
 
 

 
 

ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๙๘๑       ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม  44150 

   19   กรกฎำคม  2561 

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีฝึกอบรม 

เรียน นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด / นำยกเทศมนตรี / นำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุกแห่ง 

อ้ำงถึง  1.หนังสือส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๙19  ลงวันที่  23 มิถุนำยน 2561 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำงบทรัพย์สินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)” รุ่นที่  4  ระหว่ำงวันที่ 27-29 กรกฎำคม  2561 ณ โรงแรม ไดมอนพลำซ่ำ  อ ำเภอหำดใหญ่  
จังหวัดสงขลำ  นั้น 

เนื่องจำกมีผู้สนใจเข้ำร่วมกำรอบรมเป็นจ ำนวนมำก ห้องประชุม  โรงแรม ไดมอนพลำซ่ำ  ไม่
สำมำรถรองรับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้   ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงขอเปลียนแปลง สถำนที่
ฝึกอบรมใหม่เป็น  โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   วันและเวลำตำมก ำหนดกำรเดิม  สอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 095-0204430 /098-1056475 / 
0862352673 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                       ขอแสดงควำมนับถือ  
 
                

                                                 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรยุทธ ชำติชนะยืนยง) 
                                          ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

       มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 
 
 
 

ฝ่ำยฝึกอบรม         
โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ , ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ 
โทรสำร  ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 
 













ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตร “โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำงบทรัพย์สินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)”  
โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

............................................................................................................................. ....................................... 

วันแรกของกำรอบรม 
เวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
วันที่สองของกำรอบรม 
เวลา 09.00-16.00 น. -กำรจัดท ำงบทรัพย์สินระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (e-LAAS) 
-การจัดท าฐานข้อมูลทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-การยืม-คืนทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-การจ าหน่ายทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-การรับโอนทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-การบันทึกสภาพทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-การรายงานทะเบียนทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-ประวัติการซ่อมแซมทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-การจัดท าฐานช้อมูลทรัพย์สินโดยน ามาบันทึกใน excel 
-การน าเข้าข้อมูลงบทรัพย์สินจาก excel  

วันที่สำมของกำรอบรม 
เวลา 09.00-16.00 น -การด าเนินงานในระบบหลังน างบทรัพย์สินเข้าและเปรียบเทียบกับมือ 

-การออกรายงานทรัพย์สินในระบบ e-LAAS 
-การปรบัปรุงทะเบียนทรัพย์สินกรณีท่ีบันทึกมาแล้วไม่ตรงระหว่างในทะเบียนคุมและใน
ระบบ e-LAAS 
-การบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนคุมมือและการด าเนินการต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
-ซักถามตอบข้อสงสัย 

***หมายเหตุ  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฝึกอบรม 
1. งบแสดงฐานะการเงินและงบทรัพย์สิน
2. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ทุกรายการ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดให ้ 1 /1 เครื่อง
4. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5. เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวา่ง
6. เวลา ๑๒.๐๐ – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั



ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 
“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท างบทรัพย์สินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)”   
โดยส านักบริการวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ที่ท างานและที่ตั้ง ช่ือหน่วยงาน....................................................เลขที่..............หมู่..............ต าบล............................อ าเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. ......................... โทรสาร..........................ผู้ประสานงาน 
E-mail : ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ารับการ
อบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชดัเจน เพ่ือประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปน้ี
๑. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................  
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๒. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล............................... ..................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๓. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๔. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๕. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................  
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

(  )รุ่นที่ ๑ วันที่ 6-8 กรกฎาคม  256๑  โรงแรมอุดรโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี 
(  )รุ่นที่ 2 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดชลบุรี 
(  )รุ่นที่ 3 วันที่ 13-15 กรกฎาคม  256๑  โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ 
(  )รุ่นที่ 4 วันที่ 20-22 กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ & รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี 
(  )รุ่นที่ 5 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเพ่ือเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติ 
( ...................................................... ) 

ต าแหน่ง ...............................................................
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / 

๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 / ๐๙๘-๑๐๕๖๔๗๕  หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) 
หรือ E-mail:  uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔  สามารถสมัครออนไลน์ ได้
ที่ http://www.local-training.com

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายช่ือและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การ
โอนเงิน หรือส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 

***สิ่งที่ได้รับวันอบรม  เสื้อ / กระเป๋า / สมุด / ปากกา / เอกสารประกอบการบรรยาย 
หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง / 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ช าระคา่ลงทะเบียน 

mailto:uni.msu๒๕๖๐@gmail.com%20%20โทรสาร%20๐๒-๙๐๓๐๐๘๐%20ต่อ%20๗๖๖๔
http://www.local-training.com/

