
 

 

             

 
 
 

ที่ สนร.  8.4 / 2559           มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 
             ส านักงาน ก.พ. ต.ตลาดขวัญ 
             อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 

  8 เมษายน 2559    

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและก าหนดการฝึกอบรมของ 4 หลักสูตร 
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร 

  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  
  4. แผนที่ตั้ง ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

  ด้วยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ ส านักงาน ก.พ.  
จัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป ประจ าปี 2559 รวม 4 หลักสูตร ดังนี้     

  1. หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนค ากล่าวและการ
น าเสนอในที่ประชุม”  (ส าหรับผู้ที่สนใจทั่วไป)  ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และวันที่ 4 – 5  มิถุนายน 
2559  ณ ห้องประชุม 3110 และ 3501 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการจัดเตรียมเนื้อหาสาระและเอกสารเพ่ือน าไปเข้าร่วมการประชุม  ระหว่างประเทศ  
ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเข้าร่วมประชุม ซึ่งท าให้เกิดความม่ันใจที่จะเข้าร่วมประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งผลดีต่อบุคคลและองค์กรให้ได้รับประโยชน์จากการประชุมอย่างเต็มที่ 

  2. หลักสูตรที่ 2 “การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ส าหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 11 – 12 
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 3501 และ 3110 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร ที่จะไปร่วมประชุมระหว่างประเทศ สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย   

  3. หลักสูตรที่ 3 “การพัฒนาภาวะผู้น าในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ” ระหว่างวันที่ 25 – 26 
มิถุนายน และวันที่ 2 – 3  กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัด
นนทบุรี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะตนเองในการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการน าทีม น าองค์กร สู่ความส าเร็จ พร้อมทั้ง
ร่วมก าหนดรูปแบบ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในตนเองต่อไปได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   
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4. หลักสูตรที่ 4  “บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของการเป็นผู้น าที่น่าเชื่อถือ” ระหว่างวันที่ 16 – 17 
และ 23 – 24  กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 
และ ห้องประชุม / ห้องอาหารพิเศษเพ่ือการสาธิต ที่โรงแรมรอยัล ปรินสเซส หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 
เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้น าที่น่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และมีความประทับใจแก่ผู้ อ่ืนและผู้ตาม โดยมีรายละเอียด
โครงการ และก าหนดการฝึกอบรมฯ ของทั้ง 4 หลักสูตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตรนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวจากต้นสังกัดได้เท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 
และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555  โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องช าระค่าลงทะเบียน หลักสูตรที่ 1 จ านวนท่านละ 13,000 บาท   
หลักสูตรที่ 2  จ านวนท่านละ 8,500 บาท  หลักสูตรที่ 3  จ านวนท่านละ 15,000 บาท หลักสูตรที่ 4 จ านวนท่านละ 
19,500 บาท และ สามารถช าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี   ธนาคารกรุงไทย   สาขา ส านักงาน  ก.พ.   
เลขที่บัญช ี579-0-03603-1  ชื่อบัญชี “มูลนิธิ  สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย”  และกรุณาส่งส าเนาใบโอนเงิน 
มายังโทรสารหมายเลข 02-547-1799 หรือช าระเป็นเงินสดในวันที่ลงทะเบียนโดยยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
ล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดส่งแบบตอบรับ/การยืนยัน มายังส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 หรือโทรสารหมายเลข 02-547-1799  ส าหรับ หลักสูตรที่  1 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  หลักสูตรที่  2  
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559  หลักสูตรที่ 3 ภายในวันที่ 22  มิถุนายน  2559 และ หลักสูตรที่ 4 ภายในวันที่ 13 
กรกฎาคม 2559 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านหรือผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้ง 4 
หลักสูตรดังกล่าว ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                              (ดร.สฤต   สันติเมทนีดล) 
                                           รองประธานกรรมการบริหาร 
                                     มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  
ส านักงาน : ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 
โทร.  02-547-1799, 095-719-4852, 083-973-5960  
โทรสาร 02-547-1799                                       
 e-mail : buabucha4@yahoo.com และ pat2498@hotmail.com 
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