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สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินท
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐

สำเนา
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรม
เรียน ผู ว าราชการจั งหวั ด/หั วหน าส วนราชการทุ กจังหวัด/นายแพทย สาธารณสุ ขจั งหวัดทุ กแห ง/นายอำเภอ/
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง/อธิการบดี/คณบดี/ผูอำนวยการ/ผูจัดการ/ผูประกอบการ
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรม จำนวน ๑ ชุด
ดวย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม กำหนดจัดโครงการฝกอบรม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ หลักสูตร ประกอบดวย
๑. หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธองคกร
๒. หลักสูตร การเงินสำหรับผูบริหารระดับตน
๓. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่มีประสิทธิภาพ
๔. หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดความสำคัญของงานอยางมืออาชีพ
๕. หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุม
๖. หลักสูตร เทคนิคการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
๗. หลักสูตร การมองภาพอนาคตเบื้องตน (Foresight)
๘. หลักสูตร ภาวะผูนำกับการเปลี่ยนแปลง
๙. หลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยง
๑๐. หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะหงบการเงินเบื้องตน
๑๑. หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริการดวยใจ
๑๒. หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
๑๓. หลักสูตร เทคนิคการออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อการสื่อสาร
๑๔. หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานแบบมือโปร
๑๕. หลักสูตร เทคนิคการเปนพิธีการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธและสงบุคลากรในสังกัดสมัครเขารวม
การฝ กอบรมดั งกลาว และผูที่ สนใจสามารถศึ กษารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มไดจากสิ่งที่สงมาดวย หรือจากทางเว็บไซต
www.uniserv.cmu.ac.th หรือ Scan QR Code ที่ ระบุ ในส วนท ายเอกสาร สำหรับผู ที่สมัครเข ารั บการฝกอบรม
ต องได รั บการอนุ มั ติ จากผู บั งคั บบั ญชาต นสั งกั ดก อนสมั คร และ ต องได รั บการฉี ดวั คซี นครบถ วนตามจำนวน
ที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดกำหนดไว (อยางใดอยางหนึ่ง) ประกอบดวยวัคซีน Johnson & Johnson /
AstraZeneca จะตองฉีดเข็มแรกแลวไม นอยกวา 14 วัน , Sinovac 2 เข็ม , SinoPharm 2 เข็ม , Moderna 2 เข็ ม ,
Pfizer 2 เข็ม , Sinovac+AstraZeneca 2 เข็ม และ Sputnik V 2 เข็ม สำหรับคาลงทะเบียน (กรณี หนวยงานภาครัฐ)
สามารถเบิ กค าใช จ ายในการอบรมตามระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจั ดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕. และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔...

-๒-

พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (กรณี หน วยงานองค กรปกครองสวนท องถิ่ น) สามารถเบิ กค าใชจ ายในการอบรมไดตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ระเบี ยบว าด วยค าใช จ ายในการเดิ นทางไปราชการของเจ าหน าที่ ท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ(กรณี หน วยงานอื่น)
สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน (กรณีหนวยงานเอกชน) สามารถนำคาใชจาย
ในการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานลดหยอนภาษีไดรอยละ ๒๐๐ (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.๑๒๒/๒๕๔๕ เรื่อง
ภาษีเงินได กรณีการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดจากการประกอบ
กิจการสถานศึกษาและที่ไดจากการประกอบกิจการสถานฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางและรายจาย
เพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล) หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑที่สามารถ
จัดฝกอบรมได ผูสมัครจะไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียนภายใน ๑๐ วันทำการกอนวันฝกอบรม
โดยชำระคาลงทะเบียนผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๕๖๖-๕๕๔๐๙๙-๐
ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) จากนั้นสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายัง
E-mail : uniserv.training@gmail.com โดยระบุชื่อผูสมัคร ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม รายละเอียดสำหรับการออก
ใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกตอง หากผูสมัครติดภารกิจของหนวยงานโปรดแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแนบ
สำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี่ยวของจากหนวยงานมายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา ๕ วันทำการ
กอนวันฝกอบรม ทานจะไดรับคาลงทะเบียนคืนเต็มจำนวน หากผูสมัครมีเหตุจำเปนอื่น โปรดแจงเปนลายลักษณอักษร
มายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา ๕ วันทำการกอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงิน
คาลงทะเบียนแกผูสมัครในสัดสวนรอยละ ๘๐ ของจำนวนเต็ม โดยหักเปนคาใชจายในการดำเนินงานรอยละ ๒๐ หรือ
สงผูแทนทานอื่นเขารับการฝกอบรมแทนได (สงเอกสารหรือหลักฐานมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com)
หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกตามเงื่อนไขตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงิน
คาลงทะเบียนทุกกรณี และมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา ๓๙
แหงประมวลรัษฎากร ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอยละ ๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขาอบรม จักขอบคุณยิ่ง
QR Code รายละเอียด ๑๕ หลักสูตร

มหาวิทขอแสดงความนั
ยาลัยเชียงใหม บถือ
(รองศาสตราจารยเหรียญ หลอวิมงคล)
ผูอำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๔-๕
โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๔
ไปรษณียอิล็กทรอนิกส : uniserv.training@gmail.com

