
 

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

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 

 

     

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
วันที่ 1-2 เมษายน 2564  

ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 
วทิยากร 
   อาจารย์ เดชนะ สิโรรส 
       - ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและบริหารไอทีองค์กร 
       - อดีตที่ปรึกษาด้านบริหารและบุคลากร 
         สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          ปัจจุบันนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช้กับการพัฒนาด้านต่างๆ ในสังคม และเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาประเทศ  

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นไปอย่างแพร่หลายทำให้ทุกภาคส่วนในได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
ดังนั้น องค์กร/หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารที่ทันสมัย คอยช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและใช้งบประมาณในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า 
เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยกระดับความสามารถในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นให้ก้าวทันกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

          จากความสำคัญดังกล่าว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้องค์กร
ตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล ให้บุคลากรมีความพร้อม
ทั้งทางด้านทักษะความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างมาตรฐานในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 ผู้บริหาร ผู้จัดการ บุคลากรระดับหัวหน้าในองค์กรทั้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 ผู้ที่สนใจทั่วไป 

หวัขอ้การฝกึอบรม 
 การเตรียมพร้อมองค์กรในการรองรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อการปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 DIGITAL DISRUPTION & BUSINESS TRANSFORMATION  
 ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน  
 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรอย่างได้ผล 
 WFH (WORK FORM HOME) อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย 
 การจัดประชุม ONLINE อย่างมืออาชีพ 
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ZOOM 
 การสร้างสื่อดิจิทัลด้วย INFOGRAPHIC MAKERS APP. 
 การสร้างคลิปวีดีโออย่างง่าย 
 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างการประชุมด้วย MOBILE APP. 
 การใช้งาน 3 ONLINE MEETING APPS. ยอดนิยม 
 วิธีทำสตูดิโอง่ายๆ ใช้เองที่บ้าน  

             
                                                                           *  หัวข้อการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมไดท้ี ่
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Tel.      :  053-942874-5 
Email    :  uniserv.training.gmail.com 
Website :  www.uniserv.cmu.ac.th 

 
 
 

“ เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพ่ือพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม “ 
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สถานทีจ่ดัฝกึอบรม และ สถานทีพ่ัก 
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 

Scan QR CODE สมคัร Online 

 
รบัสมคัรถงึวนัที ่18 มนีาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หลักสตูร เทคนคิการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยดีจิทิลั  
วนัที ่1-2 เมษายน 2564  

หอ้งฝา้ยคำ สำนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

หมายเหต ุ: 
 ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนส่งใบสมัคร 
 สำนักบริการวิชาการ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน 10 วันทำการ

ก่อนวันฝึกอบรม หากมีจำนวนผู ้สมัครถึงเกณฑ์ที ่สามารถจัดฝึกอบรมได้ผู ้สมัครจะได้รับการยืนยันอีกคร้ัง  
และโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันก่อนวันฝึกอบรม ตามรายละเอียดดังนี้ 

- งานการเงิน การคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์  
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขามหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ บ ัญชีออมทรัพย ์ เลขท ี ่  566-554099-0 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) 

- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาว ิทยาล ัยเช ียง ใหม ่ บ ัญชีออมทรัพย ์ เลขท ี ่  456-0-02583-5  
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

 เมื่อผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ( Pay-in) มายังโทรสาร 
053-942874 หรือ  e-mail :  uniserv. training@gmail. com โดยระบ ุช ื ่ อผู ้ สม ัคร ชื ่ อหล ักส ูตร ว ันท ี ่ อบรม 
รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกต้อง  

 กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรมหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม  ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบยีน 
ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 20 หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้แจ้งยกเลิก
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 
หรือ สามารถส่งผู้แทนท่านอื่นสมัครร่วมฝึกอบรมได้ 

 สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน  

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

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ  3 

กำหนดการโครงการฝกึอบรม * 
วนัพฤหสับดทีี ่1 เมษายน 2564  
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน / พิธีเปิดการฝึกอบรม  
09.00-12.00 น. - การเตรียมพร้อมองค์กรในการรองรับความเปลี่ยนแปลง 
                              เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              - Digital Disruption & Business Transformation  
                              - ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรอย่างได้ผล 

- WFH (Work Form Home) อยา่งไรให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย 
                             - Workshop การจัดประชุม Online อย่างมืออาชีพ 
16.00-17.00 น. ซักถามประเด็นข้อสงสัย 
วนัศกุรท์ี ่2 เมษายน 2564 
09.00-12.00 น. กิจกรรม Workshop 

- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Zoom / การสร้างสื่อดิจิทัลด้วย Infographic Makers App. 
                   - การสร้างคลิปวีดีโออย่างง่าย  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. กิจกรรม Workshop  

- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างการประชุมด้วย Mobile App.  
                             - การใช้งาน 3  Online Meeting Apps. ยอดนิยม / วิธีทำสตูดิโอง่ายๆ ใช้เองที่บ้าน 
16.00-17.00 น. - ซักถามประเด็นข้อสงสัย / ปิดการฝึกอบรม 
 

หมายเหต ุ - กำหนดการการฝึกอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 - พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) 10.30-10.45 น. / (บ่าย) 14.30-14.45 น. 

- โปรดแต่งกายสุภาพ และนำเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมอุณหภูมิค่อนข้างเย็น 


