
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความใฝรู 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหนิสิตมีความต่ืนตัว และกระตือรอืรนในการแสวงหาความรูและทักษะใหม เพื่อการพฒันา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

 เพื่อใหนิสิตมีศักยภาพพึง่ตนเองในการคนควา ศึกษา ฝกฝนทักษะ เพื่อการพฒันาตนเอง 

 เพื่อสนับสนุนนิสิตใหเปนสวนหน่ึงของสังคมแหงการเรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และประสบการณ 

เพื่อพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

การดําเนินการ 

การอบรมสัมมนาตาง ๆ ที่เพิม่เติมความรูนอกเหนือจากองคความรูเฉพาะวิชาชีพ 

ระยะเวลา 

1-3 วันตอปการศึกษา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตมีความต่ืนตัว และกระตือรือรนในการแสวงหาความรูและทักษะใหม เพือ่การพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

การประเมินผล 

การประเมินผลจากวิทยากรหรือหลักสูตร ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง การสํารวจขอคิดเห็นจากนิสิตผูรบั

การฝกอบรมและจากผูที่เกี่ยวของ โดยทีผ่ลการประเมินนิสติอาจแบงเปน ผาน หรือ ไมผาน 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 โครงการอบรมดานภาษาตางประเทศ 

 โครงการอบรมและสัมมนาทางสาขาวิชาอื่น ๆ 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

  



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความอดทนและการทํางานรวมกัน 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหนิสิตเรียนรูทฤษฎีการคิดเชิงบวก(Positive Thinking) และการทํางานเปนทมี (Team Work) 

 เพื่อใหนิสิตตระหนักและเขาใจถึงบทบาทและความสมัพันธระหวางพฤติกรรมสวนบุคคล และ 

ผลกระทบตอการทํางานของสวนรวม 

 เพื่อใหนิสิตมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการทํางานเพื่อสรางพลงัศรัทธาและความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลผุลสําเรจ็ 

 เพื่อใหนิสิตมสีามัคคี มีการพัฒนาการทํางานเปนทีมทีม่ีประสิทธิภาพและมีความสุขจากการทํางาน

รวมกัน 

การดําเนินการ 

กิจกรรมกลุม อาทิ กิจกรรมคายอาสา การแขงขัน การจําลองสถานการณ ฯลฯ เพื่อเรียนรูการทํางานเปนทมี 

และฝกความอดทน 

ระยะเวลา 

3-5 วัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตเรียนรูทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเอง (เปดใจ ยอมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง) 

 นิสิตมีความอดทน ชวยเหลือและเอื้ออาทรซึ่งกันและกนั สามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข และ

มีความสามัคคี 

การประเมินผล 

มีการสํารวจขอคิดเห็นจากวิทยากร นิสิตผูรับการฝกอบรมและจากผูทีเ่กี่ยวของ โดยทีผ่ลการประเมินนิสิตอาจ

แบงเปน ผาน หรือ ไมผาน 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดเชิงบวกและการทํางานเปนทีม 

 หลักสูตร การทํางานเปนทีมสูความสําเรจ็ 

 กิจกรรมกลุมพัฒนา สํานักงานการทองเที่ยวโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

  



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความเสียสละและจิตสาธารณะ 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญในการรบัผิดชอบตอตนเองและสังคม ไมเห็นแกสิทธิของตนเอง

โดยลุกล้ําสทิธิของสวนรวม 

 เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมอืง และ

วัฒนธรรมที่อาจเปนอปุสรรคตอการรักษาสมดุลระหวางผลประโยชนสวนบุคคลหรือกลุม และ

ประโยชนสวนรวม 

การดําเนินการ 

กิจกรรมจิตสาธารณะ การสัมมนากรณีศึกษา 

ระยะเวลา 

1-3 วัน ตอปการศึกษา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตมีความยับย้ังช่ังใจ ไมใชสิทธิสวนบุคคลลกุล้ําผลประโยชนสวนรวม 

 นิสิตมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสงัคม เปนพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก 

การประเมินผล 

แบบสํารวจขอคิดเห็นนิสิตผูบําเพญ็ประโยชน และจากผูที่เกี่ยวของ โดยที่ผลการประเมินนิสิตอาจแบงเปน 

ผาน หรือ ไมผาน 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 โครงการคายอาสาพัฒนาตาง ๆ ของชมรม คณะ และมหาวิทยาลยั 

 โครงการปลูกปา 

 โครงการอนุรักษตาง ๆ 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

 

  



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจในกรอบของพฤติกรรมที่ดีงามของวิชาชีพสัตวแพทย เปนที่พึงปรารถนาของ

สังคม 

 เพื่อใหนิสิตตระหนักในความรบัผิดชอบตอวิชาชีพ ประสานประโยชนระหวางเจาของและสัตว บน

พื้นฐานการพทิักษสวัสดิภาพสัตว 

 เพื่อใหนิสิตรูจักไตรตรองและแยกแยะพฤติกรรมทีพ่ึงปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุขแกตนและสงัคม 

การดําเนินการ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนากรณีศึกษา 

ระยะเวลา 

1-5 วันตอปการศึกษา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตมีจิตสํานึกดีในการปฏิบัติตน เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  

 นิสิตปฏิบัติตนใหอยูในกรอบพฤติกรรมที่ดีงามของวิชาชีพสตัวแพทย ปกปองเกียรติและศักด์ิศรขีอง

วิชาชีพ 

การประเมินผล 

แบบสํารวจขอคิดเห็นนิสิตผูรวมกิจกรรม และจากผูที่เกี่ยวของ โดยที่ผลการประเมินนิสิตอาจแบงเปน ผาน 

หรือ ไมผาน 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 โครงการตนกลาคุณธรรม 

 เชิญวิทยากรที่เปนบุคคลตนแบบมาบรรยาย 

 โครงการสมัมนากรณีศึกษา การฟองรองในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย โดยสัตวแพทยสภา 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

 

 

  



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางทักษะการสื่อสารตอสาธารณะ 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหนิสิตประเมินตนเองในเรื่องของการพูดและการสื่อสาร เพื่อการปรับปรงุและพัฒนาใหเปนมือ

อาชีพ 

 เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหถึงปจจัยที่อาจเปนอปุสรรคตอการติดตอสือ่สาร 

 เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงการใชภาษาทาทาง และมีทักษะในการฟง 

การดําเนินการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยการบรรยาย การสาธิต การฝกปฏิบัติ และสถานการณจําลอง 

ระยะเวลา 

1-3 วัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตมกีารพัฒนาความสามารถในการติดตอสือ่สาร สรางสมัพันธภาพที่ดีกับผูที่ติดตอสื่อสารและ

สาธารณชนทั่วไป 

 นิสิตมีความเขาใจภาษาทาทาง และมทีักษะในการฟง 

การประเมินผล 

การประเมินผลสามารถทําไดจากการสํารวจขอคิดเห็นของวิทยากร นิสิตผูรบัการฝกอบรม และจากผูที่

เกี่ยวของ มีการทดสอบโดยการปฏิบัติจริงในสถานการณจําลอง โดยทีผ่ลการประเมินนิสิตอาจแบงเปน ผาน 

หรือ ยังตองปรับปรุง 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 หลักสูตร การสื่อสารอยางไดผล 

 หลักสูตร การติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักสูตร ศิลปะการสื่อสาร และการประสานงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

 

  



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางทักษะการจัดการความขัดแยง 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัธรรมชาติของความขัดแยง 

 เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจในหลกัการและศิลปะการบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค 

การดําเนินการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายประกอบการฝกหัดการประยุกตใชความรูในเหตุการณและสถานการณ

จําลอง 

ระยะเวลา 

1-2 วัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตสามารถประยุกตใชความรูในการบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค 

การประเมินผล 

การประเมินผลสามารถทําไดจากการประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง การสํารวจขอคิดเห็นของวิทยากร นิสิต

ผูรบัการฝกอบรม และจากผูที่เกีย่วของ มีการทดสอบโดยการปฏิบัติจรงิในสถานการณจําลอง โดยทีผ่ลการ

ประเมินนิสิตอาจแบงเปน ผาน หรือ ยังตองปรับปรุง 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 การจัดการความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี 

 การจัดการความเสี่ยงและความขัดแยงจากการใหบริการรักษาพยาบาล 

 การบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

 สถาบันสทิธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

  



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางทักษะดานการบริหารและการจัดการ (Entrepreneurship) 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัโครงสราง การบริหาร และการจัดการองคกรทางธุรกจิ 

 เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการเงินและบัญชี การอานวิเคราะหตัวเลขทางการเงินและบัญชี 

มุงเนนเรื่อง Entrepreneurial Finance และ Business feasibility study 

 เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการตลาดและการบริการ 

การดําเนินการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยการบรรยาย การฝกปฏิบัติ และสถานการณจําลอง 

ระยะเวลา 

5 วัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตมีมีความรูเกี่ยวกบัโครงสราง การบรหิาร และการจัดการองคกรทางธุรกิจ 

 นิสิตสามารถอานวิเคราะหตัวเลขทางการเงินและบัญชี ในระดับเบื้องตน 

 นิสิตมีความเขาใจพื้นฐานของการตลาดและการบริการ 

การประเมินผล 

การประเมินผลสามารถทําไดจากการประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง แบบทดสอบหรือขอสอบจากวิทยากร มี

การสํารวจขอคิดเห็นนิสิตผูรบัการฝกอบรมและจากผูทีเ่กี่ยวของ โดยที่ผลการประเมินนิสิตอาจแบงเปน ผาน 

หรือ ไมผาน 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 โครงการฝกอบรม “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

 

  



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหตนเองเพื่อนําไปสูการพัฒนาบคุลิกภาพที่ดี ทั้งรางกายและอารมณ 

ตลอดจนการแสดงออก ใหเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความหลากหลาย 

 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการแตงกาย การวางตัว และมารยาทที่ดีงาม เหมาะสมกบัเวลา 

สถานที่ และบุคคล ตลอดจนสถานการณตาง ๆ 

 เพื่อเสรมิสรางความมั่นใจในตนเองใหกบันิสิต ในการเขาสงัคมและการประกอบวิชาชีพ 

การดําเนินการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยการบรรยาย การสาธิต การฝกปฏิบัติ และสถานการณจําลอง 

ระยะเวลา 

1-3 วัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตมีการพัฒนาทางดานบุคลิกภาพ ทั้งรางกายและอารมณ ตลอดจนการแสดงออก 

 นิสิตสามารถแตงกาย วางตัว และมีมารยาท อันเปนที่พงึประสงคของสังคม 

 นิสิตสามารถสรางความประทบัใจแกผูพบเห็น อันจะเปนผลดีตอตนเอง สถาบันและวิชาชีพ 

การประเมินผล 

การประเมินผลสามารถทําไดจากการประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง จากการสํารวจขอคิดเห็นของวิทยากร 

นิสิตผูรับการฝกอบรม และจากผูทีเ่กี่ยวของ มีการทดสอบโดยการปฏิบัติจรงิในสถานการณจําลอง โดยทีผ่ล

การประเมินนิสิตอาจแบงเปน ผาน หรือ ยังตองปรับปรุง 

กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได 

 หลักสูตร "การพฒันาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ" 

 โครงการฝกอบรมเรื่อง  “บุคลิกภาพกับความสําเรจ็ของชีวิต” 

 อื่น ๆ ที่คณะกรรมการฝกงานพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 


