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1. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองคกร 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนนโยบายสำคัญที่เกี่ยวของกับการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชกับการพัฒนาดานตางๆ ในสังคม และเปนพื้นฐานของการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
ประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นและการเขาถึงแหลงขอมูลใน
ระบบอินเตอรเน็ตเปนไปอยางแพรหลายทำใหทุกภาคสวนในไดรับประโยชนจากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล ดังนั้น องคกรทุกภาคสวนตองตระหนักถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ที่จะชวยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและใชงบประมาณ
ในการดำเนินงานอยางคุมคา เพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการปฏิบัติงานยกระดับความสามารถ
ในการพัฒนาองคกร ตลอดจนสงเสริมพัฒนาทองถ่ินใหกาวทันกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

จากความสำคัญดังกลาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดโครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงกำหนดจัดโครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองคกร เพื่อใหองคกรตระหนักถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล ใหบุคลากรมีความพรอมทั้งทางดานทักษะความรู
ความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สรางมาตรฐานในการบริหารจัดการ
องคกรอยางยั่งยืน 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหบุคลากรในองคกรไดตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยน

องคกรเปนองคกรยุคดิจิทัล 
3.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถพัฒนาทักษะความรูตนเอง และนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยใน

ดานการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานอยางมั่นคงปลอดภัย 

3.3 เพื่อใหบุคลากรสามารถประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
สื่อประชาสัมพันธ หรือบริการดานตางๆ ขององคกรออกสูชุมชนไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยำ 

4. คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 

 4.1 ผูบริหาร ผูจัดการ บุคลากรระดับหัวหนาในองคกรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
4.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
4.3 ผูที่สนใจทั่วไป 
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5. หัวขอการฝกอบรม 

 5.1 การเตรียมพรอมองคกรในการรองรับความเปลี ่ยนแปลง เพื ่อการปฏิบัต ิงานไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 Digital Disruption & Business Transformation  
5.3 ความสำคัญของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน  
5.4 แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรอยางไดผล 

 5.5 WFH (Work Form Home) อยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย 
5.6 การจัดประชุม Online อยางมืออาชีพ 
5.7 การใชโปรแกรมสำเร็จรูป Zoom 
5.8 การสรางสื่อดิจิทัลดวย Infographic Makers App. 
5.9 การสรางคลิปวีดีโออยางงาย 
5.10 การปฏิสัมพันธระหวางการประชุมดวย Mobile App. 
5.11 การใชงาน 3 Online Meeting Apps. ยอดนิยม 
5.12 วิธีทำสตูดิโองายๆ ใชเองที่บาน  

6. รูปแบบการอบรม 
 การบรรยายใหความรู การระดมสมอง และการฝกปฏิบัติ 

7. วิทยากร 

1. อาจารย เดชนะ สิโรรส 

- ที่ปรึกษาดานบริหารจัดการและบริหารไอทีองคกร 
- อดีตที่ปรึกษาดานบริหารและบุคลากร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. ระยะเวลา (12 ชั่วโมง) 

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 

9. สถานที่จัด 

  หองฝายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. การรับสมัคร (รับสมัครถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563) 

 10.1. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอน  
10.2. สามารถสงใบสมัครไดที ่

- งานสงเสริมการเร ียนรู   ฝ ายบริการวิชาการ ชั ้น 2 อาคาร Green Nimman CMU 
residence  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- โทรสารหมายเลข 053-942874 
- E-mail : uniserv.training@gmail.com 
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11. การชำระคาลงทะเบียน ทานละ 4,000 บาท (ไมรวมคาที่พัก) 

 11.1 คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาจัดทำหลักสูตร เอกสารประกอบการบรรยาย คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุกิจกรรม คาใบประกาศนียบัตร คาตอบแทนวิทยากรและคณะ คาเดินทาง
วิทยากร และคาสถานท่ีจัดฝกอบรม ฯลฯ 

11.2 สำนักบริการวิชาการจะดำเนินการติดตอไปยังผูสมัครเพื่อยืนยันการเขารวมการฝกอบรม
ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑที่สามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะ
ไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม  ตามรายละเอียด
ดังนี้ (ใบเสร็จคาลงทะเบียนออกโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
  - งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 2 อาคาร 
Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  - ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 566-554099-0 
ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) 

- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 456-0-02583-5 
ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

11.3 เมื่อผูสมัครชำระเงินคาลงทะเบียนแลว กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายังโทรสาร
หมายเลข 053-942874 หร ือ E-mail : uniserv.training@gmail.com  โดยระบุช ื ่อผ ู สม ัคร ช ื ่อหล ักส ูตร  
วันที่อบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกตอง  

11.4 กรณีผูสมัครประสงคขอยกเลิกการฝกอบรมหลังจากชำระคาลงทะเบียนแลว จะตองแจงเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนวันฝกอบรม ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการ
คืนเงินคาลงทะเบียนในอัตรารอยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเปนคาใชจายในการดำเนินงานรอยละ 20 
หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกใหทราบเปนลายลักษณอักษรตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการ 
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณ ี

11.5 สำหรับคาลงทะเบียน (กรณีจากหนวยงานภาครัฐ) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 
2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจาก
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) 
สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน 

12. การประเมินผล 

 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการใน

ภาพรวมหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว  
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13. การรับรองผลการฝกอบรม 

 ผู เขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80%            

ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล 

14. 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  
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กำหนดการโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองคกร 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563  
เวลา        กิจกรรม 
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน / พิธีเปดการฝกอบรม 
09.00-12.00 น.   - การเตรียมพรอมองคกรในการรองรับความเปลี่ยนแปลง เพ่ือการ 

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- Digital Disruption & Business Transformation  
- ความสำคัญของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน  
- การฝกปฏิบัติ (Workshop) 

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.   - แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรอยางไดผล 

- WFH (Work Form Home) อยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย 
- การจัดประชุม Online อยางมืออาชีพ 

    - การฝกปฏิบัติ (Workshop) 

วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2563 
เวลา        กิจกรรม 
09.00-12.00 น.   - การใชโปรแกรมสำเร็จรูป Zoom 

- การสรางสื่อดิจิทัลดวย Infographic Makers App. 
- การสรางคลิปวีดีโออยางงาย 

    - การฝกปฏิบัติ (Workshop) 
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.   - การปฏิสัมพันธระหวางการประชุมดวย Mobile App. 

- การใชงาน 3 Online Meeting Apps. ยอดนิยม 
- วิธีทำสตูดิโองายๆ ใชเองที่บาน  

    - การฝกปฏิบัติ (Workshop) 

หมายเหตุ    1. กำหนดการฝกอบรมปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
                2. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บาย) 14.30-14.45 น. 
                3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
                4. สอบถามรายละเอียดหองอบรม/หองพัก และการเดนิทางไดที ่
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    เว็บไซต : www.uniserv.cmu.ac.th 




