
 
ที่ กสจ. 002/ว.034 สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรัลูกจ้างประจํา 
 ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  33/4   
 อาคารเดอะไนน์ ทาวน์เวอร์ แกรนด์พระราม 9  อาคารเอ 

ช้ัน 23   ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 
10310 

8  กุมภาพันธ์ 2561 

สํานักงาน  กสจ.   
โทรศัพท์มือถือ  096-820-8817 โทรศัพท์ 02-168-1101-6  ต่อ 116 โทรสาร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
เรียน  สมาชิก  กสจ. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพเพ่ือสมาชิก  กสจ.  
  2. กําหนดการอบรมอาชีพเพ่ือสมาชิก  กสจ.   
 

ด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีช่ือย่อว่า  
กสจ. ได้จัดโครงการอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. เพ่ือให้สมาชิก กสจ. สามารถสร้างทักษะความรู้ความสามารถใน
ชีวิตประจําวันหรือในการทํางาน  และเพ่ือนําไปใช้ประกอบการปรับช้ันปรับตําแหน่งงาน อีกทั้งยังสามารถนําไปสร้าง
อาชีพเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดํารงชีวิต  โดย กสจ. ได้ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น   
จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

 รายละเอียด  วันท่ีอบรม พฤหัสบดี   ศุกร์   เสาร์  อาทิตย์ 
กลุ่มระยะสั้น  
 

วันเสาร์ท่ี 31 มีนาคม  
และวันอาทิตย์ท่ี 1 เมษายน 61 - - 

อบรมวันท่ี 1 
 

อบรมวันท่ี 2 
 

กลุ่มทดสอบมาตรฐาน 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม  
ถึงวันอาทิตย์ท่ี 1 เมษายน 61 

อบรมวันท่ี 1 
 

อบรมวันท่ี 2 
 

อบรมวันท่ี 3 
 

สอบมาตรฐาน 
 

สมาชิก ต้องเลือกลงทะเบียนอบรมในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เน่ืองจากจะทําการอบรมในช่วงวัน
และเวลาเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

สํานักงาน  กสจ.  ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม โดยสมาชิกที่สนใจโปรด
ศึกษารายละเอียดตามแบบใบสมัครและกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งกลับมายังสํานักงาน ภายในวันที่ 19 มีนาคม 
2561  ทั้งน้ี ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ และสมาชิกสามารถขอ
อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการ โดยถือว่าเป็นการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เนื่องจากเป็นสวัสดิการท่ีรัฐจัดให้แก่ลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ และ กสจ. จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์  WWW.GPEF.OR.TH 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  จักขอบคุณย่ิง  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายวิสิฐา   ต้ังจิตนบ) 

ผู้จัดการสํานักงาน  กสจ.  
 



 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  กําหนดจัดท่ีวิทยาลัยสารพดัชางขอนแกน  
 

สําหรับผูสมัครกรอก (ตัวบรรจง)       ****ใบสมัครสามารถถายสําเนาแจกเพื่อนสมาชิก กสจ. ได **** 
1. ช่ือนาย/นาง/นางสาว …………………….……………… นามสกุล ………………………………….…………….. อายุ…...………….ป 
2. เลขประจําตัวประชาชน           เกษียณอายุราชการในป ……………………………….. 
3. วัตถุประสงคในการสมัครเขารวมอบรม  
 เพ่ือใชในการปรับชัน้ปรับตําแหนงงาน  เพ่ือสรางรายไดหรืออาชีพเสริม  อ่ืนๆ.......................... 
โทรศัพทมือถือ...............................................................................  
โปรดระบุเบอรโทรศัพทมือถือใหชัดเจน เนื่องจากจะสงขอความแจงผลการลงทะเบียนไปยังเบอรโทรศัพทมือถือ 
4. ที่ทํางานช่ือหนวยงาน......................................................................................ถนน/ซอย..........................................ตําบล/แขวง..................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพทที่ทํางาน............................................... 
5. มีความประสงคขอเขารับการอบรมโดยเรียงลําดับตามความตองการ  ดังน้ี (โปรดกรอกเลข 1 ถึง 11ในชองลําดับที่ตองการ โดยเรียงตามความ
ตองการมากที่สุดคือ 1 และนอยที่สุดคือ 10) ลําดับท่ีจะไดอบรมคือท่ีเลือกไวลําดับท่ี 1 หากกรณีหลักสูตรที่เลือกไวลําดับที่ 1 ไมเปดอบรมทาง
สํานักงาน กสจ. สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนในลําดับถัดไปท่ีทานไดเลือกไว 
โปรดเลือกหลักสูตรท่ีจะเขารับการอบรมใหตรงกับความตองการของทานมากท่ีสุดเน่ืองจากจะไมสามารถเปล่ียนหลักสูตรหลังประกาศรายชื่อ 

สมาชิกตองเลือกเขารับการอบรมในแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 เพียงแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น  
แบบท่ี1 หลักสูตรระยะสัน้ 2 วัน 12 ชัว่โมง วันเสารท่ี 31  มีนาคม ถึง วันอาทิตยท่ี  1  เมษายน มีดงันี ้ 
ลําดับท่ีตองการ หลักสูตร (หลักสูตรละ  12 ชั่วโมง)    ลําดับท่ีตองการ หลักสูตร (หลักสูตรละ  12 ชั่วโมง)   

 การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร(เบื้องตน)   การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน

 
การเดินสายไฟฟาภายในอาคารช้ันสูง 
(ตองมีพ้ืนฐานเบ้ืองตนมากอน) 

  การบํารุงรักษารถยนต 

 การซอมเครื่องใชไฟฟาเบื้องตน   การติดต้ังจานดาวเทียม 
 การทํามุงลวดอลูมิเนียม   ตัดผมชาย 
 ชางเช่ือมเบื้องตน   นวดแผนไทย 

 

แบบท่ี 2 หลักสูตรทดสอบมาตรฐานการเดนิสายไฟฟาภายในอาคาร   ระยะเวลา 4 วัน  
  วันพฤหัสบดีท่ี 29  มีนาคม  ถึง วันอาทิตยท่ี  1  เมษายน  

ลําดับท่ีตองการ หลักสูตร 

 หลักสูตรทดสอบมาตรฐานการเดินสายไฟฟาภายในอาคาร  (รับจํานวนจํากัด) 

ผูเขารับการฝกอบรมอาชีพจะไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น และมีการจัดเล้ียงอาหารกลางวัน                                        
ลงนาม........................................................................ 

 

หมายเหตุ :โปรดสงใบสมัครมายังสํานักงาน กสจ.  ภายในวันที่  19  มีนาคม   2561 โดยวิธีการดังนี ้
1. E-mail : jantima.gpef@gmail.com 

2. โทรสารท่ีหมายเลข  02-168-1108 

3.  LINE ID  :  @GPEF  หรือสแกนบารโคด  
4. ทางไปรษณีย ใหจัดสงที่ สํานักงาน  กสจ.  เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน ทาวเวอร  

เเกรนด รามา ไนน (ทาวเวอร เอ) ชั้น 23   ถนนพระราม9 เเขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

สํานักงาน กสจ. จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ใหสมาชิก  กสจ.  ทราบผานทาง 
SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือ   ประกาศรายช่ือทาง  WWW.GPEF.OR.TH   ในวันที่  20 มีนาคม  61 

 หากตรวจสอบรายช่ือ-หลักสูตรแลวไมถูกตองใหติดตอกลับ  กสจ. กอนวันที่ 21 มีนาคม  61  



 
โครงการอบรมเพื่อพฒันาสมาชกิ  กสจ. 
กําหนดจดัที่วทิยาลัยสารพดัชา่งขอนแกน่ 

****************************************** 
กําหนดการแบบสรุปยอ่ พธิีเปดิ พธิปีดิ 

 รายละเอียด  วันพฤหสับด ี  วันศกุร์   วันเสาร์  วันอาทติย ์
วันที่ 29 วันที่ 30 วันที่ 31 วันที่ 1 

กลุ่มระยะส้ัน - - อบรมวันที่ 1 อบรมวันที่ 2 
กลุ่มทดสอบมาตรฐาน อบรมวันที่ 1 อบรมวันที่ 2 อบรมวันที่ 3 สอบมาตรฐาน 

กําหนดการพิธีเปิด วันเสาร ์ 

เวลา  กําหนดการ 

08.30 น. ถึง 09.00  น. ลงทะเบียน  

09.00 น. ถึง 09.05  น. 
 
09.05 น. ถึง 09.30  น . 
 
09.30 น. ถึง 10.00  น. 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ   
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายพัลลภ  ศักด์ิโสภณกุล  ประธานกรรมการ  กสจ. 
กล่าวรายละเอียดการจัดฝึกอบรมพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 

10.00 น.  ถึง 12.00  น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 16.00  น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม 

 
และวันอาทิตย์ 

เวลา  กําหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่สมาชิกท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  

โดย ประธานกรรมการ  กสจ. 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเลี้ยงของว่างและอาหารกลางวัน   
 

แผนท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 

 


