ที่ ศธ ๐๕๖๗.9/ว.นก.

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) และแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีพร้อมแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง” รุ่นที่ 1 - 7
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ
จานวน ๑ ชุด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการ ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วย “ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน”และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ กษาและเพื่ อ รองรับ การประกัน คุ ณ ภาพภายนอก อีก ทั้ งตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้กับคนไทยคือการดาเนิน ชีวิตโดยคานึงถึง
หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ การมีเหตุผล มีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยรากฐานใน 2 เงื่อนไข คือ
ความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่าง “ยั่งยืน” จึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ การดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญานี้ โดยเฉพาะพลเมืองซึ่งอยู่ในวัยเรียน ที่จะเป็นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยฯ
โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ดังนี้
- รุ่น 1 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่น 2 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- รุ่น 3 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น 4 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น 5 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- รุ่น 6 วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
- รุ่น 7 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.training59.com
หรือส่งใบสมัครทางโทรสาร(Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือโทรศัพท์สอบถาม ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) และแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีพร้อมแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง”
................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ให้กับคนไทยคือการดาเนินชีวิตโดยคานึงถึงหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ การมีเหตุผล มีความพอประมาณและมี
ภูมิคุ้มกันโดยอาศัยรากฐานใน 2 เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่าง “ยั่งยืน” โดยเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของเป้าหมายดังกล่าว จึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้พลเมืองของประเทศได้เรียนรู้ การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลเมืองซึ่งอยู่ในวัยเรียน ที่จะเป็นกาลังหลักในการพัฒ นาประเทศในอนาคต
นอกจากการเรี ย นรู้ ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งแล้ ว จึ งจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ผู้ เรียนต้อ งปรับ ตั ว ให้ เท่ าทั น การ
เปลี่ยนแปลง คือ ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝน อบรมและทาซ้าเพื่อให้เกิดทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการ ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วย
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
กาหนดให้ มีระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกันคุณ ภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินคุณภายการศึกษาภายนอก (สมศ.)
3.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
4.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
3.เป้าหมาย
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๒. ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก
๔. ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา
๕. ลูกจ้าง/ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานในสังกัด ศพด.
๖. ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่น 1 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่น 2 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- รุ่น 3 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น 4 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น 5 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- รุ่น 6 วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
- รุ่น 7 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง จ.ชลบุรี
๑.ค่าลงทะเบี ยนอบรม เป็น เงิน ท่านละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขีย น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
สามารถเบิกได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตา มระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญโดยตรง
6.การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
4) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
7. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ท่านสามารถชาระค่าลงทะเบียน จานวน 3,900 บาท เป็นเงินสดได้ในวันรายงานตัวรับลงทะเบียน
8. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสารองห้องพักกับ ทางโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้าพักในการอบรมของทาง
มหาวิทยาลัย จะได้อัตราค่าที่พักในอัตราพิเศษตามที่โรงแรมกาหนด และโปรดจองล่วงหน้า
- โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ แผนสารองห้องพัก
- โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา : 044-295999
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว : สารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
- โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
: 0๔๒-๓๔๗๔๔๔ คุณมะเหมี่ยว
- โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า : 032-513230-4 Fax. 032-511765
- โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี : ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
********************
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) และแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีพร้อมแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง”
..................................................................................................
วิทยากร : ศน.ทิพพรัตน์ แก้ววิสิษฏ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คศ.4
เลขานุการกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 ภาคกลางตอนกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
วันแรก
เวลา 13.00-16.00 น. - ลงทะเบียนรับเอกสาร
วันที่สองของการอบรม
เวลา 09.00-12.00 น. - การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานใหม่
- การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.)
เวลา 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานใหม่
และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
วันที่สามของการอบรม
เวลา 09.00-12.00 น. - แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา/อปท.ตามแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้
เวลา 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น. - ฝึกปฏิบัติแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้
- ซักถาม
- ปิดการอบรมฯ
.........................................................
หมายเหตุ ๑)วิทยากร/ กาหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๓) เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง วัน
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ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) และแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีพร้อมแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง”
สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ.............................................ตาบล....................................... อาเภอ.......... ............................
จังหวัด...........................................................ไปรษณีย์.............................. ....โทรศัพท์หน่วยงาน...................................
โทรสาร.................................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ................................................................. ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์มื อถือ................................
๒. ชื่อ....................................................................ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถือ...............................

๓. ชื่อ...................................................................ตาแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ...............................
 รุ่น 1 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 รุ่น 2 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 รุ่น 3 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 รุ่น 4 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 รุ่น 5 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 รุ่น 6 วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
 รุ่น 7 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง จ.ชลบุรี
อาหาร

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน

( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
การชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท สามารถชาระเงินสดได้ในรายงานตัวรับลงทะเบียน
โทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข :
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
การสารองห้องพัก
ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง จะได้อัตราราคาพิเศษและโปรดจองล่วงหน้า 3๐ วัน
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการ
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากกรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจานวนที่สามารถดาเนินการได้
3) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มือถือ ของผู้สมัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก***
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