวหน้างาน  

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “มิติ ๓ อย่าง ที่หัวหน้างานต้องดูแลให้กับทีมงาน” 
-  มิติด้านงาน 
-  มิติด้านความสัมพันธ์ระดับบุคคล 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “มิติ ๓ อย่าง ที่หัวหน้างานต้องดูแลให้กับทีมงาน” (ต่อ)  

-  มิติด้านการสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน  
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หน้าที่หลักของบทบาทหัวหน้างาน” 

-  หน้าท่ีการกระจายงานและการมอบหมาย 
-  บทบาทการติดตามงาน 
-  การให้และรับ feedback กับทีมงาน 

วันที่สอง        
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “การสอนงานให้กับคนในระดับต่าง ๆ”   

-  ทีมงานกับการสร้าง skill Metric 
-  การวิเคราะห์หาช่องว่างในการพัฒนา 
-  การเลือกวิธีในการพัฒนาให้ถูกต้อง 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “หลักการในการสอนงานด้วยระบบ training within Industry” 
    -  ประวัติของระบบ training within Industry 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน                          
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “ระบบ JI : Job Instructions”     

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “การใช้ JI และการท าใบซอยงาน (job Breakdown sheets)”  
-  ๔ ข้ันตอนในการสอนงาน 
-  การทดลองการสอนงาน แบบ ๑๐-๒๐-๗๐  
-  การเขียนใบซอยงาน และการทดลองสอนจริงในห้องเรียน 

 ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
........................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา   ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 

รอบบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 
 
 
 
 
 



         ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ 

  และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔     
  จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖               ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด..................................... .......................เลขที่............................................ 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.................... ....................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์..................................................... ....................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................ 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………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  โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ Line: @thailocalsu 
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 

• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

หมายเหตุ  กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะด าเนินการช าระเงินค่าท่ีพักและค่าเดินทางล่วงหน้า ต้องได้รับการยืนยันจัดการฝึกอบรม
จากเจ้าหน้าท่ีแล้วเท่าน้ัน หากไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีถือว่ายังไม่มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรน้ัน ๆ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่สามารถขอรับเงินค่าที่พักและค่าเดินทางคืนได้ 
**************************************************************************************************** 
 การส ารองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

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

QR-Code เพ่ือสมัครอบรม 
 

 
QR-Code เพ่ือจองห้องพัก 


