
หลักสูตรหลักสูตร วันที่อบรมวันที่อบรม ขอบเขตเนื้อหา และ คุณสมบัติผู้เข้าอบรมขอบเขตเนื้อหา และ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

6.  การบริหารผลการปฏิบัติงาน
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

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

บทบาทของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ทบทวนเคร่ืองมือการประเมินเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs และ OKRs, การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้เทคนิค OKRs (Objectives and Key Results),  
การนำา Competency มาใช้เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน, การออกแบบประเมินโดยนำาระบบ OKRs ร่วมกับ Competency, การตรวจสอบและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิทยากร : ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

5.  ชีวิตสำาเร็จได้ด้วย Mindset 
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

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

การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด กระบวนทัศน์ใหม่ของ Mindset, Mindset ของความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีในสังคม, การเปล่ียนกรอบความคิดแบบ Fix Mindset เป็นกรอบความคิดแบบ Growth Mindset,  
การค้นหาจุดเปล่ียนด้วยตัวเอง, การปรับชีวิตเชิงรุกด้วย Growth Mindset, การสร้าง Growth Mindset ในการดำาเนินชีวิต ครอบครัว และการทำางาน
วิทยากร : ดร.สุชาติ  ค้าทางชล

 1. กลยุทธ์การส่ือสารองค์กร(Strategy of Corporate 
     Communication) 
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

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

แนวคิดสำาคัญของการส่ือสารองค์กรต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำาเร็จ, องค์ประกอบของแผนงานส่ือสารองค์กร, การวิเคราะห์สถานการณ์, การกำาหนดกลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสาร, การกำาหนดวัตถุประสงค์ทางการส่ือสาร, การกำาหนด 
เคร่ืองมือการส่ือสาร, การกำาหนดงบประมาณ/ระยะเวลา, การประเมินผลแผนการส่ือสารองค์กร, การฝึกปฏิบัติเขียนแผนการส่ือสารองค์กร, การนำาเสนอแผนการส่ือสารองค์กร การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังคำาแนะนำา
วิทยากร : รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ 

 2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 3 :  29 - 30 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 4 :  20 - 21 กรกฎาคม 2564

เข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบัน ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับมือ และ เคร่ืองมือในการคิดวางแผน รวมท้ังข้อมูลต่างๆท่ีมีความจำาเป็นท่ีต้องทราบเพ่ือให้ทันการณ์ และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ข้ันตอนในการดำาเนินการ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ตัวอย่างและการนำาไปใช้, การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Changes), ความคิดสร้างสรรค์และการเปล่ียนแปลง, ข้อมูลและเคร่ืองมือในการคิด, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking), ข้ันตอนของ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
วิทยากร : ดร.รวิดา วิริยกิจจา

 3. เทคนิคการมัดใจลูกค้าด้วย “Customer Centric    
     Excellence”
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

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

เข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และ ทักษะ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง Customer Centricity เพ่ิมข้ึน, มีทักษะการค้นหา Pain Point และ สามารถนำาไปใช้ได้จริง, สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ วิธีการจูงใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแนวคิด Customer 
Centricity, เพ่ิมเติม ประสบการณ์ ความรู้ และ ทักษะการแก้ปัญหา ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และ รับแนวทางการต่อยอดจากผู้เช่ียวชาญเพ่ิมเติม, สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ กับเร่ืองส่วนตัว หรืองานท่ีรับผิดชอบได้
วิทยากร : อาจารย์พชัรพล ชาญอุไร

 4. พัฒนาผู้สอนภายในองค์กร
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

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

ความหมายของการเป็นผู้สอนงานภายใน, บทบาทการเป็นผู้สอนงานภายใน, กระบวนการสอนงานภายในองค์กร, เทคนิคการสอนงานภายใน, ประยุกต์แนวทางการเป็น Coach และการเป็น Facilitator เพ่ือคุณภาพการสอนงานภายใน, วิเคราะห์
ผู้รับการสอน, ออกแบบแผนการสอน, แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้, การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพของผู้สอน,  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสอน
วิทยากร : อาจารย์นิติ ยอดดำาเนิน

 7. แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ :   
    การเขียนและประเมินโครงการ    
     ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 39 : 9 - 12 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 40 : 17 - 20  สิงหาคม 2564

แนวคิดเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร, หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ, ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร, การออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือเพ่ือประเมินผลโครงการ, นำาเสนอโครงการประเมินโครงการตาม 
แผนยุทธศาสตร์องค์กร, แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน
วิทยากร : รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำางานวิจัย

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน

21. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจ 
     เลือกวิธีแก้ปัญหา
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 13 : 3 - 4  มีนาคม 2564
รุ่นที่ 14 : 21 - 22 กรกฎาคม 2564

แนวความคิดเก่ียวกับปัญหาและวิธีการในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหาการทำางานของผู้เข้าสัมมนา การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพของปัญหา เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัญหา การช้ีสาเหตุของ
ปัญหาบทบาทของสมองในการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ การประเมิน และพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาเพ่ือ การตัดสินใจแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา Workshop เพ่ือฝึกกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธ์ิ

 8. ทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
     ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 14 : 8 - 11 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 15 : 20 - 23 กรกฎาคม 2564

มโนทัศน์วิทยากรฝึกอบรม, การเรียนรู้และกระบวนการคิด, ทักษะและวิธีการสอน, ส่ือในการฝึกอบรม, การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้, ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้, ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
วิทยากร : รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ

 9. การออกแบบจัดสวน  
     ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท

รุ่นท่ี 28 : 17 - 23 พฤษภาคม 2564 รูปแบบของสวน, พรรณไม้ท่ีใช้ในการจัดสวน, การเขียนแบบและการอ่านแบบ, ข้ันตอนการออกแบบศิลปะ, การประเมินราคา, การปักผัง, เทคนิคการทำาน้ำาตก, ข้ันตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำาในสวน, สนามหญ้า 
วิทยากร : รศ.เอ้ือมพร วีสมหมาย และคณะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

16. Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อ 
     เกิดปัญหา
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

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

ธรรมชาติของการเกิดปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา, ส่ิงท่ีต้องทำาก่อนจะทำาการวิเคราะห์: หลักการ 5G, Why-Why Analysis คืออะไร, วิธีการมองปัญหาแบบ Why-Why Analysis, ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Why-Why
วิทยากร : อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์

20. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 13 : 17 - 18 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 14 : 16 - 17 มิถุนายน 2564

การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจา กลวิธีการเจรจาต่อรอง แบบฝึกหัดการเจรจาต่อรอง
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

27. การบริการให้ได้ดั่งใจ
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

15. กลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

19. เทคนิคการนำาเสนออย่างมืออาชีพ
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

25. การบริหารเวลา(Time Management)
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

14. การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม  
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

13. การเขียนรายงานการประชุม
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

12. การเขียนหนังสือราชการ
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

11. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่       
     (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

18. กลยุทธ์การทำางานอย่างมืออาชีพ
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

รุ่นที่ 13 : 22 - 23 กรกฎาคม 2564
รุ่นที่ 14 : 2 - 3 สิงหาคม 2564

รุ่นที่ 23 : 17 - 18 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 24 : 19 - 20 กรกฎาคม 2564

รุ่นที่ 13 : 14 - 15 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 14 : 16 - 17 สิงหาคม 2564

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

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

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

รุ่นที่ 19 : 22 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 20 : 11 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 21 : 8 มิถุนายน 2564

รุ่นที่ 22 : 10 - 11 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 23 : 12 - 13 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 24 : 25 - 26 สิงหาคม 2564

รุ่นที่ 13 : 8 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 14 : 12 กรกฎาคม 2564

ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของลูกค้า, การสร้างและประยุกต์โมเดลการประเมินพฤติกรรมการบริการ, หัวใจสำาคัญของจิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพในงานบริการ, การบริหารความขัดแย้งและ
บริหารจิตในภาวะวิกฤติ, เทคนิคการเจรจาต่อรองการพูดเชิงสร้างสรรค์, การพัฒนาทัศนคติและความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่องานบริการ, บุคลิกภาพและเทคนิคการให้บริการอย่างประทับใจ
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล

28. การพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคที่เปลี่ยนแปลง
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

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

จิตวิทยาการบริหารเชิงพฤติกรรมในยุค New Normal 4.0,  ธรรมาภิบาลของภาวะผู้นำาตามแนวทรงงาน ร.9,  การสร้างทีมแกร่งและศิลปการบังคับบัญชา, วงจรแห่งความสำาเร็จขององค์การ, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์การ, การบริหารความขัดแย้งเชิงพุทธ, เทคนิคการให้รางวัลการลงโทษอย่างเป็นธรรม, หลุมพรางทางการบริหารของผู้นำา, ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของสังคมการทำางานที่เปลี่ยนแปลง
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร, กลยุทธ์การโฆษณา, กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย, การทำา Marketing PR และ Event Marketing, การส่ือสาร ณ จุดขาย, เคร่ืองมือในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่,  
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
วิทยากร : รศ.ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ความสำาคัญของการนำาเสนอ, การนำาเสนอรูปแบบต่างๆ, กระบวนการนำาเสนอ, การจัดเตรียมเนื้อหาที่ถูกใจผู้ฟัง, การเตรียมการนำาเสนอที่โดนใจผู้ฟัง, เทคนิคการนำาเสนอที่หลากหลาย, ปัญหาที่พบเจอในการนำาเสนอ, การค้นหา
จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง, การฝึกปฏิบัติการนำาเสนอในสถานการณ์จริง
วิทยากร : ดร.พัชรา วาณิชวศิน

ทำาอย่างไรจึงจะบริหารเวลาให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ, ความสำาคัญและคุณค่าของเวลา, หลักในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ, การจัดลำาดับความสำาคัญก่อนหลังของงาน, การวางแผนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ, วิธีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้เวลา, แนวปฏิบัติเพื่อประหยัดเวลาในการทำางาน
วิทยากร : อาจารย์รัตนา  กลั่นแก้ว

ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ, รูปแบบและเน้ือหาในหนังสือราชการ, การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำา การใช้สำานวน การใช้ประโยค, ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีพบในการร่างหนังสือราชการ, ฝึกร่างหนังสือราชการตาม
โจทย์ท่ีกำาหนด, ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือติดต่อประสานงาน, วิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และการใช้ภาษาในวิธีการจดบันทึกรายงานการประชุม, คำาศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม, วิเคราะห์ตัวอย่างรายงานการประชุม 
วิทยากร : รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรีย์รัตน์ บำารุงสุข

ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม, การประชุม และรูปแบบของการประชุม, ส่วนประกอบของรายงานการประชุม, วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม, การใช้ภาษาเขียนในรายงานการ
ประชุม, การเขียนย่อหน้า
วิทยากร : รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล

ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือติดต่อประสานงาน, รูปแบบและเน้ือหาในหนังสือราชการ, วิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ, การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า, การร่างเน้ือหาในหนังสือราชการ, ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ีพบในการร่างหนังสือราชการ
วิทยากร : ดร.สุรีย์รัตน์ บำารุงสุข

พ้ืนฐานและแนวคิดการเงินเพ่ือการบริหารสมัยใหม่, การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน, การวิเคราะห์ต้นทุน, การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน, การบริหารความเส่ียงผ่านการประกันภัย, ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย
วิทยากร : อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม

ความเป็นมืออาชีพ, การค้นหาจุดแข็งและจุดควรพัฒนา, การกำาหนดเป้าหมายในชีวิต, กลยุทธ์ต่างๆ ในการทำางานอย่างมืออาชีพ, แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการทำางานอย่างมืออาชีพ
วิทยากร : ดร.พัชรา วาณิชวศิน

26. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 14 : 12 - 13 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 15 : 1 - 2 กรกฎาคม 2564

กระบวนทัศน์ทีมงาน, ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ, ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของทีมงาน, การบริหารทีมงานในยุคการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้นำาที่กำาชัยชนะ,  
พลังการสื่อสารและประสานงาน, กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งแบบธรรมชาติ, กระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์และสมอง, กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดทีมที่ต้องการ
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล

10. การจัดการผลิตผักและผลไม้อินทรีย์ตาม 
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ค่าลงทะเบียน 16,000 บาท

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

หลักการและความสำาคัญของเกษตรอินทรีย์, สำารวจพ้ืนท่ีผลิตเกษตรอินทรีย์ ,วิธีการจดทะเบียนแปลงเกษตรอินทรีย์ ,คำานวณพ้ืนท่ี ผลผลิต รอบอายุพืช, เอกสารระเบียบเกษตรอินทรีย์สากล, คำานวณดินและผสมวัสดุชีวธาตุอาหาร, การควบคุมวัชพืช
ในระบบเกษตร, ปฏิบัติการควบคุมวัชพืช, การบริหารแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์, ปฏิบัติการควบคุมแมลงศัตรูพืช, การบริหารโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์, ปฏิบัติการควบคุมโรคพืช, การจัดการน้ำาและแหล่งน้ำา, ปฏิบัติการแหล่งน้ำา, ระบบ
การจ่ายน้ำาในระบบเกษตรอินทรีย์, วิธีการให้น้ำา, วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวในระบบเกษตรอินทรีย์, การบริหารตลาดในระบบเกษตรอินทรีย์, คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิต บรรจุภัณฑ์, ปฏิบัติการการส่งออกและจัดทำาใบส่ังสินค้า
วิทยากร : ผศ.สมพงษ์  เจษฎาธรรมสถิต  และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

29. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
     ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท

รุ่นที่ 48 :  21 ก.พ. - 6 มิ.ย. 2564
รุ่นที่ 49 :  4 ก.ค. - 10 ต.ค. 2564
(เรียนทุกวันอาทิตย์)

32. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานใน 
     สำานักงาน
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

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

พื้นฐานการใช้ Excel, การจัดเก็บข้อมูล, การอ้างอิงข้อมูล, การสืบค้นจากข้อมูล, การเชื่อมโยงข้อมูล, การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำาหรับการจัดการข้อมูล,การจัดทำารายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำาหรับนำาเสนอ ด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart, ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำาโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
วิทยากร : ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล

อัญมณีศาสตร์, การตรวจวิเคราะห์อัญมณี, พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ, หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก, ไข่มุก, เพชร,โลหะที่นำามาทำาเครื่องประดับ, การประเมินราคาเครื่องประดับ
วิทยากร : อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS), เป็นอาจารย์พิเศษประจำาภาควิชาฟิสิกส์ มก.

31. การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการ 
     วิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น 
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 : 4 - 5 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2 : 10 - 11 มิถุนายน 2564

ความรู้ ฐานข้อมูลเบื้องต้น, การใช้งาน Google Data Studio, การสร้าง ข้อมูลสำาหรับการใช้ วิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล โดย Google Data Studio, การสร้างรายงาน โดย Google Data Studio, การนำาเสนอรายงาน 
หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำาโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
วิทยากร : อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์

33. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

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

ความรู้เรื่องฐานข้อมูล, การออกแบบฐานข้อมูล, การจัดข้อมูลด้วยภาษา SQL, การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล, การสร้าง Table และจัดการข้อมูล,การสร้าง Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Form  
เพื่อจัดการข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Report เพื่อนำาเสนอข้อมูล หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำาโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
วิทยากร : อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์

34. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน 
     และท้องถิ่น   
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 1 : 11 - 13 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2 : 10 - 12 พฤษภาคม 2564

หลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง, การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน, การใช้เครื่องมือในการสำารวจความจริง, การใช้เครื่องมือในสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน,  เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน,  การนำาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และการกำาหนดนโยบายระดับชุมชน, การขยายผล 
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร 

35. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความหมายใหม่   
     ในการเรียนรู้ : เช่ือมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน   
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 1 : 14 - 16 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 2 : 19 - 21 กรกฎาคม 2564

เรียนรู้หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน , การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน, การกำาหนดตัวนำาการเปลี่ยนแปลง, เครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (เครื่องมือใน 
การสำารวจปัญหาเครื่องมือการสร้างการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการเรียนรู้) , การวิเคราะห์ข้อมูลและการอธิบายผลการวิจัย , การเขียนผลและเผยแพร่ผลการวิจัย
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร 

30. การใช้ Google Apps เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ 
     ในการทำางาน
     ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุ่นที่ 3 : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 4 : วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ทำาความรู้จักกับบริการของ Google Apps , พื้นฐานการใช้งาน Google Form , การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำางานร่วมกัน , การสร้าง QR Code สำาหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร , การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น
ความปลอดภัยของข้อมูล  หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำาโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
วิทยากร : อาจารย์วิษณุ  สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำานาญการ สังกัด สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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17. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
     (Effective Communication Skills)
     ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 13 : 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 14 : 10 - 11 พฤษภาคม 2564

การส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร, พ้ืนฐานสำาคัญของการส่ือสาร, สไตล์การส่ือสารท่ีหลากหลาย, เคร่ืองมือการส่ือสาร, เทคนิคการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ, แนวทางประยุกต์ใช้ทักษะการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ, ส่ือสารอย่างผู้นำาทำา
อย่างไร, กำาหนดเป้าหมายท่ีต้องการ, การวิเคราะห์ผู้ฟัง, การวางแผนการส่ือสารอย่างมีกลยุทธ์, เทคนิคการส่ือสารกลยุทธ์อย่างมีช้ันเชิง, การประเมินผลการส่ือสารอย่างมีกลยุทธ์ 
วิทยากร : ดร.พัชรา วาณิชวศิน

22. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

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

ความสำาคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์, ฝึกนิสัยที่สร้างความสำาเร็จและความเชื่อมั่นในตนเอง, สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์, หลักการเตรียมพร้อมสำาหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์, วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ 10 วิธี, แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

23. การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อท่ีสาธารณะ
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

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

การพัฒนาบุคลิกภาพและหลักการพูดในที่สาธารณะ, การเตรียมการพูดในรูปแบบต่าง ๆ, กลยุทธ์การขจัดความประหม่าหน้าเวที, การใช้ถ้อยคำาและน้ำาเสียง สายตา ท่าทาง ประกอบการพูด, การพูดเพื่อจูงใจผู้ฟัง, เทคนิคการเล่า
เรื่องที่ประทับใจ, .หลักการพูดในโอกาสและพิธีการต่างๆ, การสร้างและเร้าอารมณ์ในการพูด
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล

24. เทคนิคการเป็นพิธีกร    
     ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร เช่น บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ การใช้ไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น การเตรียมข้อมูล การเขียนคำากล่าวรายงาน การเขียนบท
พิธีกรที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ   
วิทยากร : อาจารย์สุพัชรินทร์  ชาญช่างเหล็ก,  อาจารย์สิริรัตน์  นิ่มเงิน
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38. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย 
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

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

แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย, หลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย, การสร้างเคร่ืองมือสำาหรับการวิจัย,  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย, เทคนิคท่ีนำามาใช้ในการวิจัย, กรณีศึกษา, ปฏิบัติการ :  การออกแบบงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร 

39. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทาง
     สังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัย
     เชิงปริมาณ    
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 7 : 12 - 14 กรกฎาคม 2564 หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณ ความสำาคัญของมาตรวัดในแบบสอบถาม การกำาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม, การเปิดโปรแกรม การใช้เมนูของโปรแกรม   และการตั้งค่าตัวแปรและการเปลี่ยนค่าของตัวแปร, การป้อน
ข้อมูลจากแบบสอบถามในโปรแกรม, การสร้างตัวแปรใหม่จากการคำานวณ เงื่อนไข และการเลือกข้อมูลเพื่อทำาการวิเคราะห์ (การบริหารจัดการข้อมูล), การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability), การหาค่าสถิติพื้นฐาน (Descriptive 
statistic)  เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,  การหาค่าสถิติอ้างอิง (Inferential statistic) , การอ่านผลและแปลผลจากการคำานวณ หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำาโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร

36. การสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการ 
     วิจัยผสานวิธีเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 1 : 28 - 30 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 2 : 16 - 18 สิงหาคม 2564

อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยผสานวิธี, ประเภทของการวิจัยผสานวิธี,  กรณีศึกษาของการวิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ, การสร้างโจทย์ในการวิจัย, กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี  
และการเขียนโครงการวิจัย
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร

37. การสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัย
     ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 8 : 21 - 23  มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 9 : 1 - 3 กันยายน 2564

หลักการและวิธีการในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย, การทบทวนเอกสารเพื่อสร้างกรอบคิดในการวิจัย (Conceptual Framework), การนิยามเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแปร, การสร้างข้อคำาถามและการกำาหนดมาตรวัดสำาหรับ
แบบสอบถาม, การหาคุณภาพของเครื่องมือ, การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต, การใช้เครื่องมือในเทคนิคต่างๆ ของการเก็บข้อมูล เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group) เวทีชุมชน (Public hearing) การประชุมกลุ่ม 
(Group meeting), การใช้เครื่องมือแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี (ในระบบ offline และการประยุกต์ใช้ในระบบ online)
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร 

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำางานวิจัย
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