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.../สำนักบริการ 

ท่ี อว ๘๓๙๔(๓)/ ว ๗๔๘  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 ๒๓๙  ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ 
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
 

 ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 
เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการทุกจังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง/นายอำเภอ/ 
          นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการและใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด 

 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังนี้ 

๑. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันท่ี 
๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน ๔,๔๐๐ บาท 
(ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๒. หลักสูตร New Normal & New HR Skill (พัฒนาทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคลยุค New 
Normal) ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๓. หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร 
(Strategic Planning to Achieve Goals) ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑ 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๔. หลักสูตร เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ระหว่างวันท่ี ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๕. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
องค์กร ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๖. หลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันท่ี 
๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท 
(ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๗. หลักสูตร เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือความความหมาย (Excellent Service Behavior)
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 
๔,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๘. หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดําเนินรายการมืออาชีพ ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๘ กันยายน  
๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑ สำนั กบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ค่ าลงทะเบี ยน ๔ ,๔๐๐ บาท 
(ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

๙. หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการจัดงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ (Event Professional) 
ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 
๔,๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

 
สำเนา 
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                     สำนักบริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วม
การฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th 
สำหรับผู้ท่ีสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  สำหรับค่าลงทะเบียน 
(กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และ(กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน และหน่วยงานเอกชน
สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ ๒๐๐ โดยสำนักบริการวิชาการ 
จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน ๑๐ วันทำการก่อนวันฝึกอบรมหากมี
จำนวนผู้สมัครถึงเกณฑ์ท่ีสามารถจัดฝึกอบรมได้ ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระค่าลงทะเบียน
ภายใน ๕ วันทำการก่อนวันฝึกอบรม  ตามรายละเอียดดังนี ้
  ๑. งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้ัน ๒ อาคาร 
Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
  ๒. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๕๖๖-๕๕๔๐๙๙-๐ 
ช่ือบญัชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) 

๓. ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๔๕๖-๐-๐๒๕๘๓-๕ 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายังโทรสาร
หมายเลข ๐๕๓-๙๔๒๘๗๔ หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com  โดยระบุ ช่ือผู้สมัคร ช่ือหลักสูตร  
วันท่ีอบรม รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินท่ีชัดเจนและถูกต้อง กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรม
หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการก่อน 
วันฝึกอบรม ท้ังนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนในอัตราร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเต็ม 
โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ ๒๐ หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรตามเวลาท่ีกำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้าอบรม จักขอบคุณยิ่ง 
    
 

                         ขอแสดงความนับถือ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร) 

              รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ  
      รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ    
                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๔-๕ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๔ 
อีเมล : uniserv.training@gmail.com 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(รองศาสตราจารย์เหรียญ  หล่อวิมงคล) 

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 


	อีเมล : uniserv.training@gmail.com



