
 
 
 
 
ที ่อว 8206.07/0872  ๓๙๗๐                ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวชิำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
       มหำวิทยำลัยทักษิณ ต ำบลพนำตุง  
       อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  93150 

18    ธันวำคม  ๒๕63 

เรื่อง  ขอประชำสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ 
        ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หัวหน้ำส่วน/เจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำสถำนศึกษำ/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ 
        หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดท ำบัญชี 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ด้วยมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน ได้จัดท ำ 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-laas) โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียนคนละ 3,900 (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) และก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม  
  รุ่นที่ 6  ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 มกรำคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์ 
หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์  074 355 355) 

  ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยทักษิณ โดยส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน  
เห็นว่ำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของท่ำน จึงขอเชิญท่ำนและ
บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมก ำหนดกำรที่ส่งมำนี้ ทั้งนี้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด
เพ่ิมเติมและส่งใบสมัครเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม ได้ที่คุณรสวำรินทร์  ทองสม ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม 
โทรศัพท์ 085-6918566 ทำงออนไลน์ https://apps.tsu.ac.th/train หรือผู้ประสำนงำนที่ระบุท้ำยใบสมัคร
   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 
                       

                     ขอแสดงควำมนับถือ 

                            
     (อำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ำยวิตภัทร) 
               ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง 
                        รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
 
ภำรกิจบริกำรวิชำกำรฯ      
โทร/โทรสำร ๐ ๗๔๖๗ ๓๒๓๐ 
 
  



 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 

2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ้างถึง หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าป ี

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท างบการเงินรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ 

 ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีมาตรฐาน
ที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เพื่อจัดท าบัญชีนอกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และปรับปรุงบัญชีประจ าปีงบประมาณ พร้อมส่ง 
งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว 
  ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ด าเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนผ่านการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรระยะสั้นได้เล็งเห็นว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
หน้าที่จัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด อปท. ต้องจัดท าบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดท าบัญชี การตรวจสอบ
ความถูกต้อง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชีนอกระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดท าบัญชี 

2.2 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (e-laas) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 
ได้ถูกต้อง 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
 3.1 ผู้ที่ได้การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้จัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 
 3.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
และผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
 



 
 

4. จ านวนผู้เข้าอบรม/รุ่น 
 จ านวน 50 คนต่อรุ่น  

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม   
 รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์  074 355 355) 

6. งบประมาณ 
 6.1 ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เป็นเงินคนละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสถานที่จัด
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน และค่าอินเทอร์เน็ต สามารถเบิกได้เต็มจ านวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1) 
 6.2 ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว 

7. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการฝึกอบรม  
 การฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการจริงโดยใช้โปรแกรมการ
จัดท าบัญชี และอ่ืน ๆ มีไฟล์งานให้ผู้เข้าอบรมน ากลับไปใช้ รายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้ 
 7.1 มอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่าง ๆ (แฟตไรท์) ให้กับผู้เข้าอบรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

7.2 บรรยายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบัญชี (เฉพาะที่จ าเป็น) 
7.3 ฝึกการใช้ไฟล์โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกบัญชี 
7.4 เรียนรู้ขั้นตอนและฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง 
7.5 สรุปหลักการบันทึกบัญชีและการป้องการความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   9.1 ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดท าบัญชี 

9.2 ผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-laas) 
ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-laas)  
ได้ถูกต้อง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

10. ช่องทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาท้ายโครงการฯ 

11. การช าระค่าลงทะเบียน 
ให้ช าระค่าลงทะเบียนก่อนถึงวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน โดยการโอนผ่านธนาคาร   
 
 
 

 
หมายเหตุ ในน าหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม 
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 - 7 
 
 
 
 



 
 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ

และภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมด 

13. วิทยากรหลัก 
ว่าที่ร้อยเอกบุญพริษฐ์  เหลืองอุ่มพล 

          ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าบัญชีสถานศึกษา 
 ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

14. การประเมินผลและการติดตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝึกอบรมและการประสานงานหรือการติดตาม

โดยใช้กลุ่มไลน์  

15. อุปกรณ์และเอกสารที่ผู้อบรมต้องน ามาให้ครบถ้วน 
ให้น าคอมพิวเตอร์จะเป็นโน๊ตบุ๊คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้ โดยเตรียมความพร้อมดังนี้ 
15.1 สแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
15.2 สายพวง เม้าท์ คีย์บอร์ด แผนรองเม้าท์  
15.3 ทดลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ารวจความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

16. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในห้องอบม 
 16.1 ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 16.2 ผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการฝึกอบรม 
 16.3 ผู้เข้าอบรมต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าห้องอบรม 
 16.4 ผู้เข้าอบรมต้องนั่งเว้นระยะห่างตามที่ผู้จัดก าหนดให้ (ห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************************************************** 
วันแรก      
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
วันที่สอง 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย ผู้บริหารส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและ 

ภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
09.00 - 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0808.4/ว26.8 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทรัพย์สิน (เฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้)  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. ศึกษาเรียนรู้การใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ (ผู้เข้าอบรมจะได้รับไฟล์งานไปใช้) 

1. ใบเสร็จ 
2. ทะเบียนคุม งบประมาณ 
3. ทะเบียนคุมฎีกา รูปแบบฎีกาเบิกจ่าย 
4. รายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
5. ใบน าส่ง 
6. ใบส าคัญสรุปใบน าส่ง SR  
7. ใบผ่านรายการรับ RV 
8. ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP 
9. บันทึกการตรวจรับ AN 
10. ใบผ่านรายการจ่าย PV 
11. ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV 
12. รายงานการจัดท าเช็ค 
13. ทะเบียนคุมเช็ค 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการเรียนรู้การใช้โปรแกรม  

1. ฝึกปฏิบัติการใช้ไฟล์โปรแกรม ทะเบียนคุมงบประมาณ  
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน) 
2. ฝึกปฏิบัติการใช้ไฟล์โปรแกรม รายงานสถานะการเงินประจ าวัน  
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  
3. ฝึกปฏิบัติการไฟล์ใช้โปรแกรม บัญชีแยกประเภท 
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  



4. ฝึกปฏิบัติการใช้ไฟล์โปรแกรม Excel ในการออกใบรายการต่าง ๆ และ  
     การท างบทดลอง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     ที่ มท 0808.4/ว 3172 ลว 12 ตุลาคม 2563) 

    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  
5. ฝึกปฏิบัติการใช้ไฟล์ทะเบียนคุม เลขที่ฎีกา, เลขที่รายงานการจัดท าเช็ค, 
    ทะเบียนคุมเช็ค, เลขที่ใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน SR, เลขที่บันทึกการ

     ตรวจรับ AN, เลขที่ใบผ่านรายการจ่าย PV, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้
     AP, เลขที่ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV, ใบผ่านรายการรับ RV 

6. ฝึกปฏิบัติการใช้ไฟล์ฎีกาเบิกจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.30 น. ปฏิบัติการการสร้างไฟล์งานล าดับขั้นตอนรับ ขั้นนตอนจ่าย และขั้นตอนบันทึกบัญชี
   ที่เกี่ยวข้อง 
วันที่สาม 
08.30 - 10.30  น. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Excel ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง  

1. การบันทึกรายได้สะสม (ยอดยกมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2563) 
2. การบันทึกบัญชี ค้างจ่าย กันเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. การบันทึกบัญชี เงินระหว่างติดตามคืน 
4. การบันทึกบัญชี รายรับเงินอุหนุนทั่วไปรายการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรร 
5. การบันทึกบัญชี รายรับอื่น ๆ  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Excel ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง 

1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองคลังโอนให้ ศพด. 
2. การบันทึกบัญชีกรณีที่ อปท. ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของ ศพด. 

เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ ด้านการ
ฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ฯลฯ 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Excel ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง 
     1.(ต่อ) การบันทึกบัญชีกรณีท่ี อปท. ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
   ของ ศพด. เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ
   การฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ฯลฯ 

2. การบันทึกบัญชีโดยน าเหตุการณ์ต่าง ๆ มาฝึกบันทึกบันชี ตามขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนคุม ใบผ่านต่าง ๆ การลงบัญชีแยกประเภท การท างบทดลอง
ประจ าเดือน และการส่งรายงานงบทดลอง 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 15.00 น. สรุปสาระส าคัญงานบัญชี  
   สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของการจัดท าบัญชี 
15.00 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม  
   พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม 
หมายเหตุ :   
  1) ให้น าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานได้อย่างดี 
      2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม    

3) ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มรุ่นที่สนใจฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม 
 



 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************************************************** 
มีความประสงค์เข้าร่วมการฝึกอบรม  
 รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์  074 355 355) 
 

1. ติดต่อสอบถาม และเข้ากลุ่มรุ่น  โดยสแกนบาร์โค้ด 
รุ่นที่ 6 

หาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
                                            

2. ดาวโหลดเอกสารโครงการฯ และสมัครให้สแกนบาร์โค้ด หรือหรือเข้า 
https://apps.tsu.ac.th/train/ 

                          
                            

3. ช าระเงินค่าลงทะเบียนโอนผ่านธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม  
ชื่อบัญชีภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เลขท่ีบัญช ี  672 – 7 – 66511 – 7   
ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนได้ที่ คุณรสวารินทร์  ทองสม โทร 085 691 8566 

    หมายเหตุ  
 ให้น าหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จและ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ มาให้ครบ ติดต่อสอบถามรายละเอียด เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าอบรม  

      ขอใหผู้้สมัครเข้าอบรมโปรด สแกนบารโ์คด้ เข้ากลุ่มรุ่นด้วยครับ 


