
โครงการพฒันาบคุลากรภาครฐัและเอกชนประจําปี 2564 
 สํานกัสง่เสรมิและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์           

หลกัสตูร รุน่ที ่: วนัที ่ ขอบเขตเนือ้หา 
เพือ่การพฒันาทกัษะในการทาํงาน 

1. กลยทุธก์ารสือ่สาร
องคก์ร(Strategy of 
Corporate 
Communication)  
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 

รุนท่ี 3 : 2 - 3 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 4 : 10 -11 มิถุนายน 2564 

แนวคิดสําคญัของการสื่อสารองคกรตอการพัฒนาองคกรใหประสบผลสําเร็จ , องคประกอบของแผนงานสื่อสารองคกร , การ
วิเคราะหสถานการณ , การกําหนดกลุมเปาหมายทางการสื่อสาร , การกําหนดวัตถุประสงคทางการสือ่สาร , การกําหนดเครื่องมือ
การสื่อสาร , การกําหนดงบประมาณ/ระยะเวลา , การประเมินผลแผนการสื่อสารองคกร , การฝกปฏบัิติเขียนแผนการสื่อสาร
องคกร , การนําเสนอแผนการสื่อสารองคกร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบขอซักถาม และรับฟงคําแนะนํา 
วิทยากร : รศ.ดร.นธกฤต วันตะเมล   

2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
คาลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุนท่ี 3 :  29 - 30 มิถุนายน 2564 
รุนท่ี 4 :  20–21 กรกฎาคม 2564 
 

เขาใจถึงความเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบัน ผลกระทบและการเตรียมพรอมรับมือ และ เครื่องมอืในการคิดวางแผน รวมท้ัง
ขอมูลตางๆท่ีมคีวามจําเปนท่ีตองทราบเพ่ือใหทันการณ และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ข้ันตอนในการดําเนินการกระบวนการคดิ
เชิงออกแบบ ตัวอยางและการนําไปใช ,การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง (Disruptive Changes)  , ความคิดสรางสรรคและการ
เปลี่ยนแปลง ,ขอมูลและเครื่องมือในการคิด, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) , ข้ันตอนของกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 
วทิยากร : ดร.รวิดา วิริยกิจจา 

3. เทคนิคการมดัใจลูกคาดวย 
“Customer Centric Excellence” 
คาลงทะเบียน 2,800 บาท 

 

รุนท่ี 3 : 22 มิถุนายน 2564 
รุนท่ี 4 : 24 สิงหาคม 2564 

เขาใจ แนวคิด ทฤษฎี และ ทักษะ ท่ีเก่ียวของกับเรื่อง Customer Centricity เพ่ิมข้ึน , มีทักษะการคนหา Pain Point และ 
สามารถนําไปใชไดจริง , สามารถออกแบบ ผลิตภณัฑ บริการ หรือ วิธีการจูงใจผูมสีวนไดสวนเสียดวยแนวคิด Customer 
Centricity , เพ่ิมเตมิ ประสบการณ ความรู และ ทักษะการแกปญหา ระหวางผูเขาสมัมนาดวยกัน และ รับแนวทางการตอยอดจาก
ผูเช่ียวชาญเพ่ิมเติม ,สามารถประยุกตใชความรู และ ประสบการณ กับเรื่องสวนตัว หรืองานท่ีรับผิดชอบได 
วิทยากร : อาจารยพชัรพล ชาญอุไร 

4. พัฒนาผูสอนภายในองคกร 
คาลงทะเบียน 2,800 บาท 
 

รุนท่ี 1 : 16 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 2 : 22 มิถุนายน 2564 

ความหมายของการเปนผูสอนงานภายใน, บทบาทการเปนผูสอนงานภายใน, กระบวนการสอนงานภายในองคกร, เทคนิคการสอน
งานภายใน, ประยุกตแนวทางการเปน Coach และการเปน Facilitator เพ่ือคุณภาพการสอนงานภายใน, วิเคราะหผูรับการสอน, 
ออกแบบแผนการสอน, แนวทางการสรางการมสีวนรวมในกิจกรรมการเรยีนรู,  การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพของผูสอน,  ฝก
ปฏิบัติการออกแบบการสอน 
วิทยากร : อาจารยนิติ ยอดดําเนิน 

5. ชีวิตสาํเร็จไดดวย Mindset  
คาลงทะเบียน 4,500 บาท  

รุนท่ี 3: 1-2 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 4 : 9 - 10 สิงหาคม 2564 

การเรยีนรูและเขาใจกรอบความคดิ กระบวนทัศนใหมของ Mindset, Mindset ของความเขาใจและการปฏิบัตติอความหลากหลาย
ทางเพศวิถีในสังคม, การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ Fix Mindset เปนกรอบความคิดแบบ Growth Mindset, การคนหาจุดเปลี่ยน
ดวยตัวเอง, การปรับชีวิตเชิงรุกดวย Growth Mindset, การสราง Growth Mindset ในการดําเนินชีวิต ครอบครัว และการทํางาน 
วิทยากร : ดร.สุชาติ  คาทางชล 

6. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
คาธรรมเนียม 2,800 

รุนท่ี 3 : 15  มีนาคม 2564 
รุนท่ี 4 : 22 มิถุนายน 2564 

บทบาทของผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน , ทบทวนเครื่องมือการประเมินเครือ่งมือท่ีใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน KPIs และ OKRs , การประเมินผลการปฏิบัตโิดยใชเทคนิค OKRs (Objectives and Key Results) , การนํา 
Competency มาใชเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน , การออกแบบประเมินโดยนําระบบ OKRs รวมกับ Competency, 



การตรวจสอบและตดิตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วิทยากร : ดร.สมชาย หัตถสุวรรณ   

7. แปลงแผนยทุธศาสตร์
องคก์รสูก่ารปฏบิตั ิ:การเขยีน
และประเมนิโครงการ 
คา่ลงทะเบยีน 6,000 บาท 

รุน่ที ่39 : 9 – 12 มีนาคม 
2564 
รุนท่ี 40 : 17– 20  สิงหาคม 2564 
  

แนวคดิเกีย่วกบัแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร, หลกัการและเทคนคิการเขยีนโครงการ, 
ฝึกปฏบิตักิารเขยีนโครงการตามแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร, การออกแบบวธิกีารและ
เครือ่งมอืเพือ่ประเมนิผลโครงการ, นําเสนอโครงการประเมนิโครงการตามแผน
ยทุธศาสตรอ์งคก์ร, แลกเปลีย่นความคดิเห็นรว่มกนั 
วทิยากร : รศ.ดร.พนติ เข็มทอง และคณะ 

8. ทกัษะการเป็นวทิยากร
ยคุใหม ่
คา่ลงทะเบยีน 6,000 บาท 

รุน่ที ่14 : 8–11 มิถุนายน 
2564 
รุน่ที ่15 : 20–23 กรกฎาคม 
2564 

มโนทัศนว์ทิยากรฝึกอบรม, การเรยีนรูแ้ละกระบวนการคดิ, ทกัษะและวธิกีารสอน, สือ่
ในการฝึกอบรม, การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู,้ ฝึกปฏบิตักิารเขยีนแผนการเรยีนรู,้ 
ฝึกปฏบิตักิารเป็นวทิยากร 
วทิยากร : รศ.ดร.พนติ เข็มทอง และคณะ 

9. การออกแบบจดัสวน 
คา่ลงทะเบยีน 9,500 
บาท 

รุน่ที ่28 : 17-23 
พฤษภาคม 2564 

รปูแบบของสวน, พรรณไมท้ีใ่ชใ้นการจัดสวน, การเขยีนแบบและการอา่นแบบ, 
ขัน้ตอนการออกแบบศลิปะ, การประเมนิราคา, การปักผงั, เทคนคิการทําน้ําตก, 
ขัน้ตอนการจัดสวน การดแูลรักษา และระบบน้ําในสวน, สนามหญา้ 
วทิยากร : รศ.เอือ้มพร วสีมหมาย และคณะ ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร 

10. การจดัการผลติผกั
และผลไมอ้นิทรยีต์าม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
คา่ลงทะเบยีน 16,000  
บาท 

รุน่ที ่3 : 26 เม.ย.-1 พ.ค.
2564 
รุน่ที ่4 : 5-10 กรกฎาคม.
2564 

หลกัการและความสําคญัของเกษตรอนิทรยี,์ สํารวจพืน้ทีผ่ลติเกษตรอนิทรยี ์,วธิกีาร
จดทะเบยีนแปลงเกษตรอนิทรยี ์,คํานวณพืน้ที ่ผลผลติ รอบอายพุชื, เอกสารระเบยีบ
เกษตรอนิทรยีส์ากล, คํานวณดนิและผสมวสัดชุวีธาตอุาหาร, การควบคมุวัชพชืใน
ระบบเกษตร, ปฏบิตักิารควบคมุวัชพชื, การบรหิารแมลงศตัรพูชืในระบบเกษตร
อนิทรยี,์ ปฏบิตักิารควบคมุแมลงศตัรพูชื, การบรหิารโรคพชืในระบบเกษตรอนิทรยี,์ 
ปฏบิตักิารควบคมุโรคพชื, การจัดการน้ําและแหลง่น้ํา, ปฏบิตักิารแหลง่น้ํา, ระบบการ
จา่ยน้ําในระบบเกษตรอนิทรยี,์ วธิกีารใหน้ํ้า, วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่วในระบบ
เกษตรอนิทรยี,์ การบรหิารตลาดในระบบเกษตรอนิทรยี,์ คณุสมบตัทิางกายภาพของ
ผลผลติ บรรจภุัณฑ,์ ปฏบิตักิารการสง่ออกและจัดทําใบสัง่สนิคา้ 
วทิยากร :  ผศ.สมพงษ์  เจษฎาธรรมสถติ  และคณะ ภาควชิาเกษตรกลวธิาน คณะ
เกษตร 

11. การวเิคราะหก์ารเงนิ
เพือ่การบรหิารสมยัใหม ่
(Modern Finance for 
Modern Non-Finance 
Staff) 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 

รุน่ที ่22 : 10 - 11 
มนีาคม 2564 
รุน่ที ่23 : 12–13 
พฤษภาคม 2564 
รุน่ที ่24 : 25 – 26 
สงิหาคม 2564 

พืน้ฐานและแนวคดิการเงนิเพือ่การบรหิารสมยัใหม,่ การอา่นและวเิคราะหง์บการเงนิ, 
การวเิคราะหต์น้ทนุ, การวเิคราะหค์วาม เป็นไปไดโ้ครงการลงทนุ, การบรหิารความ
เสีย่งผา่นการประกนัภยั, ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหง์บการเงนิ วเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ 
โครงการลงทนุ การประกนัภยั 
วทิยากร : อาจารยช์นัธณา ศวิโมกษธรรม 

12. การเขยีนหนังสอื
ราชการ 

รุน่ที ่19 : 22 กุมภาพันธ 
2564 

ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาทักษะการเขยีนเพือ่ตดิตอ่ประสานงาน, รปูแบบและเนือ้หา
ในหนังสอืราชการ, วเิคราะหร์ปูแบบ เนือ้หา และการใชภ้าษาในหนังสอืราชการ, การ



   คา่ลงทะเบยีน 2,800 
บาท 

รุน่ที ่20 : 11 พฤษภาคม 
2564 
รุนท่ี 21 : 8 มิถุนายน 2564 

ใชป้ระโยคและการเขยีนยอ่หนา้, การรา่งเนือ้หาในหนังสอืราชการ, ปัญหาหรอื
ขอ้บกพรอ่งทีพ่บในการรา่งหนังสอืราชการ 
วทิยากร : ดร.สรุยีรั์ตน ์บํารงุสขุ 

13. การเขยีนรายงานการ
ประชมุ 
คา่ลงทะเบยีน 2,800 บาท 
 

รุนท่ี 20 : 23 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 21 : 1 กรกฎาคม 2564 
รุนท่ี 22 : 5 สิงหาคม 2564 

ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาทักษะการเขยีนรายงานการประชมุ, การประชมุ และรปูแบบ
ของการประชมุ, สว่นประกอบของรายงานการประชมุ, วธิกีารจดบนัทกึรายงานการ
ประชมุในแตล่ะระเบยีบวาระการประชมุ, การใชภ้าษาเขยีนในรายงานการประชมุ, การ
เขยีนยอ่หนา้ 
วทิยากร : รศ.ดร.สริวิรรณ นันทจันทลู  

14. การเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม   
คาลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุนท่ี 4 : 10 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 5 : 19 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 6 : 18 สิงหาคม 2564 

ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ , รูปแบบและเน้ือหาในหนังสือราชการ , การใชภาษาเขียนในหนังสือราชการ ไดแก การ
ใชคํา การใชสํานวน การใชประโยค , ปญหาหรือขอบกพรองท่ีพบในการรางหนังสือราชการ , ฝกรางหนังสือราชการตามโจทยท่ี
กําหนด , ความรูเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือติดตอประสานงาน , วิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และการใชภาษาในวิธีการจด
บันทึกรายงานการประชุม , คําศัพทในการจดบันทึกรายงานการประชุม , วิเคราะหตัวอยางรายงานการประชุม ,  
วิทยากร : รศ.ดร.สริิวรรณ นันทจนัทูล และ ดร.สรุยีรตัน บํารุงสุข 

15. กลยทุธการตลาดและ
การบรกิาร 
เชงิรกุ 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 

รุนท่ี 23 : 17–18 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 24 : 19- 20 กรกฎาคม 2564 

การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร, กลยทุธก์ารโฆษณา, กลยทุธก์ารสง่เสรมิการขาย
, การทํา Marketing PR และ Event Marketing, การสือ่สาร ณ จดุขาย, เครือ่งมอืใน
การสรา้งความสมัพันธก์บัลกูคา้, การสรา้งสมัพันธภาพกบัลกูคา้รายใหญ,่ การบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ 
วทิยากร : รศ.ชืน่จติต ์แจง้เจนกจิ 

16. Why-Why Analysis 
วเิคราะหอ์ยา่งไรเมือ่เกดิ
ปัญหา 
คา่ลงทะเบยีน 2,800 บาท 

รุนท่ี 17 : 22 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 18 : 21 มิถุนายน 2564 
 

ธรรมชาตขิองการเกดิปัญหาและกระบวนการแกไ้ขปัญหา, สิง่ทีต่อ้งทํากอ่นจะทําการ
วเิคราะห:์ หลกัการ 5G, Why-Why Analysis คอือะไร, วธิกีารมองปัญหาแบบ Why-
Why Analysis, ขอ้ควรระวังในการวเิคราะห ์Why-Why 
วทิยากร : อาจารยว์รสงิห ์ถนอมสงิห ์

17. ทกัษะการสือ่สารอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
(Effective 
Communication Skills)  
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 
 

รุน่ที ่13 : 15-16 
กมุภาพนัธ ์2564 
รุน่ที ่14 : 10-11 
พฤษภาคม 2564 

การสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร,  พืน้ฐานสําคญัของการสือ่สาร, สไตล์
การสือ่สารทีห่ลากหลาย, เครือ่งมอืการสือ่สาร, เทคนคิการสือ่สารในรปูแบบตา่งๆ, 
แนวทางประยกุตใ์ชท้กัษะการสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ, สือ่สารอยา่งผูนํ้าทํา
อยา่งไร, กําหนดเป้าหมายทีต่อ้งการ, การวเิคราะหผ์ูฟั้ง, การวางแผนการสือ่สารอยา่ง
มกีลยทุธ,์ เทคนคิการสือ่สารกลยทุธอ์ยา่งมชีัน้เชงิ, การประเมนิผลการสือ่สารอยา่งมี
กลยทุธ ์
วทิยากร : ดร.พัชรา วาณชิวศนิ 

18. กลยทุธก์ารทํางาน
อยา่งมอือาชพี 
คา่ลงทะเบยีน 2,800 บาท 
 

รุน่ที ่13 : 8 มนีาคม 
2564 
รุน่ที ่14 : 12 
กรกฎาคม 2564 

ความเป็นมอือาชพี, การคน้หาจดุแขง็และจดุควรพัฒนา, การกําหนดเป้าหมายในชวีติ
, กลยทุธต์า่งๆ ในการทํางานอยา่งมอือาชพี, แนวทางประยกุตใ์ชก้ลยทุธต์า่งๆ เพือ่
การทํางานอยา่งมอือาชพี 
วทิยากร : ดร.พัชรา วาณชิวศนิ 



19. เทคนคิการนําเสนอ
อยา่งมอือาชพี 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 

รุน่ที ่13 : 14 - 15 
มถินุายน 2564 
รุน่ที ่14 : 16 - 17 
สงิหาคม 2564 

ความสําคญัของการนําเสนอ, การนําเสนอรปูแบบตา่งๆ, กระบวนการนําเสนอ, การ
จัดเตรยีมเนือ้หาทีถ่กูใจผูฟั้ง, การเตรยีมการนําเสนอทีโ่ดนใจผูฟั้ง, เทคนคิการ
นําเสนอทีห่ลากหลาย, ปัญหาทีพ่บเจอในการนําเสนอ, การคน้หาจดุเดน่และจดุควร
พัฒนาของตนเอง, การฝึกปฏบิตักิารนําเสนอในสถานการณจ์รงิ 
วทิยากร : ดร.พัชรา วาณชิวศนิ 

20. เทคนคิการเจรจา
ตอ่รอง 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 
 

รุน่ที ่13 : 17 - 18 
มนีาคม 2564 
รุน่ที ่14 : 16 - 17 
มถินุายน 2564 

การเจรจาตอ่รอง ยทุธวธิกีารเจรจาตอ่รอง แบบทดสอบตนเองเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
เจรจา กลวธิกีารเจรจาตอ่รอง แบบฝึกหดัการเจรจาตอ่รอง 
วทิยากร : อาจารยธ์นารัช วัชระพสิทุธิ ์

21. การวเิคราะหส์าเหตุ
ของปัญหาและการ
ตดัสนิใจเลอืกวธิแีกปั้ญหา 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 

รุน่ที ่13 : 3 – 4  
มนีาคม 2564 
รุน่ที ่14 : 21–22 
กรกฎาคม 2564 

แนวความคดิเกีย่วกบัปัญหาและวธิกีารในการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจทีม่ี
ประสทิธภิาพ ระดมสมองเพือ่คน้หาปัญหาการทํางานของผูเ้ขา้สมัมนา การวเิคราะห ์
และประเมนิผลสภาพของปัญหา เครือ่งมอืวเิคราะหปั์ญหา การชีส้าเหตขุองปัญหา 
บทบาทของสมองในการตดัสนิใจ  การวเิคราะห ์การประเมนิ และพัฒนาทางเลอืกใน
การแกปั้ญหาเพือ่ การตดัสนิใจแบบตา่งๆ ในการแกปั้ญหา Workshop เพือ่ฝึก
กระบวนการตดัสนิใจและแกปั้ญหา 
วทิยากร : อาจารยธ์นารัช วัชระพสิทุธิ ์

22. กลยทุธก์ารคดินอก
กรอบและคดิสรา้งสรรค ์
คา่ลงทะเบยีน 2,800 บาท 

รุนท่ี 15 :  14 กรกฎาคม 2564  
รุนท่ี 16 : 4 สิงหาคม 2564 

ความสําคญัของการมแีละใชค้วามคดิสรา้งสรรค,์ ฝึกนสิยัทีส่รา้งความสําเร็จและความ
เชือ่มนัในตนเอง, สนับสนุนใหช้อบสรา้งสรรค,์ หลกัการเตรยีมพรอ้มสําหรับการเริม่คดิ
สรา้งสรรค,์ วธิกีารตา่งๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  10 วธิ,ี แบบฝึกหดัใน
การสรา้งความคดิใหม่ๆ  
วทิยากร : อาจารยธ์นารัช วัชระพสิทุธิ ์

23 การพฒันาบคุลกิภาพ
และการพดูตอ่ทีส่าธารณะ 
คา่ลงทะเบยีน 5,500      

รุนท่ี 1 : 29 - 31 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 2 : 18 - 20 สิงหาคม 2564 

การพฒันาบคุลกิภาพและหลกัการพดูในทีส่าธารณะ, การเตรยีมการพดูในรปูแบบตา่ง 
ๆ, กลยทุธก์ารขจัดความประหมา่หนา้เวท,ี การใชถ้อ้ยคําและน้ําเสยีง สายตา ทา่ทาง 
ประกอบการพดู, การพดูเพือ่จงูใจผูฟั้ง, เทคนคิการเลา่เรือ่งทีป่ระทับใจ, .หลกัการพดู
ในโอกาสและพธิกีารตา่งๆ, การสรา้งและเรา้อารมณ์ในการพดู 
วทิยากร : ดร.สชุาต ิคา้ทางชล 

24 เทคนคิการเป็นพธิกีร     
คา่ลงทะเบยีน  2,800 บาท 

รุนท่ี 8 : 11 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 9 : 19 สิงหาคม 2564 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเปนพิธีกร เชน บทบาท หนาท่ี บุคลิกภาพ การใชไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอยางถูกตอง 
เหมาะสมกับสถานการณ เปนตน  การเตรยีมขอมลู การเขียนคํากลาวรายงาน การเขียนบทพิธีกรท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ  
วิทยากร :  อาจารยสุพัชรินทร  ชาญชางเหล็ก,  อาจารยสริิรตัน  น่ิมเงิน 

25.การบรหิารเวลา(Time 
Management) 
คา่ลงทะเบยีน 2,800 บาท 
 
 

รุนท่ี 22 : 3 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 23 : 20 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 24 : 7 มิถุนายน 2564 

ทําอยา่งไรจงึจะบรหิารเวลาใหไ้ดด้แีละมปีระสทิธภิาพ, ความสําคญัและคณุคา่ของ
เวลา, หลกัในการบรหิารเวลาใหม้ปีระสทิธภิาพ, การจัดลําดบัความสําคญักอ่นหลงั
ของงาน, การวางแผนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ, วธิเีพิม่ประสทิธภิาพในการใช ้
เวลา, แนวปฏบิตัเิพือ่ประหยัดเวลาในการทํางาน 
วทิยากร : อาจารยรั์ตนา  กลัน่แกว้ 



26. การพัฒนาทมีใหช้นะ
ดว้ยพลงับวก 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 

รุนท่ี 14 : 12–13 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 15 : 1-2 กรกฎาคม 2564 

กระบวนทัศน์ทมีงาน, ธรรมชาตคิวามตอ้งการและพฤตกิรรมของมนุษยใ์นองคก์าร, 
ความเขา้ใจและการปฏบิัตติ่อความหลากหลายทางเพศวถิขีองทมีงาน, การบรหิาร
ทีมงานในยุคการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู นํ้าที่กําชัยชนะ, พลังการสื่อสารและ
ประสานงาน, กลยุทธก์ารบรหิารความขัดแยง้แบบธรรมชาต,ิ กระบวนการเชือ่มโยง
อารมณ์และสมอง, กระบวนการคดิอยา่งสรา้งสรรคใ์หเ้กดิทมีทีต่อ้งการ 
วทิยากร : ดร.สชุาต ิคา้ทางชล 

27. การบรกิารใหไ้ดด้ัง่ใจ 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท 

รุนท่ี 13 : 22–23 กรกฎาคม 2564 
รุนท่ี 14 : 2 - 3 สิงหาคม 2564 

ความเขา้ใจและการปฏบิตัติอ่ความหลากหลายทางเพศวถิขีองลกูคา้, การสรา้งและ
ประยกุตโ์มเดลการประเมนิพฤตกิรรมการบรกิาร, หวัใจสําคญัของจติวทิยาการสรา้ง
สมัพันธภาพในงานบรกิาร, การบรหิารความขดัแยง้และบรหิารจติในภาวะวกิฤต,ิ 
เทคนคิการเจรจาตอ่รองการพดูเชงิสรา้งสรรค,์ การพัฒนาทศันคตแิละความคดิเชงิ
สรา้งสรรคเ์พือ่งานบรกิาร, บคุลกิภาพและเทคนคิการใหบ้รกิารอยา่งประทบัใจ 
วทิยากร : ดร.สชุาต ิคา้ทางชล 

28. การพัฒนาภาวะผูนํ้าใน
ยคุทีเ่ปลีย่นแปลง 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 บาท  

รุนท่ี 7 : 7-8 มิถุนายน 2564 
รุนท่ี 8 : 23-24 สิงหาคม 2564 

จติวทิยาการบรหิารเชงิพฤตกิรรมในยคุ New Normal 4.0,  ธรรมาภบิาลของภาวะ
ผูนํ้าตามแนวทรงงาน ร.9,  การสรา้งทมีแกรง่และศลิปการบงัคบับญัชา, วงจรแหง่
ความสําเร็จขององคก์าร, การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพในองคก์าร, การบรหิารความ
ขดัแยง้เชงิพทุธ, เทคนคิการใหร้างวัลการลงโทษอยา่งเป็นธรรม, หลมุพรางทางการ
บรหิารของผูนํ้า, ความเขา้ใจและการปฏบิตัติอ่ความหลากหลายทางเพศวถิขีองสงัคม
การทํางานทีเ่ปลีย่นแปลง 
วทิยากร : ดร.สชุาต ิคา้ทางชล 

29.  อญัมณศีาสตรแ์ละ
เครือ่งประดบั 
คา่ลงทะเบยีน 29,000 
บาท 

รุน่ที ่48 :                            
21 กมุภาพนัธ ์– 6 
มถินุายน 2564 
รุน่ที ่49 :                              
4 กรกฎาคม – 10 
ตลุาคม 2564 
(เรยีนทกุวนัอาทติย)์ 

อญัมณีศาสตร,์ การตรวจวเิคราะหอ์ญัมณ,ี พลอยสงัเคราะห ์และพลอยธรรมชาต,ิ 
หลกัการประเมนิคณุภาพ ประเมนิราคา พลอยส ีและหยก, ไขม่กุ, เพชร,โลหะทีนํ่ามา
ทําเครือ่งประดบั, การประเมนิราคาเครือ่งประดบั 
วทิยากร : อาจารยส์รุยี ์ลขิติตชยั : ผูสํ้าเร็จการศกึษาดา้นอญัมณศีาสตร ์จาก
สถาบนัอญัมณศีาสตรแ์หง่เอเชยี (AIGS), เป็นอาจารยพ์เิศษประจําภาควชิาฟิสกิส ์
มก. 

เพือ่พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
30. การใช ้Google 
Apps เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการ
ทํางาน 
คา่ลงทะเบยีน 3,000 
บาท 

รุนท่ี 3 : 12 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 4 : 21 กรกฎาคม 2564 

ทําความรูจักกับบริการของ Google Apps , พ้ืนฐานการใชงาน Google Form , การบริหารจัดการไฟลเพ่ือทํางานรวมกัน , การ
สราง QR Code สําหรับดาวนโหลดไฟลเอกสาร , การใชงาน Pivot Table เบ้ืองตน , 
ความปลอดภัยของขอมูล  หมายเหตุ : ผูอบรมตองนําโนตบุคมาเองในวันอบรม 

วทิยากร : นายวิษณุ  สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ สังกัด สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  



31.การใชง้าน Google 
Data Studio เพือ่การ
วเิคราะห ์ขอ้มลู เบือ้งตน้  
คา่ลงทะเบยีน 4,500 
บาท 
 

รุนท่ี 1 : 4 – 5 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 2 : 10 -11 มิถุนายน 2564 

ความรู ้ฐานขอ้มลูเบือ้งตน้, การใชง้าน Google Data Studio, การสรา้ง ขอ้มลูสําหรับ
การใช ้วเิคราะหข์อ้มลู, การวเิคราะหข์อ้มลู โดย Google Data Studio, การสรา้ง
รายงาน โดย Google Data Studio, การ นําเสนอรายงาน  
หมายเหต ุ: ผูอ้บรมตอ้งนําโน๊ตบุค๊มาเองในวันอบรม 
วทิยากร : อาจารยช์ยัพร อยูส่ขุสวัสดิ ์

32. การใช ้Microsoft 
Excel เพือ่การใชง้านใน
สํานักงาน 
คา่ลงทะเบยีน 4,500 
บาท 

รุนท่ี 21 : 25 - 26 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 22 : 18 – 19 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 23 : 15 – 16 กรกฎาคม 2564 

พืน้ฐานการใช ้Excel, การจัดเกบ็ขอ้มลู, การอา้งองิขอ้มลู, การสบืคน้จากขอ้มลู, การ
เชือ่มโยงขอ้มลู, การใชง้านฟังกช์ัน่ใน Excel สําหรับการจัดการขอ้มลู,การจัดทํา
รายงานสรปุขอ้มลูและแผนภาพสําหรับนําเสนอ ดว้ย PivotTable และ PivotChart, 
ฝึกปฏบิตักิารใชง้านฟังกช์ัน่ใน Excel 
วทิยากร : ดร.เอกอนงค ์ตัง้กฤษ์วราสกลุ  

33. การพัฒนาฐานขอ้มลู
เบือ้งตน้ 
คา่ลงทะเบยีน 5,500 
บาท 

รุนท่ี 15 : 17 - 19 มีนาคม 2564 
รุนท่ี 16 : 23 - 25 มิถุนายน 2564 

 

ความรูเ้รือ่งฐานขอ้มลู, การออกแบบฐานขอ้มลู, การจัดขอ้มลูดว้ยภาษาSQL, การใช ้
งานโปรแกรมจัดการฐานขอ้มลู, การสรา้งTable และจัดการขอ้มลู,การสรา้ง Query 
เพือ่เรยีกใชง้านขอ้มลู, การสรา้งและใชง้าน Form เพือ่จัดการขอ้มลู, การสรา้งและใช ้
งาน Report เพือ่นําเสนอขอ้มลู 
วทิยากร : อาจารยช์ยัพร อยูส่ขุสวัสดิ ์

เพือ่พฒันาทกัษะทางดา้นงานวจิยั 
34. การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่พัฒนาองคก์รชมุชน
และทอ้งถิน่    
คา่ลงทะเบยีน 5,500 บาท  
 

รุน่ที1่ : 11 – 13 
มกราคม 2564 
รุน่ที2่ : 10 -12 
พฤษภาคม 2564 

หลกัการและแนวคดิในการพัฒนาชมุชนและองคก์รชมุชนเพือ่การจัดการตนเอง, การ
ออกแบบการวจัิยเพือ่พัฒนาชมุชนและองคก์รชมุชน, การใชเ้ครือ่งมอืในการสํารวจ
ความจรงิ, การใชเ้ครือ่งมอืในสรา้งกลยทุธเ์พือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงใหก้บัชมุชน,  
เครือ่งมอืในการสรา้งการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน,  การนําผลการศกึษาไปใช ้
ประโยชน ์และการกําหนดนโยบายระดบัชมุชน, การขยายผล 
วทิยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สทุธนิรากร 

35. การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่สรา้งความหมายใหม่
ในการเรยีนรู ้: เชือ่มโลก
และหอ้งเรยีนไวด้ว้ยกนั   
คา่ลงทะเบยีน 5,500 บาท 
 

รุน่ที ่1 : 14-16 
มถินุายน 2564 
รุน่ที ่2 : 19 - 21 
กรกฎาคม 2564 

เรยีนรูห้ลกัการ แนวคดิ และกระบวนการของการวจัิยเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน , การ
ออกแบบการวจัิยเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน, การกําหนดตวันําการเปลีย่นแปลง, 
เครือ่งมอืของการวจัิยเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (เครือ่งมอืในการสํารวจปัญหา 
เครือ่งมอืการสรา้งการเปลีย่นแปลง เครือ่งมอืในการเรยีนรู)้ , การวเิคราะหข์อ้มลูและ
การอธบิายผลการวจัิย , การเขยีนผลและเผยแพรผ่ลการวจัิย 
 วทิยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สทุธนิรากร 

36. การสรา้งโจทยใ์นการ
วจัิยและการเขยีน
โครงการวจัิยผสานวธิเีพือ่
ขอรับทนุสนับสนุนการวจัิย  
คา่ลงทะเบยีน 5,500 บาท    

รุน่ที ่1 : 28-30 
มถินุายน 2564 
รุน่ที ่2 : 16-18 
สงิหาคม 2564 

อดุมการณข์องการวจัิยเชงิปรมิาณ  การวจัิยเชงิคณุภาพ  และการวจัิยผสานวธิ,ี 
ประเภทของการวจัิยผสานวธิ ี,  กรณีศกึษาของการวจัิยผสานวธิปีระเภทตา่งๆ , การ
สรา้งโจทยใ์นการวจัิย , กระบวนการของการวจัิยผสานวธิ ีและการเขยีนโครงการวจัิย 
วทิยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สทุธนิรากร 



37. การสรางและใชเครื่องมือใน
การวิจัย 
คา่ลงทะเบยีน 5,500 บาท 

รุน่ที ่8 : 21 – 23  
มถินุายน 2564 
รุน่ที ่9 : 1-3 กนัยายน 
2564 

หลักการและวิธีการในการสรางเครื่องมือในการวิจัย, การทบทวนเอกสารเพ่ือสรางกรอบคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) , การนิยามเชิงปฏิบัติการแกตัวแปร , การสรางขอคําถามและการกําหนดมาตรวัด
สําหรับแบบสอบถาม , การหาคุณภาพของเครื่องมือ , การสรางแบบสัมภาษณและแบบสังเกต , การใชเครื่องมือใน
เทคนิคตางๆ ของการเก็บขอมูล เชน การสนทนากลุม (Focus group) เวทีชุมชน (Public hearing) การประชุม
กลุม (Group meeting) , การใชเครื่องมือแตละประเภทอยางถูกวิธี (ในระบบ offline และการประยุกตใชใน
ระบบ online) 
วทิยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สทุธนิรากร  

38. กลยทุธก์ารพัฒนา
องคก์รดว้ยกระบวนการวจัิย  
คา่ลงทะเบยีน 5,500 บาท 

รุนท่ี 8 : 19 - 21 พฤษภาคม 2564 
รุนท่ี 9 : 4 - 6 สิงหาคม 2564 

แนวคดิของการพฒันาองคก์รดว้ยกระบวนการวจัิย, หลกัการวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิย, 
การสรา้งเครือ่งมอืสําหรับการวจัิย,  การวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิย, เทคนคิทีนํ่ามาใชใ้น
การวจัิย, กรณีศกึษา, ปฏบิตักิาร :  การออกแบบงานวจัิยเพือ่พัฒนาองคก์ร 
วทิยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สทุธนิรากร  

39. การวเิคราะหข์อ้มลู
ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรปูทาง
สงัคมศาสตรแ์ละการแปล
ผลขอ้มลูในการวจัิยเชงิ
ปรมิาณ     
คา่ลงทะเบยีน 5,500 บาท 

รุนท่ี 7 : 12 - 14 กรกฎาคม 2564 หลกัการของการวจัิยเชงิปรมิาณ ความสําคญัของมาตรวัดในแบบสอบถาม การ
กําหนดตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม, การเปิดโปรแกรม การใชเ้มนูของโปรแกรม   
และการตัง้คา่ตวัแปรและการเปลีย่นคา่ของตวัแปร, การป้อนขอ้มลูจากแบบสอบถาม
ในโปรแกรม, การสรา้งตวัแปรใหมจ่ากการคํานวณ เงือ่นไข และการเลอืกขอ้มลูเพือ่
ทําการวเิคราะห ์                    
(การบรหิารจัดการขอ้มลู), การหาคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability), การหาคา่สถติิ
พืน้ฐาน (Descriptive statistic)  เชน่ คา่ความถี ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน,  
การหาคา่สถติอิา้งองิ (Inferential statistic) , การอา่นผลและแปลผลจากการ
คํานวณ 
หมายเหต ุ: ผูอ้บรมตอ้งนําโน๊ตบุค๊มาเองในวันอบรม 
วทิยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สทุธนิรากร 
 

 


