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โครงการสรางเครือขายการใหบริการวิชาการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

1. หลักสูตร Mini Training Session "The Future Skills" 

2. หลักการและเหตุผล 
ทักษะท่ีสำคัญในสังคมยุคปจจุบันอาจไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

ทีมงานในองคกรจำเปนอยางยิ่งตองไดรับการพัฒนาทักษะ (Reskill) ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานรวมกับ
การประยุกตใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน ผูบริหารขององคกรตางๆ สมควรอยางยิ่งตองเตรียมความพรอมทีมงาน
ใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะที่มีสวนเกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานแนวใหม โดยดึง
ศักยภาพในตัวบุคลกรออกมาใหมากที่สุดเพื่อใหทันกับการนำไปปรับใชในอนาคต เสริมสรางองคกรให
สามารถดำเนินงานตอไปไดอยางราบรื่นและยั่งยืน อีกท้ังบุคลากรเองก็จะเห็นคุณคาในตัวเอง สรางผลลัพธท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปได 

จากความสำคัญดังกลาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดโครงการฝกอบรม 
หลักสูตร Mini Training Session "The Future Skills" เพื ่อตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารองคกรผานทักษะการเปนผูนำในแตละสถานการณ เสริมสรางทักษะการโคชและ 
การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการสื่อสารและการโนมนาว สรางแรงบันดาลใจในการขับเคลื ่อน
องคกรแบบยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเสริมสรางการตระหนักรูถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะท่ีสำคัญสำหรับการทำงานกับ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
3.2 เพื ่อเพิ ่มทักษะการกำหนดแนวทางและการประยุกตใชทักษะใหมๆ กับงานในปจจุบัน 

เตรียมผูบริหารและทีมงานใหพรอมอยูเสมอ สรางแนวทางการฝกฝนทักษะตางๆ ดวยตัวเองและสอดคลอง
กับสถานการณท่ีตัวเองเผชิญอยูดวยความเช่ือมั่น 

3.3 เพื่อเปนการสรางการรับรูของผูคน (Brand Awareness) ใหเกิดการจดจำและประชาสัมพันธ
กิจกรรมดานการบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการ (การจัดฝกอบรมและการใหบริการสถานท่ีสำหรบั
การจัดฝกอบรม) รวมท้ังสรางเครือขายและขยายฐานกลุมลูกคารายใหมเพิ่มข้ึนในอนาคต 

4. คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  
 4.1 ผูบริหารองคกร ผูจัดการ และผูประกอบการ 

4.2 ผูบริหารและบุคลากรท่ีดูแลงานดานบริหารทรัพยากรมนุษยองคกร 

5. หัวขอการฝกอบรม 
5.1 วิธีคิด เครื่องมือ และฝกฝนทักษะ 4C ท่ีจำเปนตอการทำงาน 

              - Collaboration - ต้ังเปาการทำงานรวมกัน Mindset ของการทำงานแบบ Agile 
               - Communication - รูจัก Empathy ส่ือสารอยางเขาใจ เรียนรูและฝกทักษะ Resilience,   
                 Take care จิตใจท้ังเราและคนในทีม 
             - Critical Thinking - วิเคราะหแกไข แกปญหาใหถึงตนเหตุ 
             - Creative Thinking - วิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค ออกจากกรอบเดิมๆ 
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โครงการสรางเครือขายการใหบริการวิชาการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

6. รูปแบบการอบรม 
 การบรรยายใหความรู และการฝกปฏิบัติ (Work shop) 

7. วิทยากร 
7.1 โคชรัฐภูมิ  เฮงรัศมี  Master Trainer & Professional Certified Coach (PCC),ICF 
7.2 โคชชมพูนุช โตเจริญ  HR Consultant & Career & Business Coach 
7.3 ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย  Counseling Psychologist 

8. ระยะเวลา (3 ช่ัวโมง) 
วันท่ี 19 มีนาคม 2564 ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. 

9. สถานท่ีจัด 
  หองอินทนิล ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. การรับสมัคร  
 10.1. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอน  

10.2. สามารถสมัครเขารวมการฝกอบรมได 
- สมัครออนไลนไดจากเว็บไซตสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  Website: 

www.uniserv.cmu.ac.th 
- Scan QR Code สมัครออนไลนไดจากสื ่อประชาสัมพันธจากสำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

11. การประเมินผล 
 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการใน
ภาพรวมหลังเสร็จส้ินการฝกอบรมแลว  

12. หนวยงานรับผิดชอบ  
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  โทรศัพท 053-942874-5    
แฟกซ 053-942874    
E-mail: uniserv.training@gmail.com 
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โครงการสรางเครือขายการใหบริการวิชาการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

กำหนดการโครงการสรางเครือขายการใหบริการวิชาการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
หลักสูตร Mini Training Session "The Future Skills" 

หองอินทนิล ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยลัยเชียงใหม 

เวลา กิจกรรมบรรยายและการฝกปฏิบัติ  

วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2564   
เวลา                                     กิจกรรม   
08.30-09.00 น. 
09.00-12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00-13.00 น. 

ลงทะเบียน / พิธีเปดการฝกอบรม 
1. วิธีคิด เครื่องมือ และฝกฝนทักษะ 4C ท่ีจำเปนตอการทำงาน 
     - Collaboration - ต้ังเปาการทำงานรวมกัน Mindset ของ
การทำงานแบบ Agile 
     - Communication - รูจัก Empathy ส่ือสารอยางเขาใจ เรียนรู
และฝกทักษะ Resilience, Take care จิตใจท้ังเราและคนในทีม 
    - Critical Thinking - วิเคราะหแกไข แกปญหาใหถึงตนเหตุ 
     - Creative Thinking - วิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค ออก
จากกรอบเดิมๆ 
2. ซักถามขอสงสัย / ปดการฝกอบรม 
รับประทานอาหารกลางวัน 

 

   

   

       

 

หมายเหตุ  1. กำหนดการฝกอบรมปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
               2. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา 10.30-10.45 น.  
               3. สอบถามรายละเอียดสถานท่ีพัก/ฝกอบรมไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 053-942881 ถึง 4  
               4. โปรดแตงกายสุภาพ และนำเส้ือแขนยาวมาดวย เนื่องจากหองฝกอบรมอากาศคอนขางเย็น 
               5. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีมาตรการปองกันและการเฝาระวังการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผูที่เขารวมการฝกอบรมอยางเครงครัด 
ท้ังนี้ ขอความรวมมือทุกทานสวมหนากากอนามัยตลอดการฝกอบรมและขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูท่ีมีไข 
(อุณหภูมิต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเขาขายท่ีจะเปนไข ไอ เจ็บคอ เขารวมการฝกอบรม 
ซึ่งเปนไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดตอ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน ควบคุม และลดโอกาสในการ
แพรกระจายของเช้ือโรคดังกลาวไปยังบุคคลอื่นตอไป 
 



รายชื่อผูสมัคร Mini Training Session "The Future Skills" วันศุกรที่ 19 มีนาคม 2564 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในหนวยงาน หนวยงาน จังหวัด

1 นาย Kornphiphat Jaiphat Hr Expert HENG Leasing co.,ltd Chiangmai

2 นางสาว กมรรัตน พลพิพัฒนพงศ รองผูจัดการฝายสํานักงาน บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน ) เชียงใหม

3 นาย กิติศักดิ์ พรหมการัตน ผจก สวนผักกาวิละ เชียงใหม

4 นาง ขนิษฐา เถียรทิม หัวหนาหนวยทรัพยากรบุคคล บมจ.ธนูลักษณ (สาขาลําพูน) ลําพูน

5 นางสาว เครือวัลย สุนันตะ ผูชวยผูจัดการสวนพัฒนาบุคลากร บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด เชียงใหม

6 นางสาว จารุณี อินตะสอน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะวิทยาการตัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม เชียงใหม

7 นาง จารุมาส ปาละรัตน ผูวิเคราะหอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เชียงใหม

8 นางสาว จิตตราพร พุฒหมื่น ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ชาระมิงค จํากัด เชียงใหม

9 นางสาว จีรพรรณ คํามงคล เลขานุการกรรมการบริหาร บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซปอรต คอรปอเรชั่น จํากัด เชียงใหม

10 นางสาว จุฑารัตน สีลอ ผูชวยหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล เชียงใหม

11 นาย เจตจําลอง เ ลาว พงค Admin.ตลาดพิเศษ บ.V.I.Pธนากุลจํากัด เชียงใหม

12 นางสาว ชญาญพัฎฐ สมพันธ เจาหนาที่การเงิน บจ.ซีดาร อินชัวรันส โบรคเกอร เชียงใหม
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ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในหนวยงาน หนวยงาน จังหวัด

13 นาย ชนินทร  เพชรไทย ผูชวยผูอํานวยการ ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ เชียงใหม

14 นาย ชวิณ หาญพิทักษกุล ผูจัดการฝายบริหารเครื่องจักรและอุปกรรกอสราง บมจ. พีซีเอ็น คอรป เชียงใหม

15 นางสาว ชัญญา หาญพิทักษกุล ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ. พีซีเอ็น คอรป เชียงใหม

16 นาย ชัยวัฒก ตรียานุรักษ ผูชวยผูจัดการฝายบุคคลธุรการ บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) เชียงใหม

17 นาย ชูเกียรติ เส็งคําภา เจาของกิจการและบริหาร RRS DRIED LONGAN เชียงใหม

18 นางสาว ณปภัช  ภัทรจิตติอมร พนักงานบุคคล(สรรหาและฝกอบรม)  อรสิริน  โฮลดิ้ง  เชียงใหม

19 นาง ณัชชา  ราชจําเริญ ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ อัลไพนกอลฟรีสอรทเชียงใหม ลําพูน

20 นาย ณัฐพงษ เปงธินา บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด Hrd เชียงใหม

21 นางสาว ณัฐมาศ สันกลกิจ ผูจัดการสวนลูกคาสัมพันธ บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด เชียงใหม

22 นางสาว ดวงรัตน ชุมเรือน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล เชียงใหม

23 นาย ธีรพงษ รักความซื่อสัตย Human Resources Supervisor อัลไพนกอลฟรีสอรทเชียงใหม ลําพูน

24 นางสาว นพมาศ. สุรินตะ วิทยากร. กระบวนกร โคช N’courage learning เชียงใหม
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25 นาง นฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม

26 นาย บรรจบ สุนทรสวัสดิ์ Managing director Cedar insurance brokers company เชียงใหม

27 นาง บุษเรศ บุญยัง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม

28 นางสาว เบญจมาศ สีตะพันธุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขียงใหม

29 นางสาว ปทมพร ยศทองเลิศ HR บจก.เชียงใหมวนัสนันท เชียงใหม

30 นางสาว พัชรินทร แกวธรรมชัย เจาหนาที่ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เชียงใหม

31 นางสาว พัชรี พนาอมรชัย หน.ฝายจัดซื้อ บจก.เชียงใหมวนัสนันท เชียงใหม

32 นางสาว พิชชากานต นุชนัดดา Brand and Marketing Manager Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม

33 นางสาว พิชญาภา ชิดทอง ผูชวยผูจัดการฝายบริหารฝายบริหารบุคคล บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซปอรต คอรปอเรชั่น จํากัด เชียงใหม

34 นางสาว พิมพลลิล ศรีวัย เลขาผูบริหาร Top Management Chiangmai

35 นางสาว เพ็ญนภา ตุยเต็มวงค บัญชี บจก.อิมแพคมีเดียแอนดคอมมิวนิเคชั่น เชียงใหม

36 นาย ไพฑูรย กลกิจ ผูจัดการ หจก.เอ็ม เอส มาร เชียงใหม
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ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในหนวยงาน หนวยงาน จังหวัด

37 นาย ภัทรพล กสิกิจวรกุล ผูจัดการ Gloden triangle group เชียงราย

38 นาย ไมค ผูจัดการฝายการตลาด . เชียงใหม

39 นาย ยุทธพล ดํารงชื่นสกุล นายกสมาคม สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม เชียงใหม

40 นางสาว เรติมล ตะกาบโพ เจาหนาที่หนวยทรัพยากรบุคคล บมจ.ธนูลักษณ (สาขาลําพูน) ลําพูน

41 นาง เรืองศิริ เส็งคําภา ประชาสัมพันธ การตลาด RRS DRIED LONGAN เชียงใหม

42 นาง วนิดา ชู ผูจัดการทั่วไป บจก.เพื่อนเกษตรกร เชียงใหม

43 นาย วิริยะ อาษากิจ ผูสื่อขาว,ผช. หนังสือพิมพ ชม. ทอลค ,สถานีวิทยุฯ เชียงใหม

44 นาง วีรภา ทิพยมณฑล เจาหนาที่ฝายบุคคล บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลรี่ ลําพูน

45 นางสาว ศุภลักษณ พจนอนันต กรรมการผู บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จํากัด ลําพูน

46 นาย สถิตคุณ สิงหลักษณ กรรมการผูจัดการ บริษัท เนื้อทิพย จํากัด เชียงใหม

47 ดร. สมจัย นามวงษา ผูจัดการอาวุโสฝายบริหารทรัพยากรมนุษย บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด(มหาชน)  ลําพูน

48 นาง สินิตย หลีสกุล ผูจัดการแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัท นพดลพานิช จํากัด เชียงใหม
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ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในหนวยงาน หนวยงาน จังหวัด

49 นางสาว สินีทิพ สิงหลักษณ ผูจัดการ บริษัท เนื้อทิพย จํากัด เชียงใหม

50 นางสาว สุกัญญา จอยแปง เจาหนาที่ฝายบุคคลและสํานักงาน บริษัท ชาสยาม จํากัด เชียงใหม

51 นาง สุพันธนิดา เชาววิศิษฐเสรี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม

52 นาง สุภาพร วีรประพันธ เจาหนาพัฒนาระบบปฏิบัติการ บริษัท นพดลพานิช จํากัด เชียงใหม

53 นางสาว สุรัสวดี เจาของ Dental clinic เชียงใหม

54 นางสาว โสภิดา อินถา เเอดมิน บริษัท อิมเเพค มีเดีย เเอนด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เชียงใหม

55 นาย หัสพล  จงวิไล  เจาของ โมเลกุล พันธุ พืช  เชียงใหม

56 นาง อุษา สุวรรณ เจาหนาที่บุคคล บริษัท  นวเวนดิ้ง จํากัด เชียงใหม
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