หลักสูตร
1. การเขียนและประเมินผลโครงการ :
แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสูก่ ารปฏิบตั ิ
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
2. โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
(มือใหม่)
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
3. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
4. การวิเคราะห์การเงินเพือ่ การบริหารสมัยใหม่
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
5. การเขียนหนังสือราชการ
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
6. การเขียนรายงานการประชุม
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

วันที่อบรม
รุน่ ที่ 32 : 13 – 16 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 33 : 1 - 4 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 34 : 22 - 25 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 16 : 20 - 22 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 9 : 12 - 15 มิถนุ ายน 2561
รุน่ ที่ 10 : 3 - 6 กรกฎาคม 2561
รุน่ ที่ 13 : 14 - 15 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 14 : 16 -17 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 15 : 15 -16 สิงหาคม 2561
รุน่ ที่ 13 : 26 กุมภาพันธ์ 2561
รุน่ ที่ 14 : 27 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 15 : 15 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 14 : 5 มิถนุ ายน 2561
รุน่ ที่ 15 : 17 กรกฎาคม 2561
รุน่ ที่ 16 : 1 สิงหาคม 2561

ขอบเขตเนื้อหา และ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำ�งาน

แนวคิดเกีย่ วกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร, หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ, ฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร, การออกแบบวิธกี ารและเครือ่ งมือเพือ่ ประเมินผลโครงการ, นำ�เสนอโครงการประเมิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร, แลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน
วิทยากร : รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
แนวคิดและทฤษฎีดา้ นกลยุทธ์, แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์, ขัน้ ตอนการวางแผนกลยุทธ์, การกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร, แนวคิด Balanced Scorecard, กิจกรรมคิดภาพอนาคต (Scenario Thinking),
การสร้างแผนทีก่ ลยุทธ์ (Strategy Map), การนำ�เสนอแผนกลยุทธ์
วิทยากร : รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
มโนทัศน์วทิ ยากรฝึกอบรม, การเรียนรูแ้ ละกระบวนการคิด, ทักษะและวิธกี ารสอน, สือ่ ในการฝึกอบรม, การเขียนแผนการจัดการเรียนรู,้ ฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนแผนการเรียนรู,้ ฝึกปฏิบตั กิ ารเป็นวิทยากร
วิทยากร : รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
พืน้ ฐานและแนวคิดการเงินเพือ่ การบริหารสมัยใหม่, การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน, การวิเคราะห์ตน้ ทุน, การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน, การบริหารความเสีย่ งผ่านการประกันภัย, ฝึกปฏิบตั วิ เิ คราะห์งบการเงิน
วิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย
วิทยากร : อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพือ่ ติดต่อประสานงาน, รูปแบบและเนือ้ หาในหนังสือราชการ, วิเคราะห์รปู แบบ เนือ้ หา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ, การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า, การร่างเนือ้ หาในหนังสือ
ราชการ, ปัญหาหรือข้อบกพร่องทีพ่ บในการร่างหนังสือราชการ
วิทยากร : รศ.ดร.สิรวิ รรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรยี ร์ ตั น์ บำ�รุงสุข
ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม, การประชุม และรูปแบบของการประชุม, ส่วนประกอบของรายงานการประชุม, วิธกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม, การใช้ภาษาเขียน
ในรายงานการประชุม, การเขียนย่อหน้า
วิทยากร : รศ.ดร.สิรวิ รรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรยี ร์ ตั น์ บำ�รุงสุข

7. ทักษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
สือ่ สารอย่างมีกลยุทธ์เพือ่ ผลลัพธ์ทต่ี รงใจ
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
8. กลยุทธ์การทำ�งานอย่างมืออาชีพ
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
9. เทคนิคการนำ�เสนออย่างมืออาชีพ
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
10. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
11. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
การตัดสินใจเลือกวิธแี ก้ปญ
ั หา
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
12. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุน่ ที่ 7 : 24 - 25 มกราคม 2561
รุน่ ที่ 8 : 23 - 24 พฤษภาคม 2561

13. การบริหารเวลา
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

รุน่ ที่ 13 : 7 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 14 : 22 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 15 : 12 มิถนุ ายน 2561

การสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร, พืน้ ฐานสำ�คัญของการสือ่ สาร, สไตล์การสือ่ สารทีห่ ลากหลาย, เครือ่ งมือการสือ่ สาร, เทคนิคการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ, แนวทางประยุกต์ใช้ทกั ษะการสือ่ สารในสถานการณ์ตา่ งๆ,
สือ่ สารอย่างผูน้ �ำ ทำ�อย่างไร, กำ�หนดเป้าหมายทีต่ อ้ งการ, การวิเคราะห์ผฟู้ งั , การวางแผนการสือ่ สารอย่างมีกลยุทธ์, เทคนิคการสือ่ สารกลยุทธ์อย่างมีชน้ั เชิง, การประเมินผลการสือ่ สารอย่างมีกลยุทธ์
วิทยากร : ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ความเป็นมืออาชีพ, การค้นหาจุดแข็งและจุดควรพัฒนา, การกำ�หนดเป้าหมายในชีวติ , กลยุทธ์ตา่ งๆ ในการทำ�งานอย่างมืออาชีพ, แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ การทำ�งานอย่างมืออาชีพ
วิทยากร : ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ความสำ�คัญของการนำ�เสนอ, การนำ�เสนอรูปแบบต่างๆ, กระบวนการนำ�เสนอ, การจัดเตรียมเนือ้ หาทีถ่ กู ใจผูฟ้ งั , การเตรียมการนำ�เสนอทีโ่ ดนใจผูฟ้ งั , เทคนิคการนำ�เสนอทีห่ ลากหลาย, ปัญหาทีพ่ บเจอในการนำ�เสนอ, การค้นหาจุด
เด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง, การฝึกปฏิบตั กิ ารนำ�เสนอในสถานการณ์จริง วิทยากร : ดร.พัชรา วาณิชวศิน
การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธกี ารเจรจาต่อรอง แบบทดสอบตนเองเกีย่ วกับพฤติกรรมการเจรจา กลวิธกี ารเจรจาต่อรอง แบบฝึกหัดการเจรจาต่อรอง
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสทุ ธิ์
แนวความคิดเกีย่ วกับปัญหาและวิธกี ารในการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ระดมสมองเพือ่ ค้นหาปัญหาการทำ�งานของผูเ้ ข้าสัมมนา การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพของปัญหา เครือ่ งมือวิเคราะห์ปญ
ั หา การชีส้ าเหตุ
ของปัญหา บทบาทของสมองในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ การประเมิน และพัฒนาทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาเพือ่ การตัดสินใจแบบต่างๆ ในการแก้ปญ
ั หา Workshop เพือ่ ฝึกกระบวนการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสทุ ธิ์
ความสำ�คัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์, ฝึกนิสยั ทีส่ ร้างความสำ�เร็จและความเชือ่ มันในตนเอง, สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์, หลักการเตรียมพร้อมสำ�หรับการเริม่ คิดสร้างสรรค์, วิธกี ารต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ 10 วิธ,ี แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสทุ ธิ์
ทำ�อย่างไรจึงจะบริหารเวลาให้ได้ดแี ละมีประสิทธิภาพ, ความสำ�คัญและคุณค่าของเวลา, หลักในการบริหารเวลาให้มปี ระสิทธิภาพ, การจัดลำ�ดับความสำ�คัญก่อนหลังของงาน, การวางแผนการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพ, วิธเี พิม่
ประสิทธิภาพในการใช้เวลา, แนวปฏิบตั เิ พือ่ ประหยัดเวลาในการทำ�งาน
วิทยากร : อาจารย์รตั นา กลัน่ แก้ว

14. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 16 : 8 - 9 กุมภาพัน 2561
รุน่ ที่ 17 : 15 - 16 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 18 : 10 - 11 กรกฎาคม 2561

การสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร, กลยุทธ์การโฆษณา, กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย, การทำ� Marketing PR และ Event Marketing, การสือ่ สาร ณ จุดขาย, เครือ่ งมือในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า, การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า
รายใหญ่, การบริหารประสบการณ์ลกู ค้า
วิทยากร : รศ.ชืน่ จิตต์ แจ้งเจนกิจ

15. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 7 : 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
รุน่ ที่ 8 : 21- 22 พฤษภาคม 2561

16. การบริการให้ได้ดง่ั ใจ
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 7 : 26 - 27 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 8 : 23 - 24 กรกฎาคม 2561

17. วิทยากรเดินแรลลีป่ ระยุกต์
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

รุน่ ที่ 1 : 12 - 14 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 2 : 7 - 9 พฤษภาคม 2561

18. การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 1 : 25 - 26 มิถนุ ายน 2561
รุน่ ที่ 2 : 6 - 7 สิงหาคม 2561

19. อัญมณีศาสตร์และเครือ่ งประดับ
ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

รุน่ ที่ 44 : 25 ก.พ. - 14 มิ.ย. 2561
รุน่ ที่ 45 : 29 ก.ค. - 4 พ.ย. 2561

วิสยั ทัศน์และกระบวนจัดทีมงาน, พลังการสือ่ สารและประสานงาน,กระบวนการเชือ่ มโยงอารมณ์และสมอง, กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลักษณ์ทมี ทีต่ อ้ งการ, ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ,
การบริหารทีมงานเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง, กลยุทธ์การบริหารการขัดแย้งแบบธรรมชาติ, แนวความคิดเกรีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล
จิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพ, หัวใจสำ�คัญของงานบริการ,เทคนิคการเจรจาต่อรอง, การพูดเชิงสร้างสรรค์, การบริหารจิตในภาวะวิกฤต, การบริหารความขัดแย้ง, การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์, เทคนิคการให้บริการทีป่ ระทับใจ,
บุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริการทีเ่ หมาะสม, ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล
หลักการความเป็นมา วัตถุประสงค์ และประเภทการเดินแรลลี,่ กลยุทธ์การสร้างเกมส์และอักษรปริศนาตามสถานการณ์, การทำ�แผนผังการเดินแบบคู,่ แบบกลุม่ และการเลือกสถานที่ , เทคนิคการใช้ทฤษฎีจติ วิทยาการบริหารในการ
สรุปการนำ�เสนอ , การควบคุมกิจกรรมและอำ�นวยการ, การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล
กระบวนทัศน์และจิตวิทยาองค์การในรูปแบบของความเปลีย่ นแปลงในยุค 4.0 , ศิลปการบังคับบัญชาในรูปแบบของผูน้ �ำ เพือ่ การพัฒนาทีมให้รบั มือกับ Disruptive Technology , การสือ่ สารเพือ่ การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ , วงจรขององค์การแห่งความสำ�เร็จทีพ่ งึ ประสงค์ของ Generation ทีเ่ ปลีย่ นไป
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล
อัญมณีศาสตร์, การตรวจวิเคราะห์อญ
ั มณี, พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ, หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก, ไข่มกุ , เพชร,โลหะทีน่ �ำ มาทำ�เครือ่ งประดับ, การประเมินราคาเครือ่ งประดับ
วิทยากร : อาจารย์สรุ ยี ์ ลิขติ ตชัย : ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS), เป็นอาจารย์พเิ ศษประจำ�ภาควิชาฟิสกิ ส์ มก.

20. การออกแบบจัดสวน
ค่าลงทะเบียน 8,600 บาท

รุน่ ที่ 25 : 9 -15 กรกฎาคม 2561

รุน่ ที่ 7 : 12 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 8 : 10 กรกฎาคม 2561
รุน่ ที่ 7 : 19 - 20 มิถนุ ายน 2561
รุน่ ที่ 8 : 21 - 22 สิงหาคม 2561
รุน่ ที่ 7 : 20 - 21 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 8 : 26 - 27 มิถนุ ายน 2561
รุน่ ที่ 7 : 6 - 7 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 8 : 24 - 25 กรกฎาคม 2561
รุน่ ที่ 9 : 11 กรกฎาคม 2561
รุน่ ที่ 10 : 7 สิงหาคม 2561

รูปแบบของสวน, พรรณไม้ทใ่ี ช้ในการจัดสวน, การเขียนแบบและการอ่านแบบ, ขัน้ ตอนการออกแบบศิลปะ, การประเมินราคา, การปักผัง, เทคนิคการทำ�น้�ำ ตก, ขัน้ ตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้�ำ ในสวน, สนามหญ้า
วิทยากร : รศ.เอือ้ มพร วีสมหมาย และคณะ

21. การออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ “การออกกำ�ลัง รุน่ ที่ 3 : 5 - 6 มีนาคม 2561
กายสำ�หรับผูม้ ปี ญ
ั หาออฟฟิตซินโดรม”
รุน่ ที่ 4 : 18 - 19 มิถนุ ายน 2561
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

พืน้ ฐานกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันและการทำ�งาน, ปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดจากความบกพร่องของกล้ามเนือ้ และสมรรถภาพทางกาย, สาเหตุ พยาธิสภาพ การรักษา และการป้องกันสำ�หรับโรคออฟฟิตซินโดรม,
การประเมินภาวะทางสุขภาพและสมรรถภาพทางกายสำ�หรับผูม้ ปี ญ
ั หาออฟฟิตซินโดรม, การออกกำ�ลังกายเพือ่ การรักษาและป้องกันโรค, การออกกำ�ลังกายเพือ่ ป้องกันและฟืน้ ฟูสมรรถภาพสำ�หรับผูม้ ปี ญ
ั หาออฟฟิตซินโดรม, Workshop การ
ออกกำ�ลังกายเพือ่ ป้องกันและฟืน้ ฟูสมรรถภาพสำ�หรับผูม้ ปี ญ
ั หาออฟฟิตซินโดรม
วิทยากร : ดร.กภ.อำ�พร ศรียาภัย และคณะ

22. การเป็นพิธกี รมืออาชีพ
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

รุน่ ที่ 3 : 5 กรกฎาคม 2561
รุน่ ที่ 4 : 9 สิงหาคม 2561

23. การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 1 : 5 - 6 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 2 : 7 - 8 กรกฎาคม 2561

24. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ
(การฟัง-การอ่าน)
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
25. การพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ
(การพูด-การเขียน)
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
26. ทักษะการคิดเพือ่ พัฒนางานอาชีพ
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

รุน่ ที่ 1 : 27 กุมภาพันธ์ 2561
รุน่ ที่ 2 : 6 มิถนุ ายน 2561

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเป็นพิธกี ร เช่น บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ การใช้ไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น การเตรียมข้อมูล การเขียนคำ�กล่าวรายงาน การเขียนบทพิธกี ร
ทีเ่ ป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
วิทยากร : อาจารย์สพุ ชั รินทร์ โพธิท์ องนาค และอาจารย์สริ ริ ตั น์ นิม่ เงิน
การจัดหาพัสดุดว้ ยวิธี e-market และ e-bidding และวิธปี ฏิบตั ใิ นระบบการจัดหาพัสดุ ด้วย วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่, การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market), การบันทึกข้อมูลใน
ระบบการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) , การทำ�สัญญาในระบบ (e-GP) ใหม่ ,วิธปี ฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (บังคับใช้กบั อปท.
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) , กฎกระทรวง
วิทยากร : อาจารย์ศริ กิ ญ
ั ญา รุนประโคน (วิทยากร จากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)
ประเภทของการฟัง - การอ่านในงานอาชีพ, รูปแบบและเนือ้ หาการฟัง - การอ่านในงานอาชีพ, ข้อแนะนำ�ในการพัฒนาทักษะการฟัง - การอ่าน, ฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะการฟัง - การอ่านในงานอาชีพ
วิทยากร : รศ.ดร.สิรวิ รรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรยี ร์ ตั น์ บำ�รุงสุข

รุน่ ที่ 1 : 28 กุมภาพันธ์ 2561
รุน่ ที่ 2 : 7 มิถนุ ายน 2561

ประเภทของการพูด - การเขียนในงานอาชีพ, รูปแบบและเนือ้ หาการพูด - การเขียนในงานอาชีพ, ข้อแนะนำ�ในการพัฒนาทักษะการพูด - การเขียน, ฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะการพูด - การเขียนในงานอาชีพ
วิทยากร : รศ.ดร.สิรวิ รรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรยี ร์ ตั น์ บำ�รุงสุข

รุน่ ที่ 1 : 10 กรกฎาคม 2561
รุน่ ที่ 2 : 2 สิงหาคม 2561

ประเภทของการคิดเพือ่ พัฒนางานอาชีพ , ข้อแนะนำ�การพัฒนาทักษะการคิดใคร่ครวญ คิดแก้ปญ
ั หา และคิดสร้างสรรค์ ,
ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะการคิดใคร่ครวญเพือ่ พัฒนางานอาชีพ , การคิดแก้ปญ
ั หาเพือ่ พัฒนางานอาชีพ , ฝึกปฏิบตั กิ ารคิดแก้ปญ
ั หาเพือ่ พัฒนางานอาชีพ , การคิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนางานอาชีพ , ฝึกปฏิบตั กิ ารคิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนางาน
อาชีพ
วิทยากร : รศ.ดร.สิรวิ รรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรยี ร์ ตั น์ บำ�รุงสุข

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
27. การใช้ Microsoft Excel เพือ่ การใช้งาน
ในสำ�นักงาน*
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 12 : 8 - 9 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 13 : 2 - 3 พฤษภาคม 2561
รุน่ ที่ 14 : 3 - 4 กรกฎาคม 2561

พืน้ ฐานการใช้ Excel, การจัดเก็บข้อมูล, การอ้างอิงข้อมูล, การสืบค้นจากข้อมูล, การเชือ่ มโยงข้อมูล, การใช้งานฟังก์ชน่ั ใน Excel สำ�หรับการจัดการข้อมูล,การจัดทำ�รายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำ�หรับนำ�เสนอ ด้วย Pivot Table
และ Pivot Chart, ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้งานฟังก์ชน่ั ใน Excel
วิทยากร : ดร.เอกอนงค์ ตัง้ กฤษ์วราสกุล

28. การพัฒนาฐานข้อมูลเบือ้ งต้น*
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุน่ ที่ 9 : 20 - 22 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 10 : 26 - 28 มิถนุ ายน 2561

ความรูเ้ รือ่ งฐานข้อมูล, การออกแบบฐานข้อมูล, การจัดข้อมูลด้วยภาษา SQL, การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล, การสร้าง Table และจัดการข้อมูล,การสร้าง Query เพือ่ เรียกใช้งานข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Form เพือ่ จัดการ
ข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Report เพือ่ นำ�เสนอข้อมูล
วิทยากร : อาจารย์ชยั พร อยูส่ ขุ สวัสดิ์

29. ภูมสิ ารสนเทศเบือ้ งต้นเพือ่ การจัดการเชิง
พืน้ ที่
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 1 : 15 - 16 มีนาคม 2561
รุน่ ที่ 2 : 24 - 25 พฤษภาคม 2561

แนวคิดและหลักการภูมสิ ารสนเทศประกอบไปด้วยการสำ�รวจระยะไกลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์การกำ�หนดตำ�แหน่งบนพืน้ ผิวโลก, หลักการประยุกต์ภมู สิ ารสนเทศเพือ่ การจัดการเชิงพืน้ ที่ , การฝึกปฏิบตั โิ ปรแกรมภูมสิ ารสนเทศ
เบือ้ งต้น
วิทยากร : รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ, ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

30. การประยุกต์ภมู สิ ารสนเทศเพือ่ การ
วิเคราะห์เชิงพืน้ ที่
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุน่ ที่ 1 : 7 - 8 มิถนุ ายน 2561
รุน่ ที่ 2 : 5 - 6 กรกฎาคม 2561

แนวคิดและหลักการภูมสิ ารสนเทศในการสร้างแอพลิเคชัน่ ด้านต่างๆทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาประเทศ , หลักการประยุกต์โปรแกรมภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่ , การฝึกปฏิบตั โิ ปรแกรมภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่
วิทยากร : รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ, ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

31. การสำ�รวจโดยประยุกต์หนุ่ ยนต์อากาศยาน
ขนาดเล็ก (sUAS) เบือ้ งต้น
ค่าลงทะเบียน5,500 บาท

รุน่ ที่ 1: 21 - 22 มิถนุ ายน 2561
รุน่ ที่ 2 : 2 - 3 สิงหาคม 2561

หลักการและความเป็นมาของเทคโนโลยี sUAS , แนวคิดและการประยุกต์เทคโนโลยี sUAS ในงานด้านต่างๆ , กฎหมายการขออนุญาตใช้ sUAS ในประเทศไทย , การฝึกปฏิบตั กิ ารใช้ sUAS ในการสำ�รวจเบือ้ งต้น
วิทยากร : รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ, ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

32. การจัดทำ�แผนทีร่ ายละเอียดสูงและวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน (sUAS)
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุน่ ที่ 1 : 12 -13 กรกฎาคม2561
รุน่ ที่ 2 : 23 - 24 สิงหาคม 2561

หลักการและความเป็นมาของเทคโนโลยีและการประยุกต์ sUAS ในการจัดทำ�แผนที,่ การฝึกปฏิบตั กิ ารใช้ sUAS ในการจัดทำ�แผนที,่ การวิเคราะห์และจัดทำ�แผนที่ Orthomosaic และ 3D โดยประยุกต s์ UAS และการฝึกปฏิบตั กิ ารใช้
โปรแกรมโฟโตแกรมเมทรีสมัยใหม่ (Modern Photogrammetry)
วิทยากร : รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ, ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

33. การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั (ภาคปฏิบตั )ิ
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

รุน่ ที่ 5 : 19 - 21 มิถนุ ายน 2561

หลักการสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั , ฝึกปฏิบตั ิ : การสร้างกรอบคิดในการวิจยั , การสร้างแบบสอบถาม, การสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง, การสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดกึง่ มีโครงสร้างและไม่มโี ครงสร้าง
วิทยากร : ดร.วรรณดี สุทธินรากร

34. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลใน
การวิจยั เชิงปริมาณ
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุน่ ที่ 5 : 18 - 20 กรกฎาคม 2561

หลักการของการวิจยั เชิงปริมาณ, หลักการใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพือ่ รองรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล, การใช้ค�ำ สัง่ การตัง้ ค่ารหัส และค่าตัวแปรการลงข้อมูลในโปรแกรมสำ�เร็จรูป, หลักการเลือกใช้สถิตเิ พือ่ การวิจยั สถิตพิ รรณา สถิตอิ นุมาน,
การอ่านและแปลผลการทดสอบความเทีย่ งของแบบสอบถาม, ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, การใช้ค�ำ สัง่ t (t-test) และการแปลผล :One sample t-test, Independent t-test, Paired sample t-test,
การใช้ค�ำ สัง่ และการแปลผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน : One way analysis of variances, Factorial analysis of variances, การใช้ค�ำ สัง่ และการแปลผลการวิเคราะห์คา่ ไคสแควร์คา่ สหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคณ
ู
วิทยากร : ดร.วรรณดี สุทธินรากร

35. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวน
การวิจยั
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

รุน่ ที่ 4 : 9 - 11 พฤษภาคม 2561

แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจยั , หลักการวิจยั และระเบียบวิธวี จิ ยั , การสร้างเครือ่ งมือสำ�หรับการวิจยั , การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั , เทคนิคทีน่ �ำ มาใช้ในการวิจยั , กรณีศกึ ษา, ปฏิบตั กิ าร : การออกแบบงานวิจยั เพือ่
พัฒนาองค์กร
วิทยากร : ดร.วรรณดี สุทธินรากร

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำ�งานวิจัย

หมายเหตุ : 1. จำ�นวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรละ 20 คน 2.* หลักสูตรเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/คน

http://www.eto.ku.ac.th

