ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สาหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคเอกชน และผูส้ นใจทั่วไป
ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อโครงการ
1. ปลดล๊อคความคิด
พิชิตความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
รุ่น 1 : 27 – 28 พ.ย. 2562
รุ่น 2 : 29 – 30 ม.ค. 2563
รุ่น 3 : 18 – 19 มี.ค. 2563
รุ่น 4 : 27 – 28 พ.ค. 2563
รุ่น 5 : 1 – 2 ก.ย. 2563

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

มหาวิทยาลัย 4,300 บาท
บูรพา
สมัครตัง้ แต่
2 คนขึ้นไป
คนละ
4,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร
- กลไกและกระบวนการคิด ความคิดอัตโนมัติ ความคิด ผู้ที่สนใจทั่วไป
ที่จากัดและความคิดบิดเบือน การหลงคิดในอดีตและใน
อนาคต
- ฝึกค้นหาชุดความคิดภายในตน และอิทธิพลของชุด
ความคิดภายในตน
- สาระสาคัญของชุดความคิดเพื่อสร้างความสาเร็จและ
กระบวนการติดตัง้ (Mindsets for Successful &
Installation Process)
- ฝึกการให้และการรับข้อมูลสะท้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ (constructive feedback) เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จที่มากกว่าเดิม
- ฝึกวิธีการเชื่อมโยงกับความรู้ที่อยู่ในจิตใต้สานึก เพื่อ
คลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่กาหนด และให้แนวทาง
กระทาไปสู่ความสาเร็จ

วิทยากร
ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร

วิทยากร

2. ศิลปะการให้และการรับข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อยกระดับ
สัมพันธภาพและความสาเร็จที่
เพิ่มมากขึ้นแบบ win-win

รุ่น 1 : 3 ธ.ค. 2562
รุ่น 2 : 5 ก.พ. 2563
รุ่น 3 : 8 เม.ย. 2563
รุ่น 4 : 10 มิ.ย. 2563
รุ่น 5 : 5 ส.ค. 2563
รุ่น 6 : 28 ต.ค. 2563
รุ่น 7 : 2 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัย 2,200 บาท
บูรพา
สมัครตัง้ แต่
2 คนขึ้นไป
คนละ
2,000 บาท

- ความสาคัญและความจาเป็นของการให้และการรับ
ข้อมูลสะท้อนกลับ
- กระบวนการ ขั้นตอน หลักและวิธีการในการให้และ
การรับข้อมูลสะท้อนกลับอย่างมีศิลปะ
- ฝึกทักษะการให้และการรับข้อมูลสะท้อนกลับอย่าง
มีศิลปะ
- ฝึกการวางระบบการให้และการรับข้อมูลสะท้อนกลับ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการพัฒนางานเพื่อเสริม
ระบบงานประจาให้แข็งแกร่ง

ผู้ที่สนใจทั่วไป

ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

3. ปรับเปลี่ยนความวิตกกังวล
และความกลัว ให้เป็นพลังความ
กล้าหาญและมุง่ มั่นสู่ความสาเร็จ
อย่างมีความสุข

รุ่น 1 : 18 – 19 ก.พ. 2563
รุ่น 2 : 21 – 22 เม.ย. 2563
รุ่น 3 : 21 – 22 ก.ค. 2563
รุ่น 4 : 15 – 16 ก.ย. 2563
รุ่น 5 : 17 – 18 พ.ย. 2563

มหาวิทยาลัย 4,300 บาท
บูรพา
สมัครตัง้ แต่
2 คนขึ้นไป
คนละ
4,000 บาท

- แนวคิดกระบวนการเกิดความวิตกกังวลและความกลัว ผู้ที่สนใจทั่วไป
- ประโยชน์และโทษของความวิตกกังวลและความกลัว
- ฝึกการบาบัดความวิตกกังวลและความกลัวด้วยการ
เปลี่ยนเป็นบทเรียนและการสื่อสารกับจิตใต้สานึก
- ฝึกการตั้งเป้าหมาย และการยกระดับคุณค่าความสาคัญของเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
- ฝึกการสร้างพลังก้าวข้ามอุปสรรคในขณะที่จิตจดจ่อกับ
การบรรลุเป้าหมาย
- ฝึกการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นฐานนาไปสู่การเรียนรู้
และความสาเร็จที่มากกว่าเดิม
- ฝึกการค้นหาและการนาทรัพยากรที่มองไม่เห็นด้วยตา/
ซ่อนเร้นอยู่ภายในตน มาใช้ประโยชน์และสนับสนุนไปสู่
ความสาเร็จ

ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

ชื่อโครงการ
4. ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ฉุดรั้ง
ความก้าวหน้าให้เป็นความเชื่อที่
ส่งเสริมความสาเร็จ และการ
ติดตั้งคุณค่าที่คัดสรรลงในจิตใต้
สานึก

ระยะเวลา
ดาเนินการ
รุ่น 1 : 4 มี.ค. 2563
รุ่น 2 : 13 พ.ค. 2563
รุ่น 3 : 26 ส.ค. 2563
รุ่น 4 : 25 พ.ย. 2563

5. เปลี่ยนความรู้สึกขัดแย้งรุ่น 1 : 14 – 15 ม.ค. 2563
ล้มเหลว เป็นความรู้สึกแข็งแกร่ง รุน่ 2 : 24 – 25 มี.ค. 2563
และสนับสนุนความสาเร็จ
รุน่ 3 : 19 – 20 พ.ค. 2563
รุ่น 4 : 15 – 16 ก.ค. 2563
รุ่น 5 : 8 – 9 ก.ย. 2563
รุ่น 6 : 3 – 4 พ.ย. 2563

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

มหาวิทยาลัย 2,200 บาท
บูรพา
สมัครตัง้ แต่
2 คนขึ้นไป
คนละ
2,000 บาท

มหาวิทยาลัย 4,300 บาท
บูรพา
สมัครตัง้ แต่
2 คนขึ้นไป
คนละ
4,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร
- ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ และ กลไกการ ผู้ที่สนใจทั่วไป
ทางานของความเชื่อ-คุณค่า กับความสาเร็จ
- ฝึกสารวจความเชื่อที่เป็นอุปสรรคฉุดรั้งความก้าวหน้า
- ฝึกปรับเปลี่ยนความเชื่อเป็นอุปสรรคฉุดรั้ง
ความก้าวหน้าให้เป็นความเชื่อที่ส่งเสริมความสาเร็จ
ด้วยกระบวนการ Reframe
- ฝึกสรุปความเชื่อใหม่ที่ส่งเสริมความสาเร็จ และติดตั้ง
ลงในจิตใต้สานึก
- ฝึกสารวจและคัดสรรประเด็นคุณค่า(ที่ตนให้คุณค่า)ที่
นาไปสู่ความสาเร็จ และติดตั้งลงในจิตใต้สานึก
- แนวคิด ผลกระทบ และ ประโยชน์ ของความรู้สึก
ผูท้ ี่สนใจทั่วไป
ขัดแย้ง-ล้มเหลว
- สาธิตกลับเพื่อรับรู้ความรู้สึกขณะแสดงกลไกการเผชิญ
ความขัดแย้ง บนฐาน Satir Coping Stances
- ฝึกการค้นหาสาระใน Self Concept ของตนเอง และ
ทาการ Shape ให้โปร่ง เบา สบาย ตรงกับความต้องการ
ยิ่งขึ้น
- ฝึกเปิดพื้นที่รองรับ/โอบรับสิง่ ที่ไม่พึงประสงค์ อย่าง
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
นั้น
- ฝึกเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสาเร็จที่มากกว่าเดิม

วิทยากร
ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

ชื่อโครงการ
6. การใช้ความสาเร็จของผู้อื่น
และความสาเร็จในอดีตของ
ตนเอง เป็นต้นแบบนาไปสู่การ
ยกระดับความสาเร็จในปัจจุบัน
และในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ
รุ่น 1 : 12 ธ.ค. 2562
รุ่น 2 : 26 ก.พ. 2563
รุ่น 3 : 29 เม.ย. 2563
รุ่น 4 : 17 มิ.ย. 2563
รุ่น 5 : 19 ส.ค. 2563
รุ่น 6 : 7 ต.ค. 2563
รุ่น 7 : 16 ธ.ค. 2563

7. องค์กรแห่งการเรียนรู้
รุ่น 1 : 17 – 18 ธ.ค. 2562
ความสุข และความสาเร็จของทุก รุน่ 2 : 10 – 11 มี.ค. 2563
คน
รุน่ 3 : 23 – 24 มิ.ย. 2563
รุ่น 4 : 20 – 21 ต.ค. 2563

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร

วิทยากร

มหาวิทยาลัย 2,200 บาท
บูรพา
สมัครตัง้ แต่
2 คนขึ้นไป
คนละ
2,000 บาท

- ฝึกค้นหา วิเคราะห์ และสกัดพฤติกรรมความสาเร็จของ ผู้ที่สนใจทั่วไป
ต้นแบบที่เลือกสรร และทาการติดตั้งพฤติกรรมเหล่านั้น
ลงในจิตใต้สานึก บนฐานแนวคิด Modeling Other’s
Successed Person.
- ฝึกค้นหา วิเคราะห์ และสกัดพฤติกรรมความสาเร็จที่
ผ่านมาของตนเอง และทาการติดตั้งพฤติกรรมเหล่านั้น
ลงในจิตใต้สานึก บนฐานแนวคิด Being Your Hero by
Modeling Your Own Success.

ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

มหาวิทยาลัย 4,300 บาท
บูรพา
สมัครตัง้ แต่
2 คนขึ้นไป
คนละ
4,000 บาท

- ความหมาย ความสาคัญขององค์กรต่อพนักงาน สังคม
และประเทศชาติ
- ฝึกวิเคราะห์คุณลักษณะความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างแนวคิด co-ordination,
collaboration, synergy
- ฝึกความตระหนัก/เห็นในคุณค่างานที่ตนได้ร่วมทา/
ร่วมสร้างไว้ให้กับองค์กร
- ฝึกวิเคราะห์และประเมินเส้นทางพัฒนาอัตมโนทัศน์
การทางานระดับมืออาชีพ (Professional-self
Development) ของตนเอง
- ฝึกทบทวนข้อดี/ข้อจากัดของการ Being in Comfort
Zone VS. Expanding the Comfort Zone ใน

ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

ผู้ที่สนใจทั่วไป

ชื่อโครงการ

8. ค้นพบความอัศจรรย์และ
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นภายในตนเอง
เพื่อการแก้ปัญหาและนาพา
ความสาเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและ
การทางาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รุ่น 1 : 22 ม.ค. 2563
รุ่น 2 : 11 ก.พ. 2563
รุ่น 3 : 5 มี.ค. 2563
รุ่น 4 : 10 เม.ย. 2563
รุ่น 5 : 15 พ.ค. 2563
รุ่น 6 : 12 มิ.ย. 2563
รุ่น 7 : 10 ก.ค. 2563
รุ่น 8 : 21 ส.ค. 2563
รุ่น 9 : 23 ก.ย. 2563
รุ่น 10 : 30 ต.ค. 2563
รุ่น 11 : 27 พ.ย. 2563
รุ่น 12 : 17 ธ.ค. 2563

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร

เส้นทางการทางานที่ผา่ นมาของตนเอง และสรุป
บทเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความสาเร็จที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
- ฝึกทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง Personal
Growth VS. Organizational Growth VS. Thai
National Growth.
- ทบทวน My Work-life Journey. และฝึกชืน่ ชมตนเอง
- ฝึกวิเคราะห์ ตระหนักถึงคุณค่า ความสาคัญ และ เหตุ
ของการได้มาทางานอยู่ใต้องค์กรเดียวกัน Why & How:
WE ARE ONE.
มหาวิทยาลัย
คนละ
- แนวคิดการสะสมองค์ความรู้ภายในจิตใต้สานึก และ
ผู้ที่สนใจทั่วไป
บูรพา
4,000 บาท การเชื่อมต่อกับจิตใต้สานึกเพื่อนาความรู้ทสี่ ะสมไว้
ออกมาใช้งาน
- ฝึกการนาความรู้จากจิตใต้สานึกออกมาแก้ไขปัญหา
หรือชี้แนะเส้นทางสร้างความสาเร็จให้ชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทางาน จานวน 2 สถานการณ์

วิทยากร

ผศ.ดร.กนกนุช
ชื่นเลิศสกุล

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร

วิทยากร

9. การบริหารสารบรรณด้านการ รุ่น 41 : 21 - 22 พ.ย.62
จัด เก็บเอกสารและการทาลาย รุน่ 42 : 12 – 13 มี.ค. 63
เอกสาร
รุน่ 43 : 25 – 26 มิ.ย. 63

มหาวิทยาลัย
คนละ
1. เทคนิคการบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บูรพา
3,500 บาท 2. จัดเก็บเอกสารอย่างไร ง่ายต่อการสืบค้น
และฝึกปฏิบัติ
3. เทคนิคกระบวนการทาลายเอกสาร
4. การจัดเก็บเอกสารโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมศึกษาดูงาน

บุคลากร
หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
และผู้ทสี่ นใจ

อ.ศิริวรรณ ทองพลับ

10. การพัฒนาบุคลิกภาพและ
ศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผูน้ า

มหาวิทยาลัย
คนละ
1. พูดได้ดีต้องมีพื้นฐาน
บูรพา
5,500 บาท 2. การสร้างความเชื่อมั่นลดอาการประหม่าและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าแบบผูน้ า
3. การพูดในวาระและโอกาสต่างๆ
และการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนพร้อม
ฝึกปฏิบัติ
4. ความสาคัญของบุคลิกภาพต่อการบริหารและการ
วิเคราะห์ตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
5. การแต่งกายในโอกาสต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่ดี
และเหมาะสมพร้อมฝึกปฏิบัติ

บุคลากร
หน่วยงาน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
และผู้ทสี่ นใจ

-อ.อภิรักษ์ ชัยปัญหา
-อ.ภษร ศรีวิเศษ

รุ่น 34 : 12 – 14 ก.พ. 63
รุ่น 35 : 29 – 31 ก.ค. 63

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร

วิทยากร

11. นันทนาการสาหรับครู
รุ่น 1 : 2 - 6 เม.ย.63
เรื่อง “เทคนิคการจัดนันทนาการ รุน่ 2 : 3 - 7 มิ.ย. 62
และกลุ่มสัมพันธ์การใช้เพลง–
เกมส์

มหาวิทยาลัย
คนละ
1.กิจกรรม “การนาเสนอเทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วน 1. ครูผู้ช่วย
บูรพา
5,500 บาท ร่วมของวิทยากร”
2. ครู คศ.1
2 กิจกรรม “การสาธิตรูปแบบการจัดกิจกรรมแคมป์ไฟ” 3. ครูที่สนใจ
3. กิจกรรม “เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์”
4.กิจกรรม “มะ – หะ – กา – กี - ลา”
5.กิจกรรม “งานวัด” (Temple Fair)
6. กิจกรรม “เกมที่เน้นการทางานเป็นทีม
( Team Building )”
7. กิจกรรม “สาธิตบายศรีรับขวัญ”
8. กิจกรรม “Walk Rally”
9. กิจกรรม “Mini Walk Rally

12. หลักสูตร Sustainable
Tourism Management
Program for Executive
(นักบริหารการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน)

ม.บูรพา หรือ
โรงแรมใน
จ.ชลบุรี
(7 วัน)
-ดูงาน:
ภายใน
ประเทศ
(1 วัน)
*(กิจกรรม
เสริมคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

รุ่น 1 : 9 - 16 มี.ค.63
รุ่น 2 : 17 - 24 ส.ค.63

คนละ
35,000
บาท

1. หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ง
2. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุค 4.0
3. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
4. กลยุทธ์ธุรกิจสาหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
6. การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
7. การจัดการท่องเที่ยวสาหรับคนแต่ละช่วงวัย
8. ศึกษาดูงานภายในประเทศ
9. ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน)
จานวน 1 ครั้ง *

1. อ.วิไลลักษณ์
เสมารักษ์
2. อ.ชูชาติพิณพาทย์
3. อ.ณรงค์ วิชัยรัตน์
4. อ.ชนวัฒน์
ศรีพุ่มบาง
5.อ.สุขุม อ้นขวัญเมือง
6. อ.พงษ์เธียร
ธนะเสานา
7. อ.วิสุทธิ์
ปิ่นกระจาย
8. อ.บุญเทียร
ธนะเสนา
ผู้บริหารหรือผู้นา วิทยากรจากภาครัฐ
ในหน่วยงาน
และเอกชน
ภาครัฐส่วนกลาง ระดับชัน้ นา
ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ
และบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

13. เขียนหนังสือราชการและ
หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ

รุ่น 58 : 7 - 8 พ.ย.62
รุ่น 59 : 6 - 7 ก.พ.63
รุ่น 60 : 4 - 5 พ.ค.63
รุ่น 61 : 16 - 17ก.ค.63
รุ่น 62 : 3 - 4 ก.ย.63

14. ชานาญการชานาญงาน

19-20 มี.ค. 63

15. เทคนิคการเขียนโครงการ
และบริหารจัดการให้ประสบ
ผลสาเร็จ

รุ่น 1 : 12 - 13 ธ.ค.62
รุ่น 2 : 25-26 มิ.ย.63
รุ่น 3 : 20-21 ส.ค.63

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
คนละ
1. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
บูรพา
3,500 บาท - การเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและความนิยม
- หลักการวิเคราะห์และการตรวจแก้หนังสือ
- เทคนิคการเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. การใช้ภาษาในการเขียน การใช้คาและประโยค
- การเขียนย่อหน้าเว้นวรรค การตัดคาระหว่างบรรทัด
- การใช้ศัพท์เฉพาะการเขียนทีม่ าจากภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย
คนละ
1. เทคนิคการทางานเชิงวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
บูรพา
3,500 บาท จัดทาคู่มือ
2. การตั้งชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบตั ิงาน
3. การวางสารบัญ
4. นาเสนอตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย
คนละ
1. การวิเคราะห์และการเลือกทางเลือกทางนโยบาย
บูรพา
4,500 บาท (STRATEGIES) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเขียนโครงการ
2. ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และเขียนโครงการและ กิจกรรม
ตามหลักการ “SMART”
3. การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณอุดหนุน
4. การเขียนข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายใต้
ขอบเขตการดาเนินงาน (Term of Reference - TOR)
เพื่อแสวงหาแหล่งทุน จากหน่วยงานภายนอก

วิทยากร
บุคลากร
อ.ศุทธีร์
หน่วยงานราชการ ไชยวสุ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจและผู้
ที่สนใจ
บุคลากร
หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจและ
ผู้ที่สนใจ
บุคลากรภาครัฐ
เอกชน องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผูท้ ี่
สนใจ

วิทยากรจากภาครัฐ
และเอกชน
ระดับชัน้ นา

วิทยากรจากภาครัฐ
และเอกชน
ระดับชัน้ นา

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

16. การบริหารสานักงาน

รุ่น 1 : 16 - 17 ก.ค.63
รุ่น 2 : 27 - 28 ส.ค.63
รุ่น 3 : 10 - 11 ก.ย.63

17. STEAM EDUCATION
นวัตกรรมการบูรณา การการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะ
กระบวน การคิดสร้างสรรค์
ระดับประถมศึกษา

รุ่น 1 : 12 - 13 มี.ค.63
รุ่น 2 : 6 - 7 ส.ค.63

สถานที่จัด

ค่าลง
ทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
คนละ
1. การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และ ประโยชน์จาก
บูรพา
5,000 บาท เทคโนโลยีในยุค 4.0
2. การคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการ บริหารงาน
3. Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Social Media กับการสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัย
คนละ
1. นวัตกรรมทางการศึกษาและกระบวนการคิด
บูรพา
4,500 บาท สร้างสรรค์
2. STEAM EDUCATION กับการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อทักษะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์
3.การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
4.แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด
“STEAM EDUCATION
เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์”

วิทยากร
บุคลากรภาครัฐ
เอกชน องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผูท้ ี่
สนใจทั่วไป
ครูผู้สอนใน
ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่
1–6

วิทยากรจากภาครัฐ
และเอกชน
ระดับชัน้ นา
วิทยากรจากภาครัฐ
และเอกชน
ระดับชัน้ นา

เพื่อสร้ างความตระหนัก
ในการเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ ฝ่ ายฝึ กอบรมและที่ปรึกษา
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0 3810 2288-89
ทำไมกำรฝึ กอบรม จึงสำคัญกับองค์กร?

