
สำนักบริการวิชาการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (Customized Inhouse Training) ตลอดจนการเจรจา
การค้าและธุรกิจ การศึกษาข้อมูล งานวิจัยตามความประสงค์ของหน่วยงาน โดยทีมคณาจารย์ นักวิจัย และนักจัดฝึกอบรม ผู้มี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระดับสากล อาทิ 
 

module รายละเอียดหัวข้อ /หลักสูตร 
1. การบริหารตนเอง 1.1 Time management           

1.2 ทักษะการเจรจาและศิลปะการปฏิสัมพันธ์เพ่ือความสำเร็จ  
1.3 มารยาทและทักษะการเข้าสังคม (Social Etiquette and Manner for Executive) 
1.4 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและธุรกิจ 
1.5 สุขภาพองค์รวมกับประสิทธิภาพการบริหารองค์กร  
1.6 การพัฒนาสุขภาพกายและการสร้างสมดุลชีวิตสำหรับนักบริหาร 
1.7 การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ 

2. การบริหารองค์กรและ
ภาวะผู้นำ 

2.1 แผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ  
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 ประเมินและบริหารความเสี่ยง 
2.8 การเป็นผู้นำการอภิปรายต่อสาธารณชน  
2.9 การบริหารความขัดแย้ง 
2.10 Brand Management (Thailand Branding) ฯลฯ 

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

4. การพัฒนาอย่างยั่งยืน   4.1 การพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 การจัดการแนวปะการัง และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
4.3 การรองรับความท้าทายใหม่ในการทำธุรกิจด้วยหลักการบริหารอย่างยั่งยืน 
4.4 การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
สำหรับองค์กรภาครัฐ (Corporate Social Responsibility Awareness) ฯลฯ 

5. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร 

5.1 การบริหารระบบพ่ีเลี้ยงในองค์กร  
5.2 Talent Management           
5.3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
5.4 การกำกับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล  
5.5 การบริหารการเงินกับระบบงบประมาณแบบใหม่ 
5.6 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 
      - การจัดการอัตรากำลัง และการสรรรหา 
      - การบริหารผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
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      - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      - การเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      - วางแผนและจัดทำระบบความก้าวหน้าตำแหน่งงาน (Career Path) 
5.7 เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Job Analysis Training Course)  
      - การทำความเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์งานและความสำคัญต่อกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
     - องค์ประกอบของการวิเคราะห์งาน 
     - เทคนิคในการวิเคราะห์งาน 
     - การจัดทำแผนดำเนินการวิเคราะห์งาน 
     - การดำเนินการวิเคราะห์งาน 
     - การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน 
     - ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กร และกลยุทธ์งานทรัพยากรมนุษย์  
     - การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนอัตรากำลังคน 
     - การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานแรงงาน 
     - การวิเคราะห์การไหลของงาน 
     - การเขียนขั้นตอนการไหลของงาน และการคำนวณอัตรากำลังคน   
5.8 Coaching and Mentor 
5.9 การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น 
5.10 นักบริหารนวัตกรรมทางการศึกษา 
5.11 พัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพ่ือเสริมศักยภาพองค์กรไปสู่ HPO 
5.12 การพัฒนาแนวคิด และหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ 
5.13 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกระดับฯลฯ 

6. การศึกษา 6.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน  
      - ประโยชน์ การเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้ STEM ศึกษากับการเรียนการสอน 
      - กรณีศึกษา ตัวอย่างโรงเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา 
      - โครงงานวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมุติฐาน กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์   
      - ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา  
6.2 การพัฒนาครูด้วยหลัก PLC 
6.3 การจัดการห้องเรียน และเทคนิคการจูงใจใฝ่เรียน 
6.4 เทคนิคการสอนแนวใหม่ ฯลฯ 

7. ค่ายเยาวชน 7.1 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.2 ค่ายผู้นำเยาวชน สำนึกรักบ้านเกิด 
7.3 ค่ายเยาวชนนักประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 
7.4 ค่ายเปิดโลกภาษาอังกฤษด้วยประสบการณ์ (ทัศนศึกษา ฝึกใช้ภาษา ณ ต่างประเทศ) 

8. Logistics 8.1 การขนส่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  
      - องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจัดส่งสินค้าในสภาพการจราจรติดขัด 
      - การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง 
      - การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
      - การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
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      - เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 
      - การขจัดข้อร้องเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดส่งและลูกค้า 
      - กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง 
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 Management ฯลฯ 

9. การท่องเที่ยว 9.1 การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและ
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน 
9.2 การสำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
9.3 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
9.4 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
9.5 มัคคุเทศก์ทั่วไป 
9.6 มัคคุเทศก์ภูมิภาค 
9.7 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการบริการท่องเที่ยว ฯลฯ 

10. บริหารธุรกิจ และการ
ลงทุน 

10.1 การวางแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
10.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Productivity)  
10.3 ระบบมาตรฐาน ISO ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรูป 
และผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร 
10.4 ระบบมาตรฐานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ Halal HACCP อย. 
10.5 ความท้าทายใหม่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม ต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
10.6 การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา โทร. 038 102288 – 89 
-  หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน (TSSD)  โทร. 038 102289  
-  หน่วยท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ (CEDC) โทร. 038 102288 


