
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942874-5  Website : www.uniserv.cmu.ac.th 
1 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตร 

เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุค Disruption 
วันที่ 22-23 เมษายน 2564  

ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          ในปัจจุบันองค์กรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการบริหารการเปลี ่ยนแปลงนั้น 
มีความสำคัญกับทุกองค์กรโดยจะต้องเข้าใจ ยอมรับและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลให้ได้  
ซ่ึงการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้นั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยจากภายในองค์กรจะต้องรวดเร็วกว่าการบริหาร
ปัจจัยภายนอก การบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร 
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง/หน้าที่ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยในองค์กร ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ 
ล้วนมีผลกระทบต่อโดยตรงต่อผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น บางคนเกิดการต่อต้านหรือมีความขัดแย้ง
ต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดผลเสียต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

          การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรจะต้องอาศัยศักยภาพและกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อให้องค์กร
สามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร 
ต้องเรียนรู้การเตรียมพร้อมกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทั่วกัน เพราะหากปราศจากความเ ข้าใจ
และร่วมมือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการต่างๆ  
ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อปัจจัยในเร่ืองของเวลา งบประมาณหรือปัจจัยอื่นๆ กระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรได้  

          จากความสำคัญดังกล่าว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ จัดโครงการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุค Disruption 
เพื่อหยิบยกกรณีของการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในปัจจุบันของแต่ละองค์กรทั้งในมุมมองของอดีต-ปัจจุบัน
และอนาคต สะท้อนถึงความเป็นจริงของสถานการณ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรได้เข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดียิ่งข้ึน 

หัวข้อการฝึกอบรม 
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลง 
          - ประเภทของการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
         - Generation of People 
         - บทบาทของบุคลากรในองค์กรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 
         - คุณสมบัติของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
2. Disruption: การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง 
         - การเตรียมใจในยุค Digital Disruption 
         - การปรับตัวขององค์กรเพื่อรับมือกับ Disruption 
         - เทคนิคการทำงานในยุค Disruption 

“ เสริมทักษะ พัฒนาวิธีคิดและวิธีทำงานของบุคลากร 

เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption “ 

 
 

วทิยากร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล 
      - ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   อ.ดร.ศันสนา สิริตาม 
      - ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารองค์กร 

 
 
 
 
 
 

 

คา่ลงทะเบยีน ทา่นละ 4,000 บาท (ไมร่วมคา่ทีพ่กั) 
     (อัตรานี้รวมค่าจัดทำหลักสูตร เอกสารการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุกิจกรรม ค่าใบประกาศนียบัตร 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสถานที่ ฯลฯ) 

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมไดท้ี ่
สำนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

  

053-942874-5 uniserv.training@gmail.com 

 

www.uniserv.cmu.ac.th 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 ผู้บริหารระดับอาวุโส ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย / แผนก / งาน  
 บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน HR / นโยบายและแผนในองค์กร 
 บุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไป 



 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942874-5  Website : www.uniserv.cmu.ac.th 
2 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานทีจ่ดัฝกึอบรม และ สถานทีพ่กั :  

Green Nimman CMU Residence  
ข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ 
โทรศัพท์ 053-942881-4 หรือ Website : www.uniserv.cmu.ac.th  

 

 

 

ห้องพักเตียงเดี่ยว/คู่ อัตรา 790 บาท/ห้อง/คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ที่ 

 

 

กำหนดการโครงการฝกึอบรม * 
 วนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลง 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน / พิธีเปิดการฝึกอบรม 
09.00-12.00 น. - ประเภทของการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

- Generation of People 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. - บทบาทของบุคลากรในองค์กรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 

- คุณสมบัติของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
16.00-17.00 น. ซักถามประเด็นข้อสงสัย 
 
วนัศกุรท์ี ่23 เมษายน 2564 : Disruption  การปรับตัวและการเปลีย่นแปลง 
09.00-12.00 น. - การเตรียมใจในยุค Digital Disruption 

- การปรับตัวขององค์กรเพื่อรับมือกับ Disruption 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. - เทคนิคการทำงานในยุค Disruption 
16.00-17.00 น. ซักถามประเด็นข้อสงสัย 

 
หมายเหต ุ - กำหนดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

- พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บ่าย) 14.30-14.45 น. 
- โปรดแต่งกายสุภาพ และนำเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมอุณหภูมิค่อนข้างเย็น 

หมายเหตุ : 

 ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนส่งใบสมัคร 
 สำนักบริการวิชาการ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน 10 วันทำการ

ก่อนวันฝึกอบรม หากมีจำนวนผู้สมัครถึงเกณฑ์ที่สามารถจัดฝึกอบรมได้ผู้สมัค รจะได้รับการยืนยันอ ีกคร้ัง 
และโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันก่อนวันฝึกอบรม ตามรายละเอียดดังนี้ 
             - งานการเงิน การคลังและพัสดุ ช้ัน 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ 

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

             - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  566-554099-0 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)  

             - ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  456-0-02583-5 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV ) 

 เมื่อผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ( Pay-in) มายังโทรสาร 
053-942874 หรือ E-mail :  uniserv. training@gmail.com โดยระบุชื ่อผู ้สมัคร ชื ่อหลักสูตร วันที ่อบรม 
รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกต้อง  

 กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรมหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม  ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบยีน
ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 20 หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้แจ้งยกเลิก
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามเวลาที ่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ ์ปฏิเสธการคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนทุกกรณี หรือ สามารถส่งผู้แทนท่านอื่นสมัครร่วมฝึกอบรมได้ 

 สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน 

 สำหรับหน่วยงานเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลดหย่อนภาษีได้
ร้อยละ 200 (อ้างอิงจาก : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 

หลักสูตร 
เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุค Disruption 

วันที่ 22-23 เมษายน 2564  
ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมคัรออนไลน ์                LINE กลุม่ 

       
รับสมัครถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 

 




