ปฏิทินกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2

กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
และผู้ที่สนใจทั่วไป
ชื่อโครงการ

จานวน
(รุ่น)

จานวน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่จัด

1.STEAM
EDUCATION
นวัตกรรมการ
บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ระดับ
ประถมศึกษา

4

รุ่นละ 40 คน #1 : 12–13 ม.ค.62
#2 : 9–10 มี.ค.62
#๓ : 11–12 พ.ค.62
#4 : 13–14 ก.ค.62

สานักบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
บูรพา

2.STEAM
EDUCATION
นวัตกรรมการ
บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ระดับ
มัธยมศึกษา

4

รุ่นละ 40 คน #1 : 9–10 ก.พ.62
#2 : 27–28 เม.ย.62
#๓ : 29–30 มิ.ย.62
#4 : 3–4 ส.ค.62

สานักบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ค่าลง
ทะเบียน

หัวข้อหลักสูตร

วิทยากร

5,500 บาท 1. นวัตกรรมทางการศึกษาและกระบวนการ คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คิดสร้างสรรค์
2. STEAM EDUCATION กับการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
3.การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
เพื่อทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
4.แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด “STEAM EDUCATION
เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์”
5,500 บาท 1. นวัตกรรมทางการศึกษาและกระบวนการ คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คิดสร้างสรรค์
2. STEAM EDUCATION กับการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
3.การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
เพื่อทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
4.แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด “STEAM EDUCATION
เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์”

ชื่อโครงการ

จานวน
(รุ่น)

จานวน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่จัด

3.การวิเคราะห์โมเดล
เชิงสาเหตุด้วย
โปรแกรม MPLUS

1

รุ่นละ 30 คน #1 : 29–30 พ.ย.61

สานักบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
บูรพา

4.การวิเคราะห์โมเดล
เชิงสาเหตุ พหุระดับ
โดยใช้โปรแกรม
MPLUS

1

รุ่นละ 30 คน #1 : 13–14 ธ.ค.61

สานักบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ค่าลง
ทะเบียน

หัวข้อหลักสูตร

3,500 บาท • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM)
• หลักการวิเคราะห์ การเขียนคาสั่งการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
• การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอย่าง
ง่าย หลักการวิเคราะห์และการเขียนคาสั่ง
วิเคราะห์ สมการโครงสร้าง (SEM)
• การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างขั้นสูง
หลักการวิเคราะห์ และการเขียนคาสั่ง
วิเคราะห์ สมการโครงสร้างพหุกลุ่ม
(MULTIGROUP SEM)
• การวิเคราะห์ และการเขียนคาสั่งวิเคราะห์
โมเดลตัวแปรแฝงพัฒนาการ (Latent
Growth Curve Model)
• การฝึกปฏิบัติการ
3,500 บาท • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลเชิงสาเหตุพหุ
ระดับ
• หลักการวิเคราะห์ การเขียนคาสั่งวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการ
วิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis)
• หลักการวิเคราะห์ การเขียนคาสั่งโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ
(MULTILEVEL SEM)
• หลักการวิเคราะห์ การเขียนคาสั่งวิเคราะห์
โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงโมเดลพหุ
ระดับ (Latent Growth Curve Model)
• การฝึกปฏิบัติการ

วิทยากร
รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม
ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
และคณะ

รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม
ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
และคณะ

ชื่อโครงการ

จานวน
(รุ่น)

จานวน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่จัด

5. การวิเคราะห์
ข้อสอบตามทฤษฎี IRT
ด้วยโปรแกรม IRTPRO

1

รุ่นละ 30 คน #1 : 24–25 ม.ค.62

สานักบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
บูรพา

6.การวิเคราะห์ข้อสอบ
ตามทฤษฎี IRT ด้วย
โปรแกรม MPLUS

1

รุ่นละ 30 คน #1 : 27–28 ก.พ.62

สานักบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ค่าลง
ทะเบียน

หัวข้อหลักสูตร

3,500 บาท - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IRT
- โมเดล IRT ของข้อสอบให้คะแนน 2 ค่า
(Dichotomous)
- โมเดล IRT ของข้อสอบให้คะแนนหลายค่า
(Polytomous)
- การวิเคราะห์ข้อสอบให้คะแนน 2 ค่า ด้วย
โปรแกรม IRTPRO
- การวิเคราะห์ข้อสอบให้คะแนนหลายค่าด้วย
โปรแกรม IRTPRO
3,500 บาท - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IRT
- โมเดล IRT ของข้อสอบให้คะแนน 2 ค่า
(Dichotomous)
- โมเดล IRT ของข้อสอบให้คะแนนหลายค่า
(Polytomous)
- การวิเคราะห์ข้อสอบให้คะแนน 2 ค่า ด้วย
โปรแกรม MPLUS
- การวิเคราะห์ข้อสอบให้คะแนนหลายค่าด้วย
โปรแกรม MPLUS

วิทยากร
รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม
ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
และคณะ

รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม
ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
และคณะ

นอกจากหลักสูตรที่จดั ข้างต้นแล้ว สานักบริการวิชาการยังรับจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (Customized Inhouse Training)
ตลอดจนการเจรจาการค้าและธุรกิจ การศึกษาข้อมูล งานวิจัยตามความประสงค์ของหน่วยงาน โดยทีมคณาจารย์ นักวิจัย และนักจัด
ฝึกอบรมผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระดับสากล อาทิ
module
1.การบริหารตนเอง

หัวข้อ

1.1 Time management
1.2 ทักษะการเจรจาและศิลปะการปฏิสัมพันธ์เพื่อความสาเร็จ
1.3 มารยาทและทักษะการเข้าสังคม (Social Etiquette and Manner for Executive)
1.4 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
1.5 สุขภาพองค์รวมกับประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
1.6 การพัฒนาสุขภาพกายและการสร้างสมดุลชีวิตสาหรับนักบริหาร
1.7 การสร้างจิตสานึกรักองค์กร ทัศนคติเชิงบวก
2. การบริหารองค์กรและ 2.1 แผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นา
ภาวะผู้นา
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 การเป็นผู้นาการอภิปรายต่อสาธารณชน
2.9 การบริหารความขัดแย้ง
2.10 Brand Management (Thailand Branding)
3.1 การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุค 4.0
3. นวัตกรรมการจัดการ
3.2 การคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการบริหารงาน
3.3 Corporate Social Responsibility (CSR)
3.4 Social Media กับการสื่อสารองค์กร
4.1 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
4.การบริหารทรัพยากร
4.2 Talent Management
มนุษย์และองค์กร
4.3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4.4 การกากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
4.5 การบริหารการเงินกับระบบงบประมาณแบบใหม่
4.6 การวิเคราะห์ค่างาน
4.7 Coaching and Mentor
5.1 ทิศทางและแนวโน้มของประชาคมโลกในทศวรรษ 2020
5.การจัดการทุนองค์กร
5.2 ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
(Capital)ในภาวะการ
5.3 การพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต (หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : Sufficiency
แข่งขันที่เปลี่ยนโฉม
Economy Philosophy)
6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ STEM ศึกษา ประโยชน์ การเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้ STEM
6.การพัฒนาศักยภาพ
ศึกษากับการเรียนการสอน
นักเรียน (The Genius
Program) ด้านสเต็มศึกษา 6.2 กรณีศึกษา ตัวอย่างโรงเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา
6.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ คืออะไร การตั้งสมมุติฐาน กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์
และโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
6.4 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

module
7.ค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

8. การขนส่งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

9. กลยุทธ์การจัดการ
โลจิสติกส์
(Logistics : Strategy
and Management)

10. เทคนิคการวิเคราะห์
งาน
(Job Analysis Training
Course)

หัวข้อ
7.1 สภาพทั่วไป และปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
7.2 ระบบนิเวศป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสัตว์ทะเลที่
น่าสนใจ
7.3 ทัศนศึกษาพร้อมฟังการบรรยาย ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย
7.4 กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง ชมสาธิต และทดลองปลูกปะการัง
7.5 กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน
8.1 ประเทศไทยกับการพัฒนาโลจิสติกส์
8.2 โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
8.3 องค์ประกอบที่สาคัญของระบบการจัดส่งสินค้าในสภาพการจราจรติดขัด
8.4 การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง
8.5 ข้อดี ข้อเสียของการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
8.6 การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
8.7 เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จา่ ยในการจัดส่ง
8.8 การขจัดข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายจัดส่ง
และลูกค้า
8.9 กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง
8.10 สรุปและบูรณาการ
9.1 Introduction to Logistics & Supply Chain Management (SCM)
9.2 Inventory Management
9.3 Warehouse Management
9.4 Information Technology for Logistics Management
9.5 Order Management
9.6 Modern Purchasing Management
9.7 Water Transport Management
9.8 .Air & Land Transport Management
9.9 Logistics & supply Chain Strategies
9.10 Implementation of Logistics & Supply Chain Management
10.1 การทาความเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์งานและความสาคัญต่อกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
10.2 องค์ประกอบของการวิเคราะห์งาน
10.3 เทคนิคในการวิเคราะห์งาน
10.4 การจัดทาแผนดาเนินการวิเคราะห์งาน
10.5 การดาเนินการวิเคราะห์งาน
10.6 การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน
10.7 ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กร และกลยุทธ์งานทรัพยากรมนุษย์
10.8 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนอัตรากาลังคน
10.9 การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานแรงงาน
10.10 การวิเคราะห์การไหลของงาน
10.11 การเขียนขั้นตอนการไหลของงาน และการคานวณอัตรากาลังคน

