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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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หลักสูตร การบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์และ 
ความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0  

วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 

............................................................. 

วันพฤหสับดีที่ 13 กรกฎาคม 2560    

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และพิธีเปิดการอบรม
09.00-12.00 น.      1. การปรบัตัว Thailand 4.0  
      มีความส าคญัอย่างไรต่องาน HR  
  2. บทบาท HR ในภาครัฐและภาคเอกชน :  
      ความแตกต่างบนความเหมือน 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.      3. นโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ 
     มผีลกระทบต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
     อย่างไร้ขอบเขต 
  4. หน้าที่ของHR ในการสร้างผู้น าให้กับองค์กร 

 

วันศุกร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2560   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น.      ปฏิบตัิการกลุม่สมัพนัธ์ 
  5. ภาพรวม 8 มิติหน้าที่งานทรัพยากรมนุษย ์
  6. ทศิทางการจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละ 
     ความท้าทายของ HR ในยคุไทยแลนด์ 4.0 
  - โครงสร้างองค์กรและแผนก าลงัคน 
  - กลยุทธ์การสรรหาคนที่ Click  
     ตรงกับความต้องการขององค์กร 
  - การพัฒนาทักษะบคุลากรให้มคีวามเป็น 
     มืออาชพีเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รได้อย่างยั่งยืน 
     พร้อมก้าวสูย่คุ Digital Economy 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-16.00 น.      7. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ Wrap up/ค าถาม ค าตอบ  

............................... 

หมายเหตุ 
     1. ก าหนดการฝึกอบรมปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
     2. พักรบัประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. 
         และ (บ่าย) 14.30-14.45 น. 
     3. พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

หลักสูตร 
การบรหิารงานทรัพยากรมนษุยแ์ละความ
ท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด ์4.0  
 
  

วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 

ณ ห้องอินทนิล ช้ัน 1 
ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

โดย 

ส านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Website : www.uniserv.cmu.ac.th 

การรบัสมคัร 

1. ผูส้มคัรสามารถช าระเงินคา่ลงทะเบยีน พรอ้มทัง้สง่ใบสมคัรดว้ยตนเอง
ไดท้ี ่ งานสง่เสรมิการเรยีนรู ้ ฝา่ยวชิาการและวจัิย ส านกับรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่หรอื  

2. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นทางธนาคาร และสง่ใบสมคัรทางโทรสารมาที่
หมายเลข 053-942874 หรอื E-mail : uniserv.training@gmail.com 
พรอ้มแจ้งยนืยนัการสง่ใบสมคัรมายงัโทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5  

3. หมดเขตรบัสมคัร วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 

คา่ลงทะเบียน 

     คา่ลงทะเบียน ทา่นละ 4,000 บาท (ไมร่วมคา่ทีพั่ก) เพือ่จ่ายเปน็ 
คา่จัดท าหลกัสตูร เอกสารประกอบการบรรยาย กระเปา๋เอกสาร คา่อาหาร
กลางวัน-อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ประกาศนยีบตัร คา่ตอบแทนวิทยากร
คา่เดนิทางวิทยากร และคา่สถานทีจั่ดฝกึอบรม ฯลฯ 

     ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักัดก่อนทีจ่ะสง่ใบสมคัร
เขา้รบัการฝกึอบรม ส าหรบัคา่ลงทะเบยีน 4,000 บาท (กรณจีากหนว่ยงาน
ภาครฐั) สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม การจัดงานและการประชมุระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 และระเบยีบการคลงัว่าดว้ยการเบกิคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไป
ราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณจีากหนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 
สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม และการเขา้รบัการฝกึอบรมของเจ้าหนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และระเบยีบว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และ (กรณจีากหนว่ยงานอ่ืน) สามารถ
เบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบหนว่ยงาน 

การช าระคา่ลงทะเบียน 

1. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นธนาคารไทยพาณชิย ์สาขามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่6672-0-5707-3 ชือ่บญัช ีส านกับรกิารวิชาการ 

2. กรณุาสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน  เชน่ ใบน าฝาก Pay-In Slip หรอื 
หลกัฐานการช าระเงินมาทีห่มายเลขโทรสาร 053-942874 หรอื E-mail: 
uniserv.training@gmail.com เดยีวกับทีส่ง่ใบสมคัร พรอ้มระบชุือ่
ผูส้มคัร หนว่ยงานทีส่งักัด และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้ห้ชดัเจน 
และเพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีนและการออกใบเสรจ็รบัเงิน โปรดน า
หลกัฐานการโอนเงินมาดว้ย 1 ฉบบั ในวันลงทะเบยีน 

3. กรณมีกีารสมคัรฝกึอบรมมากกว่า 1 หลกัสตูร โปรดช าระคา่ลงทะเบยีน
เปน็รายหลกัสตูร และระบชุือ่ผูส้มคัร-ชือ่หลกัสตูรมาพรอ้มกับหลกัฐานการ
ช าระเงิน 

4. หากผูส้มคัรสง่ใบสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมแลว้ มเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถเขา้
รว่มฝกึอบรมได ้ กรณุาแจ้งเปน็ลายลกัษณอั์กษรลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน 
ท าการก่อนวันฝกึอบรม มฉิะนัน้ ทางส านกับรกิารวิชาการ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ไมค่นืเงินคา่ลงทะเบยีนในกรณทีผีูเ้ขา้รว่มฝกึอบรมไมไ่ดแ้จ้งยกเลกิลว่งหนา้
ตามก าหนดเวลาดงักลา่วขา้งตน้ 

5. สอบถามเพิม่เตมิ ไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5 

mailto:uniserv.training@gmail.com
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และ 
ความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

หลักการและเหตุผล 

        การบริหารทรัพยกรมนุษย์  หรื อ Human Resource 
Management (HRM) ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์กรให้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงาน
บรรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมาย และสิ่งหนึ่งในการบริหารงานที่ส าคัญ
ที่สุด คือ บุคลากร หรือ ทรัพยากรมนุษย์ จัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้
ทรพัยากรบรหิารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ
ซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัย
ดา้นอ่ืนๆก็จะดตีามมา     

     ดังนัน้การบรหิารทรพัยากรมนษุย์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
องค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เก่ียวกับ
บุคคลทีถ่อืว่า เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้ง
ด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมี
คณุภาพชวิีตในการท างาน  

       จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่นจึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  
“การบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกระดับได้มีความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยกรมนุษย์ที่ส าคัญๆ ในการเตรียม
ความพร้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย อีกทั้ง 
ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพใน 
การบริหารงานด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ท าหน้าที่เก่ียวข้อง และทราบถึงวิธีการ 
แนวทางการจัดการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ใน
ท างานแตล่ะดา้นอยา่งมากมาย ที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรที่มีวิธีการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นแนวทางน าไปปรับใช้ใน
การด าเนนิการในองค์กรตอ่ไป 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

1. เพือ่ให้ทราบบทบาทของนกับรหิารทรพัยากรมนษุยเ์พือ่เตรยีมเขา้สูย่คุ 
Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งมคีณุภาพและมปีระสทิธิผลสงู   

2. เพือ่ให้ทราบถงึก้าวตอ่ไปของ HR กับการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นยคุ 
Digital Economy เตรยีมรบัมอืให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 

3. เพือ่ให้สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 

คณุสมบัติผู้เขา้รว่มโครงการ 
 1. บคุลากรในหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
รฐัวิสาหกิจ สถาบนัทางการศกึษา 
 - ขา้ราชการ นกัวิชาการ นกัปฏิบตังิาน พนกังานของรฐั 
 - ผูบ้รหิาร หัวหนา้ฝา่ย หัวหนา้งาน ทีท่ าหนา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับงานบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 
 2. ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหาร บคุลากร หัวหนา้งาน หัวหนา้แผนก 
ผูจั้ดการ ทีท่ าหน้าทีเ่ก่ียวขอ้งกับงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 3. ผูท้ีส่นใจทั่วไป 
         รวมจ านวน 40 คน (รับจ านวนจ ากัด) 

หวัขอ้การฝึกอบรม 
 1. การปรบัตวั Thailand 4.0 มคีวามส าคญัอย่างไรตอ่งาน HR  
 2. บทบาท HR ในภาครฐัและภาคเอกชน: ความแตกตา่งบนความ
เหมือน หมายถงึอะไร 
 3. นโยบาย Digital Economy ของภาครฐัมผีลกระทบตอ่งาน
พฒันาทรพัยากรมนษุยอ์ยา่งไรข้อบเขต 
 4. หน้าทีข่องHR ในการสรา้งผู้น าให้กับองคก์ร  
 5. ภาพรวม 8 มติหินา้ทีง่านทรพัยากรมนษุย์ 
 6. ทศิทางการจัดการทรพัยากรมนษุยแ์ละความทา้ทายของ HR 
ในยคุไทยแลนด ์4.0  
   - โครงสรา้งองคก์รและแผนก าลังคน  
   - กลยทุธ์การสรรหาคนที ่Click ตรงกับความตอ้งการขององคก์ร  
   - การพฒันาทกัษะบคุลากรให้มคีวามเปน็มอือาชพีเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์ร
ไดอ้ยา่งยัง่ยนื พรอ้มก้าวสูย่คุ Digital Economy 
 7. Wrap up/ ตอบขอ้ซกัถาม 
 
รปูแบบการอบรม 
  การบรรยายให้ความรู ้และการฝกึปฏิบตัิ 
 
วทิยากร   
        อ.ดร.เบญจวรรณ  บุญใจเพชร 
         ผูอ้ านวยการบรหิารศนูยพ์ฒันาบคุลากรทางธุรกิจ (BHD Center) 
         และทีป่รกึษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม ่
 
ระยะเวลา    วันที ่13-14 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 
                 (จ านวน 12 ชัว่โมง)  
สถานทีจั่ด    ห้องอินทนิล ชัน้ 1 ส านกับรกิารวิชาการ  
                  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

ใบสมัครโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร การบริหารงานทรพัยากรมนษุย์และ
ความท้าทายของ HR ในยคุไทยแลนด์ 4.0 

..................................................... 

วันที่.........เดือน.........................พศ............. 

ชื่อ -สกุล...................................................................................... 

สถานที่ท างาน............................................................................. 

ต าแหน่ง....................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน....................................................... 

หมายเลขโทรสาร......................................................................... 

E-mail.........................................................................................

จองห้องพัก 

     เตียงเด่ียว เตียงคู่ ราคา 800 บาท (พร้อมอาหารเช้า)  

เข้าพักวันที่.....................ถงึวันที่.....................จ านวน..........ห้อง 

อาหาร      

      อาหารทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   อิสลาม 

 การลงทะเบียน 
     โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บญัชีเลขที่ 6672-0-5707-3 
ชื่อบัญชี ส านักบริการวิชาการ 
 
                        ลงชื่อ..............................................ผูส้มัคร 

การรับสมัคร 
กรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
มายัง ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรสาร 053-942874 หรือ  
E-mail : uniserv.training@gmail.com  
พร้อมแจ้งการส่งที่โทรศัพท์หมายเลข 053-942874-5 
 

รับสมัครถึงวันศุกร์ท่ี 30 มิถุนายน 2560 

mailto:uniserv_training@hotmail.com

