
หลักสูตรการฝ�กอบรม ประจาํป�งบประมาณ พ .ศ .2565

ดูรายละเอียดเพิ�มเติมแต่ละหลักสูตรและสมัครได้ที�
www .uniserv .cmu .ac .th

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ ์
 2. ความสาํคัญและประโยชนข์องการวางแผนกลยุทธ ์
 3. การคิดเชงิกลยุทธ ์(Strategic Thinking)
 4. การบรหิารเชงิกลยุทธแ์บบครบวงจร 
 5. กรอบการจดัทําแผนเชงิกลยุทธ ์
 6. การวเิคราะหป์�จจยัต่างๆ เพื�อนาํมาใชใ้นการกําหนดกลยุทธ ์
 7. แผนผงักลยุทธ์

เทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์องค์กร
วันที� 16-17 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ON SITE)
สอนโดย     อ.ดร.ศันสนา สิรติาม อาจารย์พิเศษคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. งบการเงิน     2. การคํานวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ 
 3. การใชข้อ้มูลต้นทนุเพื�อการวางแผน การใชข้อ้มูลต้นทนุเพื�อการตัดสนิใจ
การบรหิารต้นทนุรว่มสมยั    4. การวเิคราะหง์บการเงิน
 5. เป�าหมายองค์กรและการจดัการอิงหลักมูลค่า
 6. การวเิคราะหง์บจา่ยลงทนุ(โครงการลงทนุ) 
 7. ต้นทนุเงินและการจดัหาเงินทนุ
 8. การบรหิารเงินทนุหมุนเวยีนและสภาพคล่อง 

 
หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ี
     วา่ดว้ยงานสารบรรณ ระเบยีบอื�น ๆ 
 2. โครงสรา้งของหนงัสอืราชการแต่ละชนดิ
 3. แนวปฏิบติัที�เกี�ยวกับ การจดัทําหนังสอืราชการ
 4. ภาษาเพื�อการเขยีนหนงัสอืราชการ 
 5. การจดัทําหนังสอืราชการและหนงัสอืโต้ตอบ

การเงินสาํหรบัผู้บรหิารระดับต้น
(FINANCE FOR NON-FINANCIAL EXECUTIVE)
วันที� 23-24 ธันวาคม 2564
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ON SITE)
สอนโดย     ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั�งสมชัย คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
ที�มีประสิทธิภาพ
วันที� 6-7 มกราคม 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ON SITE)
สอนโดย     รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ คณะศิลปศาสตร  ์มหาวิทยาลัยพะเยา

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารทกุระดับ ทั�งภาครฐัและเอกชน
 2. บุคลากรที�ปฏิบติังานด้านนโยบายและแผน
     ดา้นบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ดา้นประกันคณุภาพ ฯลฯ
 3. ผูที้�สนใจทั�วไป

รบัสมคัรถึงวนัที� 3 ธนัวาคม 2564

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารระดับต้น
 2. นักบญัชแีละการเงิน 
     ผูป้ฎิบติังานทางดา้นการเงิน 
 3. ผูส้นใจทั�วไป

รบัสมคัรถึงวนัที� 10 ธนัวาคม 2564

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารสว่นงาน บุคลากร เจา้หนา้ที�   
     พนกังานทกุระดับสงักัดหนว่ยงานภาครฐั
     และรฐัวสิาหกิจ
 2. ผูที้�สนใจทั�วไป

รบัสมคัรถึงวนัที� 24 ธนัวาคม 2564



หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. ความสาํคัญ และประโยชนข์องการวางแผนวางงาน
 2. ความสาํเรจ็ของการทํางานดว้ยการวางแผนงาน
 3. เทคนคิการวางแผนงาน และขั�นตอนการวางแผนสูค่วามสาํเรจ็
 4. หวัใจสาํคัญของการบรหิารเวลา และเทคนคิการจดัการอยา่งสรา้งสรรค์
 5. การจดัลําดบัความจาํเป�นเรง่ดว่นของงาน และอุปสรรคของการบรหิารเวลา
 6. เครื�องมอืการบรหิารเวลากับการจาํแนกงานเพื�อการบรหิารเวลา

เทคนิคการบรหิารเวลาและการจัดความสาํคัญ
ของงานอย่างมืออาชีพ
วันที� 20-21 มกราคม 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ON SITE)
สอนโดย     อ.ดร.เบญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที�ปรกึษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
                  อ.ดร.ศันสนา สิรติาม อาจารย์พิเศษคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. ความรูเ้รื�อง “การจดัประชุมและการจดบนัทึกรายงานการประชุม”
 2. การเขยีนระเบยีบวาระการประชุม
 3. โครงสรา้งและรปูแบบของรายงานการประชุม
 4. ภาษาที�ใชใ้นรายงานการประชุม
 5. การจดรายกงานการประชุม และการจดัทํารายงานการประชุม 

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. การสื�อสารและประชาสมัพนัธ ์สาํหรบัป�องกันและแก้ไขป�ญหาองค์กร
 2. ความหมายของภาวะวกิฤต ประเภทของภาวะวกิฤต กลยุทธใ์นการบรหิารภาวะวกิฤต
 3. การจดัการประเดน็และกลยุทธใ์นการบรหิารประเด็น 
 4. การจดัการสื�อสารในภาวะวกิฤต (Issue Management)
 5. กลยุทธก์ารประชาสมัพนัธใ์นภาวะวกิฤตและการบรหิารภาวะวกิฤต 

รบัสมคัรถึงวนัที� 4 กมุภาพนัธ ์2565

เทคนิคการจัดประชุม
และการจดรายงานการประชุม
วันที� 3-4 กุมภาพันธ์  2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE)
สอนโดย     รศ.ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ คณะศิลปศาสตร  ์มหาวิทยาลัยพะเยา

เทคนิคการบรหิารการสื�อสารในภาวะวิกฤต 
วันที� 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ON SITE) / 2,000 บาท (ON LINE)
สอนโดย   อ.นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ และ อ.นฤมล มั�นวงค์วิโรจน์ 
                สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 3

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารทกุระดับ บุคลากร
     ขององค์กรทั�งภาครฐัและเอกชน
 2. ผูที้�สนใจทั�วไปที�สนใจ

รบัสมคัรถึงวนัที� 7 มกราคม 2565

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารสว่นงาน บุคลากร เจา้หนา้ที�  พนกังาน
     ทกุระดบัสงักัดหนว่ยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกิจ
 2. ผูที้�สนใจทั�วไป

รบัสมคัรถึงวนัที� 21 มกราคม 2565

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารทกุระดบั
     ขององค์กรทั�งภาครฐัและเอกชน
 2. บุคลากรที�ดแูลงาน
     ด้านสื�อสารองค์กร
     การประชาสมัพนัธอ์งค์กร 
 3. ผูที้�สนใจทั�วไปที�สนใจ

การรบัสมคัร  (รบัสมคัร จาํนวนไมเ่กิน 30 ท่าน / หลักสตูร)
  1. ผูส้มคัรฝ�กอบรมต้องไดร้บัการอนมุติัจากผูบ้งัคับบญัชาต้นสงักัดก่อนสมคัร และ ต้องไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถ้วนตามจาํนวนที�คณะกรรมการโรคติดต่อ
      จงัหวดัเชยีงใหมไ่ดกํ้าหนดไว ้(อยา่งใดอยา่งหนึ�ง) ประกอบดว้ยวคัซนี  Johnson & Johnson / AstraZeneca จะต้องฉีดเขม็แรกแล้วไมน้่อยกวา่ 14 วนั ,
      Sinovac  2 เขม็ , SinoPharm  2 เขม็ , Moderna  2 เขม็ , Pfizer 2 เขม็ , Sinovac+AstraZeneca  2 เขม็ และ Sputnik V  2 เขม็      
  2. สมคัรเขา้รว่มการฝ�กอบรมไดที้�  Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรอื QR Code จากสื�อประชาสมัพนัธส์าํนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� ฝ�ายบรกิารวชิาการ สาํนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053-942874 
      หรอื E-mail : uniserv.training@gmail.com
  4. การจดัฝ�กอบรมไดป้ฏิบติัตามมาตรการในการป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ของจงัหวดัเชยีงใหม ่



หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)                                          รบัสมคัรถึงวนัที� 18 กมุภาพนัธ ์2565
 1. แนวโน้มการเปลี�ยนแปลงสาํคัญในสงัคม เศรษฐกิจ
     ก่อใหเ้กิดโอกาสและความเสี�ยงต่อการปรบัตัวขององค์กร
 2. ผลกระทบและความท้าทายของการเปลี�ยนแปลงต่อวถีิการดาํเนนิชวีติตลอดจนการบรหิารงานภาครฐั
 3. ยุทธศาสตรใ์นการบรหิารท้องถิ�น แนวทางการวางนโยบายสาธารณะเพื�ออนาคต
 4. การวางยุทธศาสตรเ์พื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลง การบรหิารจดัการความเสี�ยง การคิดเชงิสรา้งสรรค์ 
     การสง่เสรมิวฒันธรรมองค์กร และการแก้ไขป�ญหาเฉพาะหนา้

การมองภาพอนาคตเบื�องต้น (FORESIGHT)
สาํหรบัหน่วยงานภาครฐั
วันที� 3-4 มีนาคม 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE)
สอนโดย อ.ดร.ศันสนา สิรติาม อาจารย์พิเศษคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. ความหมายและความสาํคัญของการบรหิารความเสี�ยง
     ในการบรหิารงานขององค์กร
 2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรหิารความเสี�ยงกับการควบคมุภายใน
     สูก่ารกํากับดแูลองค์กรที�ดี�
 3. บทบาทหนา้ที�และกรอบแนวคิดการบรหิารความเสี�ยงตามหลักสากล 
 4. กระบวนการบรหิารความเสี�ยง
 5. เครื�องมอืและแนวทางการบรหิารความเสี�ยง

ภาวะผู้นาํกับการเปลี�ยนแปลง
(TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP)
วันที� 17-18 มีนาคม 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE)
สอนโดย     รศ.ดร.อรพิณ สันติธีรากุล และ อ.ดร.ศันสนา สิรติาม
                  คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทคนิคการบรหิารความเสี�ยง
(RISK MANAGEMENT)
วันที� 7-8 เมษายน 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE) / 2,000 บาท (ONLINE)
สอนโดย    ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ� คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อการฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. แนวคิดด้านการเปลี�ยนแปลง
 2. การจัดการกับการเปลี�ยนแปลงอย่างสรา้งสรรค์
 3. แนวความคิดเรื�องการบรหิารการเปลี�ยนแปลง
 4. การบรหิารการเปลี�ยนแปลง CHANGE MANAGEMENT
 5. รูปแบบพฤติกรรมบุคคลและทัศนคติที�ดีในการทํางาน
 6. ผู้นาํกับการสรา้งแรงจูงใจในการทํางาน

เป�าหมาย
  1. ผูบ้รหิารทกุระดบั หวัหนา้งาน
      ทั�งภาครฐัและเอกชน
 2. ผูที้�สนใจทั�วไป

รบัสมคัรถึงวนัที� 4 มนีาคม 2565

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารองค์กร ผูบ้รหิารหนว่ยงาน
ทั�งองค์กรภาครฐั รฐัวสิาหกิจและเอกชน
 2. บุคลากร ทั�งองค์กรภาครฐั
รฐัวสิาหกิจและเอกชน
 3. ผูป้ระกอบการ และผูที้�สนใจทั�วไป

รบัสมคัรถึงวนัที� 25 มนีาคม 2565

การชาํระค่าลงทะเบยีน (ไมร่วมค่าที�พกั)
     1. ค่าลงทะเบยีนอัตรานี้รวมค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกับการดาํเนนิงานหลักสตูร ค่าบรกิารวชิาการ ค่าใบประกาศนยีบตัร และค่าตอบแทนวทิยากร ฯลฯ
     2. หากมจีาํนวนผูส้มคัรถึงเกณฑ์ที�สามารถจดัฝ�กอบรมได ้ผูส้มคัรจะไดร้บัการยนืยนัอีกครั�งและโปรดชาํระค่าลงทะเบยีนภายใน 10 วนัทําการ
         ก่อนวนัฝ�กอบรม โดยชาํระค่าลงทะเบยีนผา่น ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่บญัชอีอมทรพัย ์เลขที� 566-554099-0 
         ชื�อบญัช ีสาํนกับรกิารวชิาการ (โครงการบรกิารวชิาการและวจิยั) 
     3. เมื�อผูส้มคัรชาํระเงินค่าลงทะเบยีนแล้ว กรณุาสง่สาํเนาเอกสารหลักฐานการชาํระเงินมายงั E-mail : uniserv.training@gmail.com  
         โดยระบุชื�อผูส้มคัร ชื�อหลักสตูร วนัที�อบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสรจ็รบัเงินที�ชดัเจนและถกูต้อง
     4. ใบเสรจ็ค่าลงทะเบยีนออกโดยสาํนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่



หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1.หลักการและแนวคิดในเรื�องการควบคมุและการตรวสอบรายงานทางการเงิน
 2.การอ่านและวเิคราะหง์บการเงินเบื�องต้น สาํหรบัหนว่ยงานภาครฐั 
 3.การวเิคราะหต้์นทนุและความคุ้มค่าของการลงทนุ 
 4.การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินจากรายงานการเงิน   

เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเบื�องต้น 
วันที� 21-22 เมษายน 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE)
สอนโดย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั�งสมชัย คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)                                                                      รบัสมคัรถึงวนัที� 22 เมษายน 2565
 1. การสรา้งทัศนคติ การบรกิารดว้ยใจ (รองศาสตราจารย ์ดร.อรพณิ สนัติธรีากลุ คณะบรหิารธุรกิจ มช.)
     - การบรกิารด้วยใจและการสรา้งทัศนคติเชงิบวกในการปฏิบติังาน
     - การปรบัเปลี�ยนกรอบความคิดที�มต่ีอการใหบ้รกิาร
     - การวเิคราะหค์ณุลักษณะพฤติกรรมตนเองเพื�อค้นหาศักยภาพในการบรกิารที�ดี
 2. การบรหิารลกูค้าสมัพนัธ ์(อ.ดร.เบญ็จวรรณ บุญใจเพช็ร ที�ปรกึษาสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชยีงใหม)่
     - การศึกษา เรยีนรูพ้ฤติกรรมของลกูค้าในแบบต่างๆ
     - การสื�อสารอยา่งมเีสนห่ส์าํหรบังานบรกิารที�เป�นเลิศ
     - การพฒันาบุคลิกภาพและมารยาทในการบรกิารที�ดี
     - การบรหิารลกูค้าสมัพนัธแ์ละการจดัการขอ้รอ้งเรยีนที�มปีระสทิธภิาพ

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)                                                                     รบัสมคัรถึงวนัที� 6 พฤษภาคม 2565
 1. ความหมาย แนวคิดของการสอนงานและการเป�นพี�เลี�ยง   2. คณุสมบติัของผูส้อนงานที�ดเีป�นอยา่งไร
 3. กระบวนการสอนงานเชงิปฏิบติัการที�ได้ผล                       4. ป�ญหาที�พบบอ่ยจากการสอนงานและการเป�นพี�เลี�ยง
 5. เทคนคิการสอนงานรปูแบบต่าง ๆ                                   6. การใช ้GROW Model เพื�อเสรมิประสทิธภิาพในการสอนงาน
 7. เทคนคิการให ้Feedback เพื�อติดตามการสอนงาน          8. แนวทางพฒันาตนเองสูก่ารเป�นผูส้อนงานที�มปีระสทิธภิาพ
 9. หลักจติวทิยาการสอนงานและการเป�นพี�เลี�ยง                  10. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจธรรมชาติของมนษุย์
 11. ศิลปะการสื�อสารเพื�อจูงใจใหไ้ดทั้�งใจและได้งาน               12. เทคนคิการกระตุ้นใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง
 13. Role Playing : รปูแบบการสอนงานที�เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

เทคนิคการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์และการบรกิารด้วยใจ
วันที� 5-6 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE)

เทคนิคการสอนงานและการเป�นพี�เลี�ยง
วันที� 19-20 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE)
สอนโดย อ.ดร.เบญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที�ปรกึษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
              และ อ.ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง คณะมนุษยศาสตร  ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิารทกุระดับ หวัหนา้งานหรอื
บุคลากรที�ดแูลด้านบญัชแีละการเงิน
ขององค์กรทั�งภาครฐัและเอกชน
 2. ผูที้�สนใจทั�วไปที�สนใจ

รบัสมคัรถึงวนัที� 8 เมษายน 2565

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิาร บุคลากรด้านบรหิารทรพัยากรมนษุย์
     ดา้นประชาสมัพนัธ ์ดา้นลกูค้าสมัพนัธ ์
     ดา้นการขาย/บรกิาร และบุคลากรทกุระดับ
2. ผูส้นใจทั�วไป

 เมื�อชาํระค่าลงทะเบยีนแล้วไมส่ามารถยกเลิกการฝ�กอบรมได้ ยกเวน้
    1. หากติดภารกิจ โปรดแจง้เป�นลายลักษณอั์กษร พรอ้มทั�งแนบสาํเนาหนังสอืสั�งการหรอืเอกสารที�เกี�ยวขอ้งจากหนว่ยงานมายงั
        สาํนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ล่วงหน้าไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการก่อนวนัฝ�กอบรม ท่านจะไดร้บัค่าลงทะเบยีนคืนเต็มจาํนวน
    2. หากผูส้มคัรมเีหตจุาํเป�นอื�น โปรดแจง้เป�นลายลักษณอั์กษรมายงัสาํนักบรกิารวชิาการ ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนวนัฝ�กอบรม 
        สาํนกับรกิารวชิาการ จะทําการคืนเงินค่าลงทะเบยีนแก่ผูส้มคัรในสดัสว่นรอ้ยละ 80 ของจาํนวนเต็ม โดยหกัเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน
        รอ้ยละ 20 หรอื สามารถสง่ผูแ้ทนท่านอื�นเขา้รบัการฝ�กอบรมแทนได้
    3. หากปรากฏวา่ผูส้มคัรไมไ่ดแ้จง้ยกเลิกตามเงื�อนไขตามเวลาที�กําหนด สาํนักบรกิารวชิาการขอสงวนสทิธิ�ปฏิเสธการคืนเงินค่าลงทะเบยีนทกุกรณี
    4. สง่เอกสาร / หลักฐานมายงั E-mail : uniserv.training@gmail.com 



หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
 1. ความรูเ้กี�ยวกับ Infographic 
 2. เทคนคิการออกแบบสื�อในยุค Digital Content โดยใชข้อ้มูลที�ซบัซอ้น
 3. เทคนคิการนําเสนอ Infographic ใหส้วยงามและเขา้ใจง่าย
 4. สรา้งสรรค์สื�อ Infographic ใหโ้ดนใจอยา่งมอือาชพี

รบัสมคัรถึงวนัที� 27 พฤษภาคม 2565

เทคนิคการออกแบบสื�อ INFOGRAPHIC 
เพื�อการสื�อสาร
วันที� 9-10 มิถุนายน 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE) / 2,000 บาท (ONLINE)
สอนโดย อ.สุรยิัน หมอยา สาํนักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 12 ชั�วโมง)
  1. ทักษะการนําเสนอ 
  2. การวเิคราะหผ์ูฟ้�ง 
  3. ขั�นตอนการพฒันาบุคลิกภาพต่อการนาํเสนอ 
  4. รปูแบบการนําเสนอเชงิองค์กร 
  5. รปูแบบการนําเสนอในเวลาที�จาํกัด 
  6. หลักการสรา้งและนาํเสนอดว้ยสื�อที�นา่สนใจ 

หัวขอ้การฝ�กอบรม (จาํนวน 18 ชั�วโมง)
 1. บุคลิกที�ดขีองการเป�นพธิกีร
 2. การเป�นพธิกีรงานโอกาสต่างๆ 
 3. เทคนคิการเขยีน/อ่านสครปิต์ การทํากําหนดการและคํากล่าวฯ 
 4. เทคนคิการพูดโดยมสีครปิต์และไมม่สีครปิต์
 5. การฝ�กปฏิบติัการเป�นพธิกีร (Workshop)
 6. เทคนคิและฝ�กไหวพรบิการแก้ไขป�ญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ
 7. การศึกษาดงูานนอกสถานที� (หนว่ยงานดา้นการประชาสมัพนัธ)์

เทคนิคการนาํเสนองานแบบฉบับมือโปร
(PRESENTATION PROFESSIONAL)
วันที� 23-24 มิถุนายน 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ONSITE) / 2,000 บาท (ONLINE)
สอนโดย ดร.ปรยิานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร  ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทคนิคการเป�นพิธีกรและการพัฒนาบุคลิกภาพ
วันที� 6-8 กรกฏาคม 2565
ณ ห้องฝ�ายคํา สาํนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท (ONSITE)
สอนโดย   อ.นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ และ อ.นฤมล มั�นวงค์วิโรจน์ 
                สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 3

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิาร และคณาจารย์
 2. นกัการตลาด นกัประชาสมัพนัธ ์
     บุคลากรทั�งภาครฐั 
     รฐัวสิาหกิจและเอกชน
 3. ผูที้�สนใจออกแบบสื�อ Infographic 

เป�าหมาย
  1. ผูบ้รหิารองค์กร ผูบ้รหิารหนว่ยงาน 
      ทั�งองค์กรภาครฐั รฐัวสิาหกิจและเอกชน
  2. บุคลากร ทั�งองค์กรภาครฐั รฐัวสิาหกิจและเอกชน
  3. ผูที้�สนใจทั�วไป

รบัสมคัรถึงวนัที� 10 มถินุายน 2565

เป�าหมาย
 1. ผูบ้รหิาร บุคลากรที�ปฏิบติัหนา้ที�
     ด้านการประชาสมัพนัธข์องทั�งภาครฐัและเอกชน
 2. พธิกีร ผูป้ระกาศ โฆษกประจาํหนว่ยงาน
      ที�ต้องการเพิ�มพูนทักษะการพูดในที�ชุมชน
 3. บุคคลทั�วไปที�สนใจพฒันาการพูดในที�ชุมชน

รบัสมคัรถึงวนัที� 23 มถินุายน 2565

หมายเหตุ
- หนว่ยงานภาครฐั สามารถเบกิค่าใชจ้า่ยในการอบรมตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม การจดังานและการประชุมระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2555 และ
ระเบยีบการคลังวา่ด้วยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหนว่ยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น) สามารถเบกิค่าใชจ้า่ยในการอบรมไดต้าม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม และการเขา้รบัการฝ�กอบรมของเจา้หนา้ที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 และระเบยีบวา่ด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และ (กรณจีากหนว่ยงานอื�น) สามารถเบกิค่าใชจ้า่ยในการอบรมไดต้ามระเบยีบหนว่ยงาน 
- หนว่ยงานเอกชน สามารถนาํค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรมพฒันาฝ�มอืแรงงานลดหยอ่นภาษีไดร้อ้ยละ 200 (คําสั�งกรมสรรพากร ที� ป. 122/2545 เรื�อง ภาษีเงินได้ กรณกีาร
ยกเวน้ภาษีเงินได้สาํหรบักําไรสทุธขิองบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติิบุคคลที�ไดจ้ากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที�ไดจ้ากการประกอบกิจการสถานฝ�กอบรมเพื�อพฒันาฝ�มอื
แรงงานของลกูจา้งและรายจา่ยเพื�อการศึกษาหรอืฝ�กอบรมลกูจา้งของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติิบุคคล : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html)
- มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เป�นนติิบุคคลที�มใิชบ่รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกัด ตามมาตรา 39 แหง่ประมวลรษัฎากร ไมอ่ยูใ่นขา่ยเสยีภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จา่ย 3%


