
 
 
 
 

วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

8 ม.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

เทคนิคการสร้าง Facebook 
Fan page เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และส่ือสาร
องค์กร 

เคล็ดลับการสร้างแฟนเพจท่ีเริ่มต้นด้วย
ผู้ติดตาม 5,000-10,000 คน การ
ปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งาน และกลยุทธ์
การบริหารจัดการเนื้อหา (Content) 
เพื่อการส่ือสารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 วัน  
(7 ชม.) 

 

2,500 นักประชาสัมพันธ์/ 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร/ 
ผู้สนใจท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด 

14–15 ม.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

เทคนิคการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการท างานเป็นทีม 

พฤติกรรมการส่ือสารและการรับสารคน
ยุคใหม่ กับการแบ่งลักษณะของคน 
(จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์) การท างาน
ของสมองกับการส่ือสารแบบต่าง ๆ 
(Neuro Science) และเทคนิคการสร้าง
ศักยภาพในการท างานเป็นทีม 

2 วัน 
(11 ชม.) 

3,900 บุคลากรในองค์กร/ 
ผู้สนใจท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด 

21-22 ม.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

สรุปย่อพื้นฐานการตลาด 
ออนไลน์ส าหรับผู้เริ่มต้น 0-100 

พื้นฐานแนวคดิการตลาดยคุใหม่การ
หลอมรวมส่ือเพื่อการท าการตลาด หัวใจ
ส าคัญของเครื่องมือในการท าการตลาด
ออนไลน์ พร้อมท้ังกลยุทธ์การตลาด
รูปแบบต่าง ๆ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

 

3,900 นักการตลาด/  
นักขาย/ ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด 

26-27 ม.ค.64 
รุ่นท่ี 1 

เทคนิคการถ่ายภาพสินคา้-
อาหาร เพื่อการโฆษณา 

หลักการน าเสนอความสวยงามของวัตถุ 
หลักการใช้ไฟสตูดิโอพื้นฐาน เพื่อการ
ถ่ายภาพสินค้า หลักการจัดจานอาหาร 
และพร๊อพประกอบ เพื่อให้สินค้าดูโดด
เด่น เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการ
ถ่ายภาพอาหารและสินค้ารูปแบบต่าง ๆ 
เทคนิคการประยุกต์การจัดแสงด้วย

2 วัน  
(12 ชม.) 

4,900 นักการตลาด/ นัก
ขาย/ ผู้สนใจท่ัวไป 

อ.วรชาติ สดศรี 

หลักสูตรฝึกอบรม 2564 
 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

อุปกรณ์การถ่ายภาพพื้นฐาน การรีทัช
ภาพถ่ายสินค้าพืน้ฐานด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ 

29 ม.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนา
งานธุรการยุคใหม ่

1. บทบาทหน้าท่ีส าคัญของงานธุรการ   
2. แนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม ่
3. สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1 วัน  
(6 ชม.) 

1,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

วิทยากร
ผู้เช่ียวชาญ 
 

4-5 ก.พ. 64 
รุ่นท่ี 3 

พื้นฐานการยิง Ad โฆษณาใน 
Facebook Fan page ส าหรับผู้
เริ่มต้น 

เจาะลึกรูปแบบการท างานของ 
Facebook การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ 
พื้นฐานการตั้งค่าการโฆษณา พร้อมท้ัง
กลยุทธ์และเทคนิคในการยิง Ad ให้
ประสบความส าเร็จ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

 

3,900 นักการตลาด/ นัก
ขาย/ ผู้สนใจท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด และ
คณะ 

9-10 ก.พ.64 
รุ่นท่ี 1 

กระบวนการด้านการออกแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

กระบวนการด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์   
1. กลยุทธ์การหาความจ าเป็นและ
จัดล าดับความส าคัญเพื่อก าหนดแผน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
2. การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
3. ลักษณะกิจกรรมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และแนวทางการเลือก
กิจกรรม การประเมินความส าเร็จ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะต่าง ๆ 

3 วัน  
(20 ชม.) 

6,900 ฝ่ายบุคคล/พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์/
ผู้สนใจท่ัวไป 

ผศ.ดร.วทัญญู 
สุวรรณเศรษฐ 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

11-12 ก.พ. 64 
รุ่นท่ี 1 

การตัดต่อ VDO อย่างมืออาชีพ
ส าหรับผู้เริ่มต้น 

แนวคิดการตัดต่อวิดีโอยุคใหม่ การใช้
เครื่องมือของโปรแกรมตัดต่อ เทคนิคการ
ตัดต่อ การตดิตั้งส่วนเสริมเข้ามาใช้งาน 
พร้อมท้ังการหาแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 
ดาวน์โหลดมาใช้ในงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

 

4,900 ผู้สนใจท่ัวไป ดร.ณฐาภพ 
สมคิด และ
คณะ 

17-18 ก.พ. 64 
รุ่นท่ี 1 

เทคนิคการถ่ายภาพนิง่และวิดีโอ
งานกิจกรรม เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร 

เทคนิคการถ่ายภาพนิง่และวิดีโอด้วย
สมาร์ตโฟน และ DSLR ในการประมวล
ภาพกิจกรรมงานประชุม สัมมนา อบรม 
ฯลฯ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เกิดประสิทธิภาพ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

 

3,900 นักประชาสัมพันธ์/ 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร/ 
ผู้สนใจท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด  

19 ก.พ. 64 
รุ่นท่ี 1 

การปฏิบัติงานตามระเบียบงาน
สารบรรณภาครฐั 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ฝึกปฏิบัติและสรุปประเด็นปัญหาใน
การปฏิบัติงาน  

1 วัน  
(6 ชม.) 

1,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

วิทยากร
ผู้เช่ียวชาญ 

24-25 ก.พ. 64 
รุ่นท่ี 1 

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน   
“เป็นหัวหน้าอย่างไร ให ้
Productive...!!!” 
 

1. ภาวะผู้น า 
2. การบริหารตน 
   - การพัฒนาตนเอง 
   - การจัดการเวลา 
3. การบริหารคน 
   - จิตวิทยาการส่ือสารในการท างาน
เป็นทีมส าหรับหัวหน้า 
   - การบริหารคน 4 ประเภท 
   - กลยุทธ์การบริหารทีมให้เป็นหนึ่งเดียว 
4. การบริหารงาน 

2 วัน 
(11 ชม.) 

3,900 หัวน้างาน/ 
ผู้บริหาร/ ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

4-5 มี.ค. 64 
รุ่นท่ี 44 

การบริหารสารบรรณดา้นการจดั 
เก็บเอกสารและการท าลาย
เอกสาร     

1. เทคนิคการบริหารงานเอกสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดเก็บเอกสารอย่างไร ง่ายต่อการ
สืบค้นและฝึกปฏิบัติ 
3. เทคนิคกระบวนการท าลายเอกสาร 
4. การจัดเก็บเอกสารโดยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมศึกษาดูงาน  

2 วัน  
(11 ชม.) 

 
 

3,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

อ.ศิริวรรณ   
ทองพลับ 

11-12 มี.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย 
Google apps for Education 
และการใช้ Add-ons สร้าง
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 

1. การออกแบบบทเรียนด้วย  
Google Site 
2. การสร้างแบบฝึก / แบบทดสอบด้วย 
Google Forms 
3. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย 
Google Classroom 

2 วัน  
(12 ชม.) 

 

3,900 ครู/ บุคลากร
ทางการศึกษา/ 
ผู้สนใจท่ัวไป 

ดร.วีระพันธ์  
พานิชย์ 

17-19 มี.ค. 64 
รุ่นท่ี 36 

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
การพูดเพื่อความเป็นผู้น า 
 
 
 
 
 
 

1. พูดได้ดีต้องมีพื้นฐาน 
2. การสร้างความเช่ือมั่นลดอาการ
ประหม่าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
แบบผู้น า 
3. การพูดในวาระและโอกาสต่าง ๆ  
และการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน
พร้อมฝึกปฏิบัติ 
4. ความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการ
บริหารและการวิเคราะห์ตนเองเพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ 
5. การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกท่ีดีและเหมาะสมพร้อม
ฝึกปฏิบัติ 

3 วัน  
(16 ชม.) 

 
 
 
 
 

5,700 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

ดร.อภิรักษ์   
ชัยปัญหา 
อ.ภษร ศรี
วิเศษ 
 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

25-26 มี.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

เทคโนโลยี Internet of Thing : 
IoT กับการต่อยอดธุรกิจ 

พื้นฐานโครงสรา้งและภาพรวม Internet 
of Thing : IoT การใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคื่อนภาค
ธุรกิจ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

 

4,900 ภาคธุรกิจ/ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ดร.วีระพันธ์  
พานิชย์ และ  
ดร.ศรัณย์  
ภิบาลชนม์ 

1-2 เม.ย. 64 
รุ่นท่ี 1 

การสร้าง Animation  3 D ด้วย
โปรแกรม Blender 3 D 

การขึ้นรูปวัตถุสามมิติ การสร้างการ
เคล่ือนไหว การก าหนดมุมกล้อง การ
เรนเดอร์เพื่อน าไปใช้งาน และเทคนิคการ
ท างานในรูปแบบต่าง ๆ ในงาน 3 มิต ิ

2 วัน  
(12 ชม.) 

3,900 ผู้สนใจท่ัวไป ดร.วีระพันธ์  
พานิชย์ 

8-9 เม.ย. 64 
รุ่นท่ี 1 

เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ 1. คุณสมบัติของการเป็นพิธีกร 
2. รูปแบบต่าง ๆ ของงานพิธีกร 
3. บทบาทหน้าท่ีของพิธีกร 
4. การฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

2 วัน  
(11 ชม.) 

 
 

3,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด 

22-23 เม.ย.64
รุ่นท่ี 1 

Coding program ด้วยภาษา 
Python กับ Board Micro bit 

พื้นฐานวิทยาการค านวณ การ Coding 
ภาษา Python ด้วย บอร์ด Micro Bit
การประยุกต์ใช้งานในรูปแบบตา่ง ๆ 
พร้อมท้ังเทคนิคต่าง ๆ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

4,900 ครู/ บุคลากร
ทางการศึกษา/ 
ผู้สนใจท่ัวไป 

ดร.วีระพันธ์  
พานิชย์ และ  
ดร.ศรัณย์  
ภิบาลชนม์ 

29-30 เม.ย. 64 
รุ่นท่ี 1 

POWER BI DESKTOP เพื่อการ
วิเคราะห์งานทางธุรกิจ 

1. การใช้ Power BI เบ้ืองต้น  
2. การเปิดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ  
3. การสร้างสูตรค านวณและตัววัด 
แบบต่าง ๆ 
4. การสร้าง Visual Analytic และ 
Report 

2 วัน  
(12 ชม.) 

4,900 ภาคธุรกิจ/ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ดร.วีระพันธ์  
พานิชย์ และ  
ดร.ศรัณย์  
ภิบาลชนม์ 

6-7 พ.ค. 64 
รุ่นท่ี 2 

เทคนิคการถ่ายภาพสินคา้-
อาหาร เพื่อการโฆษณา 

หลักการน าเสนอความสวยงามของวัตถุ 
หลักการใช้ไฟสตูดิโอพื้นฐาน เพื่อการ
ถ่ายภาพสินค้า หลักการจัดจานอาหาร 

2 วัน  
(12 ชม.) 

4,900 นักการตลาด/  
นักขาย/ ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

อ.วรชาติ สดศรี 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

และพร๊อพประกอบ เพื่อให้สินค้าดูโดด
เด่น เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการ
ถ่ายภาพอาหารและสินค้ารูปแบบต่าง ๆ 
เทคนิคการประยุกต์การจัดแสงด้วย
อุปกรณ์การถ่ายภาพพื้นฐาน การรีทัช
ภาพถ่ายสินค้าพืน้ฐานด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ 

13–14 พ.ค. 64 
รุ่นท่ี 2 

เทคนิคการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการท างานเป็นทีม 

พฤติกรรมการส่ือสารและการรับสารคน
ยุคใหม่ กับการแบ่งลักษณะของคน 
(จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์) การท างาน
ของสมองกับการส่ือสารแบบต่าง ๆ 
(Neuro Science) และเทคนิคการสร้าง
ศักยภาพในการท างานเป็นทีม 

2 วัน 
(11 ชม.) 

3,900 บุคลากรในองค์กร/ 
ผู้สนใจท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด 

20-21 พ.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

 การถ่ายภาพสตดูิโอเบ้ืองต้น หลักการท างานของไฟแฟลชสตูดิโอ และ
อุปกรณ์ควบคุมแสง คุณสมบัติของแสง 
รูปแบบของแสง การควบคุมปริมาณแสง
สตูดิโอ หลักการพิจารณาความงามของ
ตัวแบบ หลักการโพสท่าเบ้ืองต้น การ
ถ่ายภาพบุคคลแบบเดี่ยว แบบคู่ และ
แบบกลุ่ม การรีทัชภาพถ่ายบุคคลพื้นฐาน
ด้วยโปรแกรมตกแตงภาพ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

4,900 ช่างภาพ/ ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

อ.วรชาติ สดศรี 

28 พ.ค. 64 
รุ่นท่ี 2 

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนา
งานธุรการยุคใหม ่

1. บทบาทหน้าท่ีส าคัญของงานธุรการ   
2. แนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม ่
3. สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1 วัน  
(6 ชม.) 

1,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

วิทยากร
ผู้เช่ียวชาญ 
 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

4 -5 มิ.ย. 64 
รุ่นท่ี 2 

การตัดต่อ VDO อย่างมืออาชีพ
ส าหรับผู้เริ่มต้น 

แนวคิดการตัดต่อวิดีโอยุคใหม่ การใช้
เครื่องมือของโปรแกรมตัดต่อ เทคนิคการ
ตัดต่อ การตดิตั้งส่วนเสริมเข้ามาใช้งาน 
พร้อมท้ังการหาแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 
ดาวน์โหลดมาใช้ในงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2 วัน  
(12 ชม.) 

 

4,900 ผู้สนใจท่ัวไป ดร.ณฐาภพ 
สมคิด และ
คณะ 

11 มิ.ย. 64 
รุ่นท่ี 2 

การปฏิบัติงานตามระเบียบงาน
สารบรรณภาครฐั 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ฝึกปฏิบัติและสรุปประเด็นปัญหาใน
การปฏิบัติงาน  

1 วัน  
(6 ชม.) 

1,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

วิทยากร
ผู้เช่ียวชาญ 

16-18 มิ.ย. 64 
รุ่นท่ี 1 

 

ถอดน้อตภาษาอังกฤษ และ
เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

1. ประเภทของค าและหน้าท่ีของค า
ประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 
2. โครงสร้างประโยคประเภทต่าง ๆ และ
รูปแบบการใช้กริยาต่าง ๆ  ใน
ภาษาอังกฤษ 
3. เทคนิคการใช้ค าปรากฎร่วมเพื่อ
พัฒนาการแต่งประโยคแบบมืออาชีพ 
4. เทคนิคการออกเสียงตามหลักสัท
อักษรในภาษาอังกฤษ (Phonetic 
Alphabet) เหมือนเจ้าของภาษา 
5. รู้จักกลุ่มของค าศัพท์ซ่ึงถูกใช้มากท่ีสุด
ในการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ 
6. กลยุทธ์การอ่านและการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากส่วนต่างๆ 
ของค าและบริบท  

3 วัน  
(15 ชม.) 

 

6,900 ผู้สนใจท่ัวไป ผศ.ดร.วทัญญู 
สุวรรณเศรษฐ 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

7. เทคนิคการสืบค้นค าเหมือนเพื่อสร้าง
ความหลากหลายในงานเขียน
ภาษาอังกฤษ 
8. เทคนิคการการตรวจสอบรูปแบบการ
ใช้ค าและประโยคจากฐานข้อมูลด้าน
ภาษาอังกฤษ โครงสรา้งและประโยคท่ีใช้
ในการน าเสนอแนวคิด/งานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

24-25 มิ.ย. 64 
รุ่นท่ี 45 

 

การบริหารสารบรรณดา้นการจดั 
เก็บเอกสารและการท าลาย
เอกสาร     

1. เทคนิคการบริหารงานเอกสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดเก็บเอกสารอย่างไร ง่ายต่อการ
สืบค้นและฝึกปฏิบัติ 
3. เทคนิคกระบวนการท าลายเอกสาร 
4. การจัดเก็บเอกสารโดยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมศึกษาดูงาน  

2 วัน  
(11 ชม.) 

 
 

3,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

อ.ศิริวรรณ   
ทองพลับ 

30 มิ.ย. - 2 
ก.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และหลักการแปลเพื่อความเข้าใจ
ข้อสอบ 

1. กลยุทธ์การอ่าน การแปลความและ
เทคนิคการเดาความหมายของค าขั้นสูง 
2. หลักการท าข้อสอบด้านการอ่านและ
การฝึกใช้เทคนิตการท าข้อสอบการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ 

3 วัน  
(15 ชม.) 

6,900 นักศึกษา/ ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ผศ.ดร.วทัญญู 
สุวรรณเศรษฐ 

7-9 ก.ค. 64 
รุ่นท่ี 37 

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
การพูดเพื่อความเป็นผู้น า 
 
 
 
 

1. พูดได้ดีต้องมีพื้นฐาน 
2. การสร้างความเช่ือมั่นลดอาการ
ประหม่าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบ
ผู้น า 
3. การพูดในวาระและโอกาสต่าง ๆ  

3 วัน  
(16 ชม.) 

 
 
 
 

5,700 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

ดร.อภิรักษ์   
ชัยปัญหา 
อ.ภษร ศรี
วิเศษ 
 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

 
 

และการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน
พร้อมฝึกปฏิบัติ 
4. ความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการ
บริหารและการวิเคราะห์ตนเองเพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ 
5. การแต่งกายในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกท่ีดีและเหมาะสมพร้อม
ฝึกปฏิบัติ 

 

14-16 ก.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

ทักษะการเขียนอีเมล
ภาษาอังกฤษ 

1. โครงสร้าง ระดับภาษาและ
ส่วนประกอบของอีเมลชนิดต่าง ๆ ใน
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าศัพท์และรูปแบบประโยคตัวอย่างท่ี
ใช้เพื่อการเขียนอีเมลท่ีมีประสิทธิภาพ
และเป็นมืออาชีพ  
3. ตัวอย่างงานเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
   การฝึกการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อประสานงานจรงิใน
องค์การ 

3 วัน  
(20 ชม.) 

6,900 นักศึกษา/ ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ผศ.ดร.วทัญญู 
สุวรรณเศรษฐ 

21-23 ก.ค. 64 
รุ่นท่ี 1 

หลักสูตรไวยกรณ์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

1. ประเภทของค า หน้าท่ีของค าประเภท
ต่าง ๆ และการวางต าแหน่งของค า
ประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 
2. ประโยคประเภทต่าง ๆ ใน
ภาษาอังกฤษ 
3. รูปแบบการใช้กริยาท่ีส าคัญ ๆ ในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

3 วัน  
(20 ชม.) 

6,900 นักศึกษา/ ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ผศ.ดร.วทัญญู 
สุวรรณเศรษฐ 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

4. การใช้ค าวิเศษณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อ
ขยายลักษณะกริยา ขยายค าวิเศษ และ
ขยายค าคุณศัพท์ 
5. การใช้ค าคุณศัพท์ หลักการผสม
ค าคุณศพัท์ขึ้นใหม่ และการวางต าแหนง่
ค าคุณศพัท์ในประโยคเพื่อขยายค านาม
ในภาษาอังกฤษ 
6. ไวยกรณ์ด้านกาลเวลา 12 ประเภทใน
ภาษาอังกฤษ 
7. ประโยคค าส่ังและประโยคขอร้องใน
ภาษาอังกฤษ 
8. หลักไวยกรณ์ท่ีส าคัญในการบอกเล่า
ความรู้สึกต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 
   เทคนคิการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

5-6 ส.ค. 64 
รุ่นท่ี 2 

เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ 1. คุณสมบัติของการเป็นพิธีกร 
2. รูปแบบต่างๆ ของงานพิธีกร 
3. บทบาทหน้าท่ีของพิธีกร 
4. การฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

2 วัน  
(11 ชม.) 

 
 

3,900 บุคลากรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

ดร.ณฐาภพ 
สมคิด 

18-20 ส.ค. 64 
รุ่นท่ี 2 

กระบวนการด้านการออกแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

กระบวนการด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์   
1. กลยุทธ์การหาความจ าเป็นและ
จัดล าดับความส าคัญเพื่อก าหนดแผน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

3 วัน  
(20 ชม.) 

6,900 ฝ่ายบุคคล/พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์/
ผู้สนใจท่ัวไป 

ผศ.ดร.วทัญญู 
สุวรรณเศรษฐ 



วันท่ี ชื่อหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา ค่า 
ลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 

2. การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
3. ลักษณะกิจกรรมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และแนวทางการเลือก
กิจกรรม การประเมินความส าเร็จ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              นอกจากหลักสูตรท่ีจัดข้างตน้แล้ว ส านักบริการวิชาการยังรับจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (Customized 
Inhouse Training) ตลอดจนการเจรจาการคา้และธุรกิจ การศึกษาข้อมูล งานวิจัยตามความประสงค์ของหน่วยงาน โดยทีม
คณาจารย์ นักวิจัย และนักจัดฝึกอบรมผู้มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในระดับสากล อาทิ 
 

module รายละเอียดหัวข้อ /หลักสูตร 
1. การบริหารตนเอง 1.1 Time management           

1.2 ทักษะการเจรจาและศิลปะการปฏิสัมพันธ์เพื่อความส าเร็จ  
1.3 มารยาทและทักษะการเข้าสังคม (Social Etiquette and Manner for Executive) 
1.4 ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและธุรกิจ 
1.5 สุขภาพองค์รวมกับประสิทธิภาพการบริหารองค์กร  
1.6 การพัฒนาสุขภาพกายและการสร้างสมดุลชีวิตส าหรับนักบริหาร 
1.7 การสร้างจิตส านึกรักองค์กร ทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ 

2. การบริหารองค์กรและ
ภาวะผู้น า 

2.1 แผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์น า  
2.2 Supply Chain and Value Management        
2.3 Create Engagement for Sustainable Growth  
2.4 Customer Experienced Management (CEM) 
2.5 การบริหารทีมงานและสร้างเครือข่าย  
2.6 จิตวิทยาการบริหาร 
2.7 การวิเคราะห์ ประเมินและบริหารความเส่ียง 
2.8 การเป็นผู้น าการอภิปรายต่อสาธารณชน  
2.9 การบริหารความขัดแย้ง 
2.10 Brand Management (Thailand Branding) ฯลฯ 

3. นวัตกรรมการจัดการ 3.1 การเปล่ียนแปลง ผลกระทบ และประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุค 4.0  
3.2 การคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการบริหารงาน  
3.3 Corporate Social Responsibility (CSR)  
3.4 Social Media กับการส่ือสารองค์กร 
3.5 PMQA /PMQA 4.0  
3.6 นักบริหารนวัตกรรม และสร้างสรรค์ฯลฯ 

4.การพัฒนาอย่างยั่งยืน   5.1 การพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 การจัดการแนวปะการัง และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
5.3 การรองรับความท้าทายใหม่ในการท าธุรกิจด้วยหลักการบริหารอย่างยั่งยืน 
5.4 การส่งเสริมและปลูกจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับองค์กรภาครัฐ (Corporate Social Responsibility Awareness) ฯลฯ 
 
 
 
 



module รายละเอียดหัวข้อ /หลักสูตร 
5.การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร 

4.1 การบริหารระบบพี่เล้ียงในองค์กร  
4.2 Talent Management           
4.3 การไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
4.4 การก ากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล  
4.5 การบริหารการเงินกับระบบงบประมาณแบบใหม่ 
4.6 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 
      - การจดัการอัตราก าลัง และการสรรรหา 
      - การบริหารผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
      - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
      - การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      - วางแผนและจัดท าระบบความก้าวหน้าต าแหน่งงาน (Career Path) 
4.7 เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Job Analysis Training Course)  
      - การท าความเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์งานและความส าคัญต่อกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
     - องค์ประกอบของการวิเคราะห์งาน 
     - เทคนิคในการวิเคราะห์งาน 
     - การจัดท าแผนด าเนินการวิเคราะห์งาน 
     - การด าเนินการวิเคราะห์งาน 
     - การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
     - ความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กร และกลยุทธ์งานทรัพยากรมนุษย์  
     - การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนอัตราก าลังคน 
     - การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานแรงงาน 
     - การวิเคราะห์การไหลของงาน 
     - การเขียนขั้นตอนการไหลของงาน และการค านวณอัตราก าลังคน   
4.8 Coaching and Mentor 
4.9 การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น 
4.10 นักบริหารนวัตกรรมทางการศึกษา 
4.11 พัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพองค์กรไปสู่ HPO 
4.12 การพัฒนาแนวคิด และหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ 
4.13 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกระดับฯลฯ 

6. การศึกษา 6.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน  
      - ประโยชน์ การเช่ือมโยงและการประยุกต์ใช้ STEM ศึกษากับการเรียนการสอน 
      - กรณีศึกษา ตัวอย่างโรงเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา 
      - โครงงานวิทยาศาสตร ์การตั้งสมมตุิฐาน กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์  - ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา  
6.2 การพัฒนาครูด้วยหลัก PLC 
6.3 การจัดการห้องเรียน และเทคนิคการจูงใจใฝ่เรียน 
6.4 เทคนิคการสอนแนวใหม่ ฯลฯ 
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7.ค่ายเยาวชน 7.1 ค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

7.2 ค่ายผู้น าเยาวชน ส านึกรักบ้านเกิด 
7.3 ค่ายเยาวชนนักประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค ์
7.4 ค่ายเปิดโลกภาษาอังกฤษด้วยประสบการณ์ (ทัศนศึกษา ฝึกใช้ภาษา ณ ต่างประเทศ) 

8. Logistics 8.1 การขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
      - องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบการจัดส่งสินค้าในสภาพการจราจรติดขดั 
      - การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง 
      - การจดัตั้งศนูย์กระจายสินค้า 
      - การลดคา่ใช้จ่ายในการขนส่ง 
      - เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 
      - การขจัดข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจา้หน้าท่ีฝ่าย
จัดส่งและลูกค้า 
      - กรณีศึกษาเก่ียวกับปัญหาของการจัดส่ง 
8.2 กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics : Strategy and Management) 
      - Introduction to Logistics & Supply Chain Management (SCM) 
      - Inventory Management 
      - Warehouse Management 
      - Information Technology for Logistics Management 
      - Order Management 
      - Modern Purchasing Management 
     - Water Transport Management 
     - Air & Land Transport Management 
     - Logistics & supply Chain Strategies 
     - Implementation of Logistics & Supply Chain Managementฯลฯ 

9. การท่องเท่ียว 9.1 การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวและ
มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย และอาเซียน 
9.2 การส ารวจและวิเคราะห์ความเช่ือมั่นในสินค้าและบริการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย 
9.3 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
9.4 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย 
9.5 มัคคุเทศก์ท่ัวไป 
9.6 มัคคุเทศก์ภูมิภาค 
9.7 ภาษาตา่งประเทศเพื่อการบริการท่องเท่ียว ฯลฯ 
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10. บริหารธุรกิจ และการ
ลงทุน 

10.1 การวางแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
10.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Productivity)  
10.3 ระบบมาตรฐาน ISO ในอุตสาหกรรมยานยนต ์และช้ินส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรูป 
และผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร 
10.4 ระบบมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ Halal HACCP อย. 
10.5 ความท้าทายใหม่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม ต่อการรองรับ
การเปล่ียนแปลง 
10.6 การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
ฯลฯ 

 
 
     
       สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายฝึกอบรมและท่ีปรึกษา โทร. 038 102288 – 89 

- หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน (TSSD)  โทร. 038 102289  
- หน่วยท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ (CEDC) โทร. 038 102288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


