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1. ช่ือหลักสูตร เทคนิคการบริหารคนบนความแตกตางในองคกร (บริหารคนตางข้ัว ปรับตัวเขาหากัน) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เมื ่อ“คน”เปนศูนยกลางแหงการพัฒนาพรอมรวมสรางใหองคกรประสบความสําเร็จ ในยุคที่เรา
คุนเคยกับคําวา Disruptive World พูดใหเขาใจงายๆ เปนยุคท่ีโลกปวน เปนยุคของความเร็ว เปนเรื่องของ
การเปล่ียนแปลงเพื่อใหองคกรอยูรอดได ดังนั้นคนในองคกรตองปรับเปล่ียนใหทันกับยุคสมัย แมวาจะมีความ
แตกตางกันระหวาง Generation คําถามท่ีถูกถามบอยในองคกร “จะบริหารคนอยางไรบนความแตกตางใหมี
ประสิทธิภาพ” จึงเปนประเด็นทาทายท่ีผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของกับงานทรัพยากรบุคคลควรใหความสนใจ  

 
จากประเด็นดังกลาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดจัดการฝกอบรมหลักสูตร 

เทคนิคการบริหารคนบนความแตกตางในองคกร (บริหารคนตางข้ัว ปรับตัวเขาหากัน) สําหรับผูบริหาร 
หัวหนางาน ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล และผูที่เกี่ยวของในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร 
ไดรับองคความรูและประสบการณใหมๆ จากกิจกรรมการฝกอบรมท่ีเนนเรื่องการบริหารคนบนความแตกตาง 
มีหลักการพัฒนาคนใหสามารถแสดงศักยภาพและเพิ ่มทักษะความรู ของบุคลากร ทําใหผูบริหารเกิด 
ความมั่นใจวาในยุค Disruptive World ท่ีเปล่ียนไปแลวเขาบริหารและพัฒนากันอยางไร 
 
3. วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อเรียนรูหลักการบริหารคนในมิติของการเปนนักบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติของการเปน    
ผูบังคับบัญชาตามสายงานใหมีความเขาใจถึงความแตกตางในการบริหารคนอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อการนําองคความรูไปประยุกตใชกับการบริหารและพัฒนาคนในยุคท่ีเรียกกันวา Disruptive  
World ศึกษาเทคนิคและกลยุทธการบริหารคนท่ีนิยมใชในองคกร  
 3. เพื่อเรียนรูธรรมชาติความแตกตางของคนในองคกร  การใชหลักจิตวิทยายุคใหมในการบริหาร 
ความแตกตาง แนวทางสรางบรรยากาศแหงความสุขเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
4. คุณสมบติัผูเขารวมโครงการ จํานวน 20 ทาน 

1. ผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนาฝาย หัวหนางาน 
2. บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
3. ผูปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลและสายงานท่ีเกี่ยวของ และผูท่ีสนใจท่ัวไป 

 
5. ระยะเวลา (12 ช่ัวโมง) 

วันท่ี 15-16 สิงหาคม 2562 
 
6. สถานท่ีจัด 
  หองบัวตอง ช้ัน 1 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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7. หัวขอการฝกอบรม 
7.1 การบริหารคนในยุค Disruptive World 

- กิจกรรมเปด (Network Collaboration) 
- เมื่อตองบริหารคนในยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive World) ตองทําอยางไร 
- RMB Strategy ในการบริหารคน ลดความแตกตางสรางความสมดุล 
- การสราง Brand-inside ในงาน HR เพื่อการบริหารคนอยางมีประสิทธิภาพ 
- Best Practice ในการบริหารและพัฒนาคน 
- สรุป ถาม-ตอบ (Q&A) 

7.2 บริหารคนบนความแตกตาง บวก ลบ คบกันได 
- ธรรมชาติของความแตกตาง 
- บุคลิกภาพบนพื้นฐานของความถนัด 
- จิตวิทยายุคใหมในการบริหารความแตกตาง 
- สรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
- สรุป ถาม-ตอบ (Q&A) 
- ประเมินผลและกิจกรรมปด (Evaluation and Closing Activity) 

8. รูปแบบการอบรม 
- จัดในรูปแบบ ABL : Action Based Learning 
- การบรรยาย สรางความเขาใจในเนื้อหาดวย Keywords และประโยคสําคัญ 
- Workshop สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู สรางแนวความคิดใหมๆ ในการบริหารคน 
- Best Practice เพื่อใหเขาใจเนื้อหาและวิธีการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- Clip VDO 

 

9. วิทยากร 
1. อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร  

- ท่ีปรึกษาดานยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
- Executive Director-BHD Center (Business Human Development Center) 
- วิทยากรผูเช่ียวชาญสํานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- นักวิชาการดานงานทรัพยากรมนุษยเปนท้ังนกับรหิารและนักปฏิบัติมากกวา 30 ป 

2. อ.ดร.ณฐวัฒน ลองทอง 
- อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ผูเช่ียวชาญการฝกอบรมโดยใชความรูและกระบวนการทางจิตวิทยา เชน การสรางทีมงานและความ

ผูกพันในองคกร  การฝกอบรมโดยใชกิจกรรมเพื่อการเรียนรู การใชกระบวนการกลุมทางจิตวิทยาเพื่อ
ความเขาใจ ตนเอง การพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน การใหคําปรึกษาแบบเฉพาะเพื่อเสริมสราง
กําลังใจ 
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10. การรับสมัคร (รับสมัครถึงวันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2562) 
 1. ผูประสงคเขารับการฝกอบรม สามารถติดตอสํารองท่ีนั่งพรอมสงใบสมัครและชําระคาลงทะเบียนไดท่ี 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ ช้ัน 2 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ  
 2. กรอกใบสมัคร และส งใบสมัครทางโทรสาร มาท่ีหมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : 
uniserv.training@gmail.com พรอมยืนยันการสงใบสมัครมายังโทรศัพทหมายเลข 053-942874-5  
 

11. คาลงทะเบียน (ไมรวมคาท่ีพัก) 
 คาลงทะเบียน ทานละ 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน) เพื่อจายเปนคาจัดทําหลักสูตร เอกสาร
ประกอบการบรรยาย กระเปาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม  คาประกาศนียบัตร 
คาตอบแทนวิทยากรและคณะ คาเดินทางวิทยากร และคาสถานท่ีจัดฝกอบรม ฯลฯ 

ผูสมัครตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนท่ีจะสงใบสมัครเขารับการฝกอบรม สําหรับ
คาลงทะเบียน (กรณีจากหนวยงานภาครัฐ) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมได
ตามระเบียบหนวยงาน 

12. การชําระคาลงทะเบียน 
 1. ชําระคาลงทะเบียนผานธนาคาร  
 - ธนาคารไทยพาณิชย  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม  บัญชีออมทรัพย  เลขท่ี 6672-0-5707-3 
ช่ือบัญชี สํานักบริการวิชาการ หรือ 

- ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม  บัญ ชีออมทรัพย  เลขท่ี  456 -0-02583-5 
ช่ือบัญชี สํานักบริการวิชาการ (UNISERV) 
 2. กรุณาส งสําเนาหลักฐานการชําระเงินมาท่ี โทรสารหมายเลข 053-942874 หรือ E-mail: 
uniserv.training@gmail.com พรอมระบุช่ือผูสมัคร หนวยงาน และเบอรโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได 
ใหชัดเจน และเพื่อความสะดวกในการออกใบเสร็จ โปรดนําหลักฐานการชําระเงินมาในวันลงทะเบียน 
 3. กรณีมีการสมัครฝกอบรมมากกวา 1 หลักสูตร โปรดชําระคาลงทะเบียนเปนรายหลักสูตร และระบุ
ช่ือผูสมัคร-ช่ือหลักสูตรมาพรอมกับหลักฐานการชําระเงิน 

4. หากทานมีเหตุท่ีทําใหไมสามารถเขารวมการฝกอบรมไดตามกําหนดการ ทานสามารถสงผูแทนทาน
อื่นเขาอบรมได โดยแจงรายละเอียดมายัง  E-mail : uniserv.training@gmail.com (แจงลวงหนากอนวัน
อบรม 3 วันทําการ) 

5. โปรดแตงกายสุภาพ และกรุณานําเส้ือแขนยาวมาดวย เนื่องจากหองฝกอบรมเปนหองปรับอากาศท่ี
มีอุณหภูมิคอนขางเย็น 

6. กําหนดการอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝกอบรมหาก
มีผูสมัครนอย ท้ังนี้จะติดตอแจงใหผูสมัครทราบภายใน 1 สัปดาหกอนวันอบรม 

mailto:uniserv.training@gmail.com
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13. การประเมินผล 
 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวม
หลังเสร็จส้ินการฝกอบรมแลว  
 

14. การรับรองผลการฝกอบรม 
 ผู เขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไม ตํ่ ากวา 80%            
ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล 
 

15. หนวยงานรับผิดชอบ  
หนวยงาน  : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สวนงาน    : งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ 

 ติดตอ     : โทรศัพท 053-942874-5 แฟกซ 053-942874 
         E-mail   : uniserv.training@gmail.com 
 Website   : www.uniserv.cmu.ac.th 
 
แผนท่ี สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

 
 
 

http://www.uniserv.cmu.ac.th/
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กําหนดการฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนบนความแตกตางในองคกร 
(บริหารคนตางข้ัว ปรับตัวเขาหากัน) 

วันท่ี 15-16 สิงหาคม 2562  หองบัวตอง ช้ัน 1 สํานกับริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
..................................................................... 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 (วิทยากร โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร) 
08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น.  หัวขอ การบริหารคนในยุค Disruptive World 

- กิจกรรมเปด (Network Collaboration) 
- เมื่อตองบริหารคนในยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive World) ตองทําอยางไร 
- RMB Strategy ในการบริหารคน ลดความแตกตางสรางความสมดุล 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  หัวขอ การบริหารคนในยุค Disruptive World (ตอ) 

- การสราง Brand-inside ในงาน HR เพื่อการบริหารคนอยางมีประสิทธิภาพ 
- Best Practice ในการบริหารและพัฒนาคน 
- สรุป ถาม-ตอบ (Q&A) 

วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2562   (วิทยากร โดย ดร.ณฐวัฒน ลองทอง) 
08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น.  หัวขอ บริหารคนบนความแตกตาง บวก ลบ คบกันได 

- ธรรมชาติของความแตกตาง 
- บุคลิกภาพบนพื้นฐานของความถนัด 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  หัวขอ บริหารคนบนความแตกตาง บวก ลบ คบกันได (ตอ) 

- จิตวทิยายุคใหมในการบริหารความแตกตาง 
- สรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
- สรุป ถาม-ตอบ (Q&A) 
- ประเมินผลและกิจกรรมปด (Evaluation and Closing Activity) 

 
หมายเหตุ   1. กําหนดการฝกอบรมปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
               2. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บาย) 14.30-14.45 น. 
               3. พกัรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
               4. กรุณาแตงกายสุภาพ และโปรดนําเส้ือแขนยาวติดมาดวย เพราะหองฝกอบรมคอนขางเย็น 
               5. สอบถามรายละเอียดหองอบรม/หองพัก และการเดินทางไดท่ี Green Nimman CMU residence
โทรศัพท 053-942881 ถึง 4  เว็บไซต : www.uniserv.cmu.ac.th 
 


