
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก าหนดการ 
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร ความเปน็เลศิในงานธุรการ 
และการพฒันางานส านกังานยคุใหม ่

ระหวา่งวนัท่ี  27-28 กรกฎาคม 2560 

 

วนัพฤหสับดีที ่27 กรกฎาคม 2560    

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และพิธเีปิดการอบรม
09.00-12.00 น.      1. บทบาท หนา้ที ่และหลกัการส าคญั 
  ของการจัดการงานธุรการอยา่งมปีระสทิธิภาพ  
12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.      2. บทบาท หนา้ที ่และหลกัการส าคญั 
  ของการจัดการงานธุรการอยา่งมปีระสทิธิภาพ(ตอ่) 
  3. การพฒันาศกัยภาพภายนอกภายใน และ 
  เทคนคิการจัดการงานธุรการอยา่งเหนอืชั้น 
 

วนัศกุรท์ี่ 28 กรกฎาคม 2560   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น.      ปฏิบตักิารกลุม่สัมพนัธ์ 
  4. การวางแผนและการบรหิารเวลาให้เกิด 
  ศกัยภาพสงูสดุ 
  - Workshop 

12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00-16.00 น.      5. เทคนคิการสื่อสารอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
  สูค่วามส าเรจ็ 
  - Workshop 
  - ปดิการอบรม - 

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

 

หมายเหตุ 
     1. ก าหนดการฝึกอบรมปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
     2. พกัรบัประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. 
         และ (บา่ย) 14.30-14.45 น. 
     3. พกัรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

หลักสูตร 
ความเป็นเลิศในงานธุรการ 
และการพัฒนางานส านักงานยุคใหม่  
 
  

วันที่ 27-28 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 14 กรกฏาคม 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 ความเป็นเลิศในงานธุรการ 
และการพัฒนางานส านักงานยุคใหม่  

 
หลกัการและเหตุผล 

      ในปัจจุบนั “งานธุรการและพัฒนางานส านักงานยคุใหม่” นบัว่า
มบีทบาทส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จ และ สร้างภาพลกัษณท์ีด่ีให้แก่
องค์กรหรือหน่วยงาน เพราะงานธุรการหรืองานส านกังานถอืได้ว่า
เปน็ด่านหน้าสดุขององคก์รทีจ่ะท าให้ผูม้าตดิต่อหรือผูร้ับบรกิารเกิด
ความประทบัใจไดต้ั้งแตแ่รกพบ ทัง้ยงัสามารถสร้างความรูส้ึกทีด่ี
ให้กับบุคลากรในองคก์รทีป่ฏิบตัิอยู่ ประกอบดว้ยงานให้การบริการ
งานด้านเอกสาร ดา้นการประสานงาน ซึ่งมิได้เปน็การให้บริการแต่
เฉพาะกลุม่บุคคลภายนอกเท่านั้น ยังรวมถงึการบริการให้กับบคุคล
ภายในหน่วยงานและองค์กรเดียวกันด้วย 

     นอกจากหน่วยงาน หรือ องคก์รจะพิจารณาคดัเลือกบคุลากร
ให้ปฏิบตังิานดา้นงานธุรการโดยพจิารณาคดัเลอืกจากความสามารถ
อันโดดเด่นด้านการให้บริการที่เปน็เลศิแล้ว “เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตัิงาน
ด้านงานธุรการ” ยงัจ าเป็นตอ้งมคีณุสมบตัแิละทกัษะที่จ าเป็นดา้น
อ่ืนๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการเสรมิการท างานของผูบ้ริหารให้เกิด
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้นซ่ึงต้องเผชญิกับผูค้นที่เก่ียวขอ้งในการตดิต่อ
ประสานงาน รวมถึงบทบาทการสรา้งภาพลักษณท์ีด่ีให้กับผูบ้ริหาร
หน่วยงานหรอืองค์กรเป็นประการส าคญั 

     ทัง้นี ้ เพื่อให้ “เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตังิานด้านธุรการและพฒันางาน
ส านักงานยคุใหม”่ ได้มโีอกาสเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจดา้น
งานธุรการ รวมถงึมทีศันคตทิีด่ตี่องานธุรการ ตลอดจนสามารถน า
ทักษะ ความรู ้ และประสบการณท์ี่ไดม้าประยกุต์ใช้กบังานในความ
รบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพสูงสดุ ดงันั้น ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ จึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูร              
“ความเปน็เลิศในงานธุรการ และ พัฒนางานส านกังานยคุใหม่” ขึ้น 
เพือ่พัฒนาสายงานธุรการและพฒันางานส านักงานยคุใหม่ให้ดยีิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท และความส าคญัของ
งานธุรการยคุใหม ่
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสรมิสร้างทัศนคติ และ จิตส านกึทีด่ีกับ
งานธุรการ 
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนา
ระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร  การรายงาน  และการสื่อสารใน
องค์การ 
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสรมิสร้างประสทิธิภาพในการวิเคราะห์
ปญัหาระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพฒันาได ้
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปญัหาต่างๆ ของหน่วยงาน
ธุรการทีม่ักจะเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขป้องกันปญัหา 

ระยะเวลา    วันที ่27-28 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 
                 (จ านวน 12 ชัว่โมง)  

คณุสมบัติผู้เขา้รว่มโครงการ 
 1. บคุลากรในหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
รฐัวิสาหกิจ สถาบนัทางการศกึษา 
      - ขา้ราชการ นกัวิชาการ นกัปฏิบตังิาน พนกังานของรฐั 
        - ผูบ้รหิาร หัวหนา้ฝา่ย หัวหนา้งาน ทีท่ าหนา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับงาน
ธุรการและพฒันางานส านักงานยคุใหม่ 
   2. ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหาร บคุลากร หัวหนา้งาน หัวหนา้แผนก 
ผูจั้ดการ ทีท่ าหน้าทีเ่ก่ียวขอ้งงานธุรการและพฒันางานส านกังานยคุใหม่ 
 3. ผูท้ีส่นใจทั่วไป  
 รวมจ านวน 35 คน (รบัจ านวนจ ากัด) 

 

หวัขอ้การฝึกอบรม 
      1.  บทบาท หน้าที ่และหลักการส าคญัของการจัดการงานธุรการอยา่งม ี
          ประสทิธิภาพ 
 - หลกัการ บทบาท และหนา้ทีข่องการบรหิารจัดการส านกังานและ 
               งานธุรการ 
 - จิตวิทยาในการพฒันาสูก่ารบรหิารส านกังานและจัดการงาน 
               ธุรการยคุใหม่ 
 - การก าหนดทศันคตบิวกและ Mind set สูค่วามส าเร็จ และการ 
               บรหิารความเปลีย่นแปลงอย่างมืออาชพี 
     2. การพัฒนาศักยภาพภายนอกภายใน และเทคนคิการจัดการงานธุรการ 
        อยา่งเหนอืชั้น 
 - เทคนคิการจัดการส านกังานและงานธุรการแบบ Proactive 
 - การบรหิารภารกิจประจ าวันด้วยเทคนคิ Star Adminology 
               (เชน่ การบรหิารงานส านกังาน, การบรหิารจัดการงานเอกสาร,  
               การดแูลพนกังาน, การจัดการประชมุ) 
 - การรบัมอืกับสถานการณต์า่งๆ และการแก้ปญัหาอยา่งไดผ้ล 
 - การพฒันาบคุลกิภาพ ภาษากาย น  าเสยีง และการสรา้งความมัน่ใจ 
     3. การวางแผนและการบรหิารเวลาให้เกิดศกัยภาพสงูสดุ 
 - การวางแผนการท างานและการจัดล าดบัความส าคญัของงาน 
 - เทคนคิการบรหิารเวลาให้เกิดประโยชนส์งูสดุ และขจัดค าว่า  
               “ท างานไมท่ัน” 
 - จิตวิทยาการประสานงานเพือ่การท างานกับผูอ่ื้นอยา่งม ี
               ประสทิธิภาพ EQ  
 - การเอาชนะใจตนเองและเพือ่นร่วมงาน เพื่อพชิติอุปสรรค 
 - การบรหิารอารมณ ์และบคุคลเพือ่ให้การท างานเปน็ไปอย่าง 
               รวดเร็วมปีระสทิธิภาพ และบรรลเุปา้หมาย 
     4. เทคนคิการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธิฺภาพสูค่วามส าเรจ็ 
 - สือ่สารอยา่งไรเพือ่ให้บรรลเุปา้หมาย 
 - “สือ่สารได้” vs. “สื่อสารเปน็” ดว้ยกลยทุธ์ Win-Win Strategy 
 - การสื่อสารแบบ face to face และการสื่อสารทางโทรศพัทอ์ยา่ง 
                มอือาชพี  
 

รปูแบบการอบรม การบรรยายให้ความรู ้และการฝกึปฏิบตั ิ(Workshop) 
 

วทิยากร 
        อาจารย์ณัฐกานต์  อร่ามวิทย์  และคณะ 
        นักวิชาการอิสระ ประสบการณ์ท างานกับผู้บริหารระดับสูงทั้ง 
        ภายในประเทศและต่างประเทศ ชั้นน าของโลก 
        และได้รบัการจัดอันดับในนิตยสาร Fortune 500   
 

สถานทีจั่ด    ห้องอินทนิล ชัน้ 1 ส านกับรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

ใบสมัครโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร ความเป็นเลศิในงานธุรการ 
และการพัฒนางานส านักงานยุคใหม่ 

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

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 14 กรกฏาคม 2560 

mailto:uniserv_training@hotmail.com

