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โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 อาคาร Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-942874-5   E-mail  uniserv.training@gmail.com   

Download รายละเอยีด & ใบสมคัรไดจ้าก Website: www.uniserv.cmu.ac (Click ที่ หลักสูตรการฝึกอบรม Public Training Courses)  

Easy 4 STEP :  1) ส่งใบสมัคร  2) รอการยืนยัน  3) ชำระค่าลงทะเบียน  4) เข้าร่วมการฝึกอบรม  

หมายเหตุ 
1.  ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนส่งใบสมัคร 
2. สำนักบริการวิชาการจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน 10 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม หากมีจำนวนผู้สมัครถึงเกณฑ์ที่สามารถจัดฝึกอบรมได้ 

ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 - งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 566-554099-0 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) 
 - ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-0-02583-5 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

3. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายังโทรสารหมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 
โดยระบุชื่อผู้สมัคร ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกต้อง  

4. กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรมหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม  
ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 20 หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้
แจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 

5. สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจั ดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน การอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน 

6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3% 
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โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ใบสมัครเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
 

ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)................................................................... นามสกุล................................................................... ตำแหน่ง........................................................................... 
หน่วยงาน.....................................................................................................ที่อยู่หน่วยงาน......................................................................................................................................... 
โทรศัพท์(เคลื่อนที่).................................................................. โทรศัพท(์สำนักงาน) .................................................................. โทรสาร.................................................................  
E-mail........................................................................................................................................ ID LINE........................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าประสงค์สมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร (โปรดทำเคร่ืองหมาย √ ในช่องหน้าหลักสูตรที่ต้องการสมัคร) 
(ค่าลงทะเบียนอัตรานี้รวมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดฝกึอบรม ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว) 

 หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่* ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 หลักสูตร เบญจภาคีรู้แล้วรวย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอินทนิล ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่* ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

 หลักสูตร หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ   
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 4,400 บาท 

 หลักสตูร เทคนคิการจดัทำแผนยทุธศาสตร์และโครงการเพือ่การพฒันาขบัเคลือ่นองคก์ร (Strategic Planning to Achieve Goals) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563   
     ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ (M.C. Professional) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
      ค่าลงทะเบียน 4,400 บาท 

 หลักสูตร หัวหน้างานกบัการพฒันาการบรหิารงานประจำวันทีม่ปีระสิทธิภาพ (Leadership Development & Supervisory Skills) ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563  
      ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 หลักสูตร เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือความความหมาย (Excellent Service Behavior) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1  
     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 หลักสูตร เทคนิคการบริหารการเปลีย่นแปลงและการปรับตวัในองคก์รยุค Disruption ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ    
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

อาหาร 
 อาหารทั่วไป   
 อาหารฮาลาล   
 เจ 

กรุณาออกใบเสรจ็รบัเงนิในนาม (เพื่อความถูกต้อง กรุณาเขียนตัวบรรจงและชัดเจน) 
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ....................... 
..........................................................................................................................................................................................................  

*การสำรองหอ้งพกั 
(ผู้สมัครกรุณาสำรองห้องพัก

และชำระค่าห้องพักด้วยตนเอง) 

1. โรงแรมคุม้ภคูำ จังหวดัเชียงใหม ่ อัตรา 1,200-1,400 บาท/คืน/พร้อมอาหารเช้า (ห้องพักมีจำนวนจำกัดเนื่องจากเป็นช่วง Hi Season) 
   14/23 ถ.คลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-400450             แผนที่  
    เว็บไซต์ : https://www.khumphucome.com 
 
 

2. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman CMU Residence) อัตรา 900 บาท/คืน/พร้อมอาหารเช้า 
   239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942881 ถึง 4                แผนที่  
   เว็บไซต์ : https://www.uniserv.cmu.ac.th 
 
 

 
สง่ใบสมคัรไดท้ี ่      งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 อาคาร Green Nimman CMU Residence  

       (สามารถทำสำเนาได้)    ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์/โทรสาร 053-942874 หรือ  E-mail : uniserv.training@gmail.com   




