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มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
สานักงาน ก.พ. ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
8 เมษายน 2559

เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและกาหนดการฝึกอบรมของ 4 หลักสูตร
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
4. แผนที่ตั้ง สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ด้วยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สานักงาน ก.พ.
จัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป ประจาปี 2559 รวม 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม ระหว่างประเทศ การเขียนคากล่าวและการ
นาเสนอในที่ประชุม” (สาหรับผู้ที่สนใจทั่วไป) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และวันที่ 4 – 5 มิถุนายน
2559 ณ ห้องประชุม 3110 และ 3501 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจรู ปแบบและวิธีการจั ดเตรีย มเนื้อหาสาระและเอกสารเพื่อนาไปเข้าร่วมการประชุม ระหว่างประเทศ
ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการเข้าร่วมประชุม ซึ่งทาให้เกิดความมั่นใจที่จะเข้าร่วมประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งผลดีต่อบุคคลและองค์กรให้ได้รับประโยชน์จากการประชุมอย่างเต็มที่
2. หลักสูตรที่ 2 “การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ สาหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 11 – 12
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 3501 และ 3110 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร ที่จะไปร่วมประชุมระหว่างประเทศ สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วย
3. หลักสูตรที่ 3 “การพัฒนาภาวะผู้นาในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ” ระหว่างวันที่ 25 – 26
มิถุนายน และวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัด
นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตนเองในการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการนาทีม นาองค์กร สู่ความสาเร็จ พร้อมทั้ง
ร่วมกาหนดรูปแบบ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาในตนเองต่อไปได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

2
4. หลักสูตรที่ 4 “บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของการเป็นผู้นาที่น่าเชื่อถือ” ระหว่างวันที่ 16 – 17
และ 23 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
และ ห้องประชุม / ห้องอาหารพิเศษเพื่อการสาธิต ที่โรงแรมรอยัล ปรินสเซส หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
เพื่อเสริมสร้ างบุคลิกภาพของผู้น าที่น่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และมีความประทับใจแก่ผู้ อื่น และผู้ ตาม โดยมีรายละเอียด
โครงการ และกาหนดการฝึกอบรมฯ ของทั้ง 4 หลักสูตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตรนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวจากต้นสังกัดได้เท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่า ย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องชาระค่าลงทะเบียน หลักสูตรที่ 1 จานวนท่านละ 13,000 บาท
หลักสูตรที่ 2 จานวนท่านละ 8,500 บาท หลักสูตรที่ 3 จานวนท่านละ 15,000 บาท หลักสูตรที่ 4 จานวนท่านละ
19,500 บาท และ สามารถชาระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา สานักงาน ก.พ.
เลขที่บัญชี 579-0-03603-1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย” และกรุณาส่งสาเนาใบโอนเงิน
มายังโทรสารหมายเลข 02-547-1799 หรือชาระเป็นเงินสดในวันที่ ล งทะเบีย นโดยยืน ยัน การเข้า ร่ว มโครงการ
ล่ว งหน้า ทั้ง นี้ โ ปรดส่ง แบบตอบรับ /การยืน ยัน มายัง สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 หรือโทรสารหมายเลข 02-547-1799 สาหรับ 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
จึงเรีย นมาเพื่อขอเชิญท่านหรือผู้ บริห าร และเจ้าหน้าที่ที่ส นใจเข้าร่ว มโครงการฝึ กอบรม ทั้ง 4
หลักสูตรดังกล่าว ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สฤต สันติเมทนีดล)
รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
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