ที่ อว 8206.07/ 0989

เรื่อง

๓๙๗๐

ขอแจงเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝกอบรม

สํานักสงเสริมการบริการวิชากรและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 ม.2 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม
จังหวัดพัทลุง 93150
24 พฤศจิกายน 2564

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล/
ผูอํานวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาที่/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการจัดทําบัญชี
อางถึง หนังสือสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ที่ อว 8206.07/ว0901 ลงวันที่ 2
พฤศจิกายน 2564
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดโครงการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดกําหนดจัดทํา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อปท.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี) จํานวน 1
รุน ระหวางวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร หาดใหญ อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา นั้น
ในการนี้ สํ า นั ก ส ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการและภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน มี ค วามจํ า เป น ในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม จากเดิม โรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เปลี่ยนเปน โรงแรมคริสตัล หาดใหญ ถนนกาญจนวนิช ซอย 23 ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณรสวารินทร ทองสม หมายเลขโทรศัพท 08 5691 8566
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจงบุคลากรทราบเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝกอบรม
ดังกลาวจักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร. พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม
โทร. 08 5691 8566

ที่ อว 8206.07/ว0901 ๓๙๗๐

สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญ
 ญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตําบลบานพราว
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
2 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง

ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล/
ผูอํานวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาที่/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการจัดทําบัญชี
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพรอมใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทํา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อปท.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี) โดยมีอัตรา
คาลงทะเบียนคนละ 3,900 (สามพันเการอยบาทถวน) และกําหนดจัดการฝกอบรม จํานวน 1 รุน ระหวางวันที่
17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
(เบอรติดตอโรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร 074 355 355) นั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการและภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน
เห็ น ว า โครงการฝ กอบรมเชิงปฏิบั ติการดังกลาว เปน ประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญ ทา นและ
บุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกําหนดการที่สงมานี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและสงใบสมัครเขารวมการฝกอบรม ไดที่คุณรสวารินทร ทองสม ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรม
สังคม โทรศัพท 085-6918566 ทางออนไลน https://apps.tsu.ac.th/train หรือผูประสานงานที่ระบุทาย
ใบสมัคร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน

ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม
โทร/โทรสาร 085 - 6918566

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี)
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น ที่ มท 0808.4/ว2608 ลงวั น ที่ 28 สิ งหาคม 2563
เรื่ อ งซั ก ซ อ มแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการบั น ทึ ก บั ญ ชี ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อ า งถึ ง หนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงาน
การเงินประจําป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของหนวยงานภายใต
สั งกั ด ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ตลอดจนการจัดทํางบการเงิน รวมขององคกรปกครองขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการดังนี้
ใหหนวยงานภายใตสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทใชผังบัญชีมาตรฐานที่ใชใน
ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (e-laas) เพื่ อ จั ด ทํ า บั ญ ชี น อกระบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) ตามแนวทางคูมือการบันทึกบัญชีในระบบบั ญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) และปรับปรุงบัญชีประจําปงบประมาณ พรอมสงงบ
ทดลองหลังปรับปรุงกอนการปดบัญชีและรายละเอียดประกอบใหองคการปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว
สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ดําเนินกิจกรรมดานการบริการวิชาการ การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรระยะ
สั้นไดเล็งเห็นวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาที่จัดทําบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน สังกัด อปท. ตองจัดทําบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)
จะตองมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการจัดทําบัญชี การตรวจสอบความถูกตอง การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จึง
ไดจัดทํา โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี – ปดบัญชี ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทัก
บัญชี) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีมีความรู ความเขาใจ ในหลักการบันทึกบัญชี
2.2 เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถใชไฟลโปรแกรมชวยบันทึกบัญชี ปดงบบัญชีไดอยางถูก
2.3 เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถบันทึกบันชีใหเปนปจจุบันพรอมรับการตรวจ หรือเขาสูระบบตอไป
3. กลุมเปาหมาย
3.1 ครู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ผูไดรับการแตงตั้ง
ใหจัดทําบัญชี
3.2 ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่ตรวจสอบภายในและ
ผูที่สนใจทั่วไป

2
4. จํานวนผูเขาอบรม/รุน
จํานวน 35 คน/รุน
5. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ในการจัดฝกอบรม
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร หาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (เบอรติดตอโรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร 074 355 355)
6. งบประมาณ
6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวม คาที่
พัก) เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัด
ฝ ก อบรม ค า วั ส ดุ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งเขี ย น และค า อิ น เทอร เ น็ ต สามารถเบิ ก ได เ ต็ ม จํ า นวนตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการฝก อบรมและการเขา รับ การฝ ก อบรมของเจา หน า ที่ท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1)
6.2 ค า ที่ พัก ค า เดิ น ทาง ค า เบี้ ย เลี้ย ง ผูเขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตน สัง กัด ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว
7. วิธีการดําเนินการและรูปแบบการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการบรรยายและฝกปฏิบัติการจริงโดยใชโปรแกรม
การจัดทําบัญชี และอื่น ๆ มีไฟลงานใหผูเขาอบรมนํากลับไปใช รายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้
7.1 เตรียมและมอบอุปกรณบันทึกขอมูลตาง ๆ (แฟตไรท) ใหกับผูเขาอบรมลงเครื่องคอมพิวเตอร
7.2 บรรยายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี (เฉพาะที่จําเปน)
7.3 ฝกการใชไฟลโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการบันทึกบัญชี
7.4 เรียนรูขั้นตอนและฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
7.5 สรุปหลักการบันทึกบัญชีและการปองการความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
หมายเหตุ ไฟลโปรแกรมมีทั้งหมด 7 ไฟล ใชกับ 1 ศพด. ผูเขาอบรมจะไดรับฟรี 1 ทานตอ 1 ศพด.
8. ประโยชนที่จะไดรับ
8.1 ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทําบัญชี
8.2 ผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)
ตามแนวทางคูมือ การบั น ทึกบั ญชี ในระบบบัญชีคอมพิว เตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) ได
ถูกตอง
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. ชองทางการสมัคร
ตามรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาทายโครงการฯ
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11. การชําระคาลงทะเบียน
ใหชําระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 7 วัน โดยการโอนผานธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 - 7
หมายเหตุ ในนําหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพื่อยืนยันในการรับใบเสร็จ
12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสํานักสงเสริมการบริการวิชาการ
และภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมด
13. วิทยากรหลัก
วาที่รอยเอกบุญพริษฐ เหลืองอุมพล
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําบัญชีสถานศึกษา
ดร.ทวนธง ครุฑจอน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
14. การประเมินผลและการติดตาม
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตาม
โดยใชกลุมไลน
15. อุปกรณและเอกสารที่ผูอบรมตองนํามาใหครบถวน
ใหนําคอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได โดยเตรียมความพรอมดังนี้
15.1 สแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร
15.2 สายพวง เมา คียบอรด แผนรองเมา
15.3 ทดลองใชเครื่องคอมพิวเตอร สํารวจความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร
15.4 ทุกทานตองเขากลุมไลน รุนฝกอบรม เพื่อรับทราบการเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อไดเตรียมไฟลโปรแกรมใหเหมาะสมกับเครื่องคอมของผูเขาอบรม
16. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 19 ในหองอบม
16.1 ผูเขาอบรมทุกทานตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ
16.2 ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการฝกอบรม
16.3 ผูเขาอบรมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองอบรม
16.4 ผูเขาอบรมตองนั่งเวนระยะหางตามที่ผูจัดกําหนดให (หางไมนอยกวา 1 เมตร)

กําหนดการ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี – ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี)
วันแรก
13.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม
นําไฟลโปรแกรม และระเบียบที่เกี่ยวของงลงเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ ไฟลงานทั้งหมด ใชไดกับหนึ่งหนวยงานเทานั้น
วันที่สอง
08.30 - 09.00 น.
พิธีเปดการฝกอบรม
09.00 - 09.30 น.
บรรยายหัวขอระเบียบตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับการบันทึกบัญชี
อธิบายการใชคูมือในการบันทึกบัญชี ตามเหตุการณตาง ๆ
09.30 - 10.30 น.
ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบันชีตามลําดับขั้นตอน โดยใชเหตุการณ
ตัวอยาง (เพื่อใหผูเขาอบรมใชโปรแกรมไดอยางถูกตอง)
1. ฝกใชโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ
2. ฝกใชโปรแกรมรายงานสถานะการเงินประจําวัน
3. ฝกใชโปรแกรมงบทดลอง
4. ฝกใชโปรแกรมแยกประเภท
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.45 - 12.00 น.
ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบันชีตามลําดับขั้นตอน โดยใชเหตุการณ
ตัวอยาง (เพื่อใหผูเขาอบรมใชโปรแกรมไดอยางถูกตอง)
1. ฝกใชโปรแกรมรายงานรับ - จายเงิน
2. ฝกใชโปรแกรมรับจริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน
3. ฝกใชโปรแกรมจายจริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบันชีตามลําดับขั้นตอน โดยใชเหตุการณ
ตัวอยาง (เพื่อใหผูเขาอบรมใชโปรแกรมไดอยางถูกตอง)
1. ฝกทํางบทดลองปรับปรุงกอนปดบัญชี
2. ฝกทํางบทดลองปดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ฝกทํางบทดลองของป 2564 เพื่อใชเริ่มตนป 2565
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
14.45 – 16.30 น.
ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ที่นํามา
1. ปฏิบัติการลงทะเบียนคุมงบประมาณ
2. ปฏิบัติการทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน และการตรวจสอบความถูกตอง

วันที่สาม
08.30 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

15.00 - 16.30 น.

ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ที่นํามา
1. ปฏิบัติการบันทึกบัญชี รับ และจาย ในไฟลงบทดลองเดือนตุลาคม 2563
2. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภทเดือนตุลามคม 2563
3. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน ประจําเดือนตุลาคม 2563
4. ปฏิบัตกิ ารทํารายรับจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
5. ปฏิบัตกิ ารทํารายจายจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
พักรับประทานอาหารวาง
ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ที่นํามา (ตอ)
1. ปฏิบัติการบันทึกบัญชี รับ และจาย ในไฟลงบทดลองเดือนตุลาคม 2563
2. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภทเดือนตุลามคม 2563
3. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน ประจําเดือนตุลาคม 2563
4. ปฏิบัติการทํารายรับจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
5. ปฏิบัติการทํารายจายจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ที่นํามา (ตอเดือน พ.ย. จนถึงเดือน ก.ย.)
1. ปฏิบัติการบันทึกบัญชี รับ และจาย ในไฟลงบทดลอง
2. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภท
3. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน
4. ปฏิบัติการทํารายรับจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
5. ปฏิบัตกิ ารทํารายจายจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
พักรับประทานอาหารวาง
ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ที่นํามา (ตอเดือน พ.ย. จนถึงเดือน ก.ย.)
1. ปฏิบัติการบันทึกบัญชี รับ และจาย ในไฟลงบทดลอง
2. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภท
3. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน
4. ปฏิบัตกิ ารทํารายรับจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
5. ปฏิบัตกิ ารทํารายจายจริง ประกอบรายงาน รับ - จายเงิน
สรุ ป ประเด็ น สํ า คัญ ของการทําบัญ ชี แลกเปลี่ย นเรีย นรู ตอบขอชักถาม ปดการ
ฝกอบรม
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี)
**********************************************************************************
วิธีการสมัคร
1. ใหแสกนบารโคดเขากลุมรุนที่ตองการเขารวมฝกอบรม
2. ดาวโหลดเอกสารโครงการ ติดตอสอบถาม และสมัครในระบบโดยแสกนบารโคด หรือเขา
https://apps.tsu.ac.th/train/

*** ทุกทานตองเขากลุมไลน รุนฝกอบรม เพื่อรับทราบการเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ ตลอดจนทดสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อไดเตรียมไฟลโปรแกรมใหเหมาะสมกับเครื่องคอมของผูเขาอบรม
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
(เบอรติดตอโรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร 074 355 355)

ชําระเงินคาลงทะเบียนโอนผานธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน
ชื่อบัญชีภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7
ติดตอสอบถามการลงทะเบียนไดที่ คุณรสวารินทร ทองสม โทร 085 691 8566
หมายเหตุ ใหนําหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพื่อยืนยันในการรับใบเสร็จ

