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หลกัสตูร เครือ่งมอืและแนวโนม้การพฒันาบคุลากรในยคุ 2021 

วนัที ่6-7 พฤษภาคม 2564 
หอ้งฝา้ยคำ ชัน้ 1 สำนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

àÁ×èÍâÅ¡à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÙèÂØ¤ Digital Age ÂØ¤áËè§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 ·Õèà·¤â¹âÅÂÕÁÕÊèÇ¹ÊÓ¤ÑÞµèÍ·Ø¡ é́Ò¹ÃÇÁ¶Ö§
½èÒÂ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å·ÕèµéÍ§»ÃÑºµÑÇàÍ§ãËé·Ñ¹à¾×èÍ¡ÒÃ¡éÒÇÊÙè¡ÒÃà»ç¹ Digital HR ÃÍ§ÃÑºâÅ¡ÂØ¤¹Õé ÂØ¤·ÕèâÅ¡·Ñé§âÅ¡µèÒ§¡ç
àª×èÍÁµèÍ¡Ñ¹ä é́§èÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ »ÃÐªÒ¡ÃáµèÅÐ»ÃÐà·È¡ÅÒÂà»ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¢Í§âÅ¡ ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºÃÙéàÃ×èÍ§ÃÒÇµèÒ§ æ 
ä é́àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÅéÒÂ¡Ñ¹ Í§¤ì¡Ãã¹ÂØ¤ Disruptive World ·ÓãËéà¡Ô´¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍ§¤ì¡Ã¢Öé¹ÁÒ¡ÁÒÂ 

¹Ñº¨Ò¡¹Õéä» ºØ¤ÅÒ¡Ã Ð̈à»ç¹µÑÇá»ÃÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹âÅ¡ãº¹Õé ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡Ô¨¡ÃÃÁµèÒ§æ ã¹Í§¤ì¡Ã  
Í§¤ì¡Ã·ÕèàËç¹¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å¢Í§µ¹àÍ§ä é́¡èÍ¹ã¤Ã¨ÐÁÕ¤ÇÒÁä é́à»ÃÕÂº à¾ÃÒÐ¹Ñè¹¤×ÍÊèÇ¹ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒÍ§¤ì¡ÃãËé¡éÒÇË¹éÒ ¡ÒÃãÊèã¨ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÂèÒ§¨ÃÔ§ Ñ̈§à¾×èÍÊÃéÒ§ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèàËÁÒÐÊÁ ãËéÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à¾ÔèÁ¢Öé¹ 
ÁÕ·Ñ¡ÉÐãËÁèæ Í§¤ì¡Ã¡ç¨Ðä é́ÃÑº»ÃÐâÂª¹ìÍÂèÒ§àµçÁ·Õè ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèä é́ÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¨Ð» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ä é́ÍÂèÒ§àµçÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾
áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Åâ´Â¼èÒ¹à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè¹ÔÂÁãªéã¹Í§¤ì¡Ã»Ñ¨ Ø̈ºÑ¹ ¾ÃéÍÁ·Ñé§ä é́ÃÑºá¹Ç¤Ô´ãËÁèæ ·Õè¨ÐªèÇÂ¡Ñ¹»ÃÑº»ÃØ§ 
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ãËé¼Å§Ò¹ Ṍ¢Öé¹¡ÇèÒà́ ÔÁ »ÃÐ¡Íº¡Ñº·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ Ố Ô̈·ÑÅ·Õè¡éÒÇË¹éÒÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ ¡èÍãËéà¡Ô´·Ñ¡ÉÐáËè§Í¹Ò¤µãËÁè
·ÕèºØ¤ÅÒ¡ÃµéÍ§ Upskill áÅÐ Reskill ãËé·Ñ¹µèÍ¡ÃÐáÊ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ½Ö¡ãËéÁÕ New Skill à¾×èÍàµÃÕÂÁÃÍ§ÃÑº
¤ÇÒÁ¡éÒÇË¹éÒáÅÐ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§Í§¤ì¡Ã 

Ò̈¡¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ Ñ́§¡ÅèÒÇ ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè ä́ é̈ Ñ ấ¤Ã§¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ »ÃÐ̈ Ó»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 
¾.È.2564 ËÅÑ¡ÊÙµÃ “à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐá¹Çâ¹éÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÂØ¤ 2021(2021 HRD Tools & Trends)” ¢Öé¹ 
à¾×èÍà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙé ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐË¹éÒ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§§Ò¹´éÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã ·Õè¨Óà»ç¹ÊÓËÃÑº
Í§¤ì¡Ãã¹ÂØ¤»Ñ¨ Ø̈ºÑ¹ãËé ṌÂÔè§¢Öé¹ 

วิทยากร 
อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร 
     - ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 
     - ผู้อํานวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกจิ 
 BHD Center (Business Human Development Center) 
     - ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกบัศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน 1559 ระดับ A 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì 
 à¾×èÍãËé¼Ùéà¢éÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁä é́àÃÕÂ¹ÃÙéá¹Ç¤Ô´´éÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã (HRD-Human Resources Development 
Concept) áÅÐä é́¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§Á×ÍµèÒ§ æ ·ÕèàËÁÒÐÊÁÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
ÈÖ¡ÉÒ¶Ö§»ÑÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤áÅÐ¡ÒÃá¡éä¢ é́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒãËéºÃÃÅØà»éÒËÁÒÂ·ÕèÍ§¤ì¡Ã¡ÓË¹´ 

 à¾×èÍàÃÕÂ¹ÃÙéá¹Çâ¹éÁ º·ºÒ·áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ é́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÂØ¤ 2021 ä é́ÈÖ¡ÉÒ·Ñ¡ÉÐáËè§Í¹Ò¤µãËÁè 
·ÕèÍ§¤ì¡ÃµéÍ§¡ÒÃ ¾ÃéÍÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé¶Ö§Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËé¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãà¡Ô´»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 

 à¾× èÍãËé à¡Ô´·Ñ¡ÉÐáÅÐ½Ö¡»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§â´Â¼èÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅ¡à»ÅÕ èÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙ é (Action-Based Learning) 
ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¤ÇÒÁÃÙé »ÃÐÊº¡ÒÃ³ì·Õèä é́ÃÑº ä»»ÃÐÂØ¡µìãªéã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ä é́à¡Ô´¼ÅÊÓàÃç¨ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนงาน
ทุกระดับ ทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

 บุคลากรท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานเก ี ่ยวก ับงานด ้านบร ิหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที ่ฝ ่ายบุคล ทั ้งองค์กร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

 ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 
(อัตรานี้รวมค่าจัดทำหลักสูตร เอกสารการบรรยาย 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกิจกรรม 
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสถานที่ ฯลฯ) 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและสมัครเขา้ร่วมฝึกอบรมได้ที ่
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

 
สำนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
239 ถ.นมิมานเหมนิท ์ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

 053-942874-5 

 uniserv.training@gmail.com 

 www.uniserv.cmu.ac.th 

 

ËÑÇ¢éÍ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ì é́Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Åã¹ÂØ¤ Digital Age 
 People development check ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤¹ 
 ÀÒ¾ÃÇÁ áÅÐá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã (Overview &  HRD Concept)  
 Share experience : »ÑÞËÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Í§¤ì¡Ã¢Í§·èÒ¹ 
 à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèä é́¼ÅáÅÐ¹ÔÂÁãªéã¹Í§¤ì¡Ã 
 Case Study  : à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã Learning Model 
 ÍØ»ÊÃÃ¤ »ÑÞËÒ á¹Ç·Ò§á¡éä¢¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
 á¹Çâ¹éÁ º·ºÒ·áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ é́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÂØ¤ 2021 (¤ÇÒÁÍÂÙèÃÍ´¢Í§Í§¤ì¡Ã/ Ø̧Ã¡Ô¨ , ¼Å¡ÃÐ·º
¨Ò¡ COVID-19 : Ð̈ÊÃéÒ§ÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹ãËéÍ§¤ì¡Ãä́ éÍÂèÒ§äÃ , Next  Age & Information  Age & Knowledge  Age) 

 àÃ×èÍ§ã¡ÅéµÑÇ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÂØ¤ Digital Age : S.M.A.C 
 ·Ñ¡ÉÐáËè§Í¹Ò¤µãËÁè·ÕèÍ§¤ì¡ÃµéÍ§¡ÒÃ 
 Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËé¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãà¡Ô´»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
 Leadership/Growth Mindset/Coordination and Co-operation 

 Best Practice é́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
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หลักสูตร 
เครื่องมือและแนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในยุค 

2021 
วันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2564 

ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กำหนดการโครงการฝกึอบรม 

วนัพฤหสับดทีี ่6 พฤษภาคม 2564 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด 
09.00-12.00 น. - สถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลในยุค Digital Age 

- People development check การตรวจสอบการพัฒนาคน 
- ภาพรวม และแนวคิดการพัฒนาบุคลากร (Overview &  HRD Concept)  
- Share experience : ปัญหาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. - เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากรที่ได้ผลและนิยมใช้ในองค์กร 

- Case Study  : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร Learning Model 
- อุปสรรค ปัญหา แนวทางแก้ไขการพัฒนาบุคลากร 

16.00-17.00 น. ซักถามประเด็นข้อสงสัย 
 

วนัศกุรท์ี ่7 พฤษภาคม 2564 
09.00-12.00 น. - แนวโน้ม บทบาทและการปรับตัวด้านการพัฒนาบุคลากรในยุค 2021 (ความอยู่รอดของ

องค์กร/ธุรกิจ , ผลกระทบจาก COVID-19 : จะสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรไดอ้ย่างไร ,  
Next  Age & Information  Age & Knowledge  Age) 
- เร่ืองใกล้ตัว การพัฒนาบุคลากรในยุค Digital Age : S.M.A.C 
- ทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่องค์กรต้องการ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. - องค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้การพัฒนาบุคลากรเกิดประสิทธิภาพ 

- Leadership/Growth Mindset/Coordination and Co-operation 
- Best Practice ด้านการพัฒนาบุคลากร 

16.00-17.00 น. ซักถามประเด็นข้อสงสัย 

หมายเหตุ : 
 กำหนดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บ่าย) 14.30-14.45 น. 

  โปรดแต่งกายสุภาพ และนำเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมอุณหภูมิค่อนข้างเย็น 
 ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
ก่อนส่งใบสมัคร 

 สำนักบริการวิชาการ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพ่ือยืนยันการเข้าร่วม 

การฝึกอบรมภายใน 10 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม หากมีจำนวนผู้สมัคร
ถึง เกณฑ์ที่ส ามารถจัดฝึกอบรมได้ผู้ สมัครจะ ได้ รับการยืนยันอีกครั้งและ

โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันก่อนวันฝึกอบรม ตามรายละเอียดดังนี้ 
- งานการเง ิน การคล ังและพัสด ุ  ช ั ้ น  2 สำน ักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์  

เลขที่ 566-554099-0 ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการ
วิชาการและวิจัย) 

- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย ์

เลขที่  456-0-02583-5 ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 
 เม่ือผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน 

มายังโทรสาร 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 
โดยระบ ุช ื ่อผู ้สม ัคร ช ื ่อหล ักสูตร ว ันท ี ่อบรม รายละเอ ียดสำหรับการออก
ใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกต้อง  

 กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรมหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 

จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
ก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียน 

ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

ร้อยละ 20 หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามเวลาท ี ่กำหนดสำน ักบริการว ิชาการขอสงวนส ิทธ ิ ์ปฏิ เสธการคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนทุกกรณี หรือ สามารถส่งผู้แทนท่านอื่นสมัครร่วมฝึกอบรมได้ 

 สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าดว้ย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน 

 สำหรับหน่วยงานเอกชนสามารถนำค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 200 (อ้างอิงจาก : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html)   
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตามมาตรา 39 

แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 

สถานทีจ่ดัฝกึอบรม และ สถานทีพ่กั :  
Green Nimman CMU Residence ข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท ์

โทรศัพท์ 053-942881-4 หรือ Website : www.uniserv.cmu.ac.th 
* ห้องพักเตียงเดี่ยว/คู่  อัตรา 790 บาท/ห้อง/คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ที่ 

          

                                            
สมคัร Online                        LINE กลุม่ 

                  
รับสมัครถึงวันท่ี 22 เมษายน 2564 


