
โครงการ ETO RUN ประจ าปี 2566 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            

หลักสูตร รุ่นที่ : วันที่ ขอบเขตเนื้อหา 
เพ่ือการพัฒนาทักษะในการท างาน 

1.ตัวช้ีวัดในบริบทของการบริหารเชิง 
  กลยุทธ์    
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท    

รุ่นที ่3 : 13 - 14  มีนาคม 2566 
รุ่นที ่4 : 17 – 18 กรกฎาคม 2566 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ , การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ , มโนทัศน์และความส าคญัของการประเมนิผล , การเขียนตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย , workshop การจดัท าตัวช้ีวัดระดับแผนงาน/โครงการ 
วิทยากร : รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ  รศ. ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ    

2. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่แท้จริง : 
   Learning Outcome 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  

รุ่นที ่3 : 12 – 13 มิถุนายน 2566 
รุ่นที ่4 : 21 – 22 สิงหาคม 2566 
 

 - สาระเบื้องต้นของ Learning Outcome และ Outcome-base Education ในทุกระดับ (หลักสูตร รายวิชา และหน่วยการสอน) 
 - การถอดแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การก าหนดวัตถุประสงค์การสอน 
 - แปลงผลลัพธ์การเรยีนรู้ (Learning Outcome) สู่กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผลการสอน 
 - ฝึกปฏิบัติการเขียน Learning Outcome ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา และหน่วยการสอน 
วิทยากร : รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ  รศ. ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ 

3. การพัฒนาความคิดพิชิต  
   New Normal 
ค่าลงทะเบียน 4.500 บาท 

รุ่นที ่1 : 20-21 มีนาคม 2566 
รุ่นที ่2 : 29-30 มิถุนายน 2566 
รุ่นที ่3 : 18-19 กันยายน 2566 

หลักและปรัชญากับการท างานท่ีคนไทยต้องเปลีย่น (Change Management) , สถานการณ์ปัจจุบันกับ New Normal , ระบบและ
วิธีการคิดในการปฏิบัติงาน , ความคิดพิชิตงานใน 5 หมวด    
วิทยากร : ดร.สุชาติ สังข์เกษม 

4.การบริหารความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ในยคุ “New Normal” 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที ่4 : 25 - 26 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที ่5 : 6 - 7  กรกฎาคม 2566 
รุ่นที ่6 : 7- 8 กันยายน 2566 

พฤติกรรมการท างานแบบไทย , ความหมายแห่งความขัดแย้ง , ประเภทของความขัดแย้ง  , การใช้เทคนิคในการเจรจาเพื่อลดความ
ขัดแย้ง ,  Work Shop การเจรจาเพื่อลดหรือระงับความขดัแย้ง , สรุปและน าเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิทยากร : ดร.สุชาติ สังข์เกษม 

5.เทคนิคชนะใจเพื่อนร่วมงาน 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที ่3 : 9 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที ่4 : 25 กรกฎาคม 2566 

การชนะใจเพื่อนร่วมงานมีความส าคัญอย่างไร , องค์ประกอบในการชนะใจเพื่อนร่วมงาน , เทคนิคและกระบวนการเข้าถึงผู้อื่น , 
การแบ่งประเภทของบุคคล , เรยีนรู้ธรรมชาติความต้องการของบุคคล , ศิลปะในการเข้าถึงผู้คน , ช่องทางที่เป็นกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล , แนวคิดเชิงจิตวิทยาเพื่อการชนะใจเพื่อนร่วมงาน , ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
, กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
วิทยากร : ดร.นติิ ยอดด าเนิน 

6. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 8 : 29 - 30 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 9 : 18 – 19 กรกฎาคม 2566 
รุ่นที ่10 : 5 - 6 กันยายน 2566 

เข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับมือ และ เครื่องมือในการคิดวางแผน รวมท้ังข้อมูลต่างๆท่ีมี
ความจ าเป็นท่ีต้องทราบเพื่อให้ทันการณ์ และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนในการด าเนินการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ตัวอย่างและ
การน าไปใช้ ,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Changes)  , ความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง ,ข้อมูลและเครื่องมือในการคิด, 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) , ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
วิทยากร : ดร.รวิดา วิริยกจิจา 

7. เทคนิคการมดัใจลูกค้าด้วย 
“Customer Centric Excellence” 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที่ 8 : 30 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 9 : 26 มิถุนายน 2566 
รุ่นที่ 10 : 23 สิงหาคม 2566 
 

เข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Customer Centricity เพิ่มขึ้น , มีทักษะการคน้หา Pain Point และ สามารถ
น าไปใช้ได้จริง , สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ ์บริการ หรือ วิธีการจูงใจผู้มีส่วนไดส้่วนเสียด้วยแนวคดิ Customer Centricity , 
เพิ่มเตมิ ประสบการณ์ ความรู้ และ ทักษะการแก้ปัญหา ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และ รับแนวทางการต่อยอดจากผู้เชี่ยวชาญ



 เพิ่มเตมิ ,สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ กับเรื่องส่วนตัว หรืองานท่ีรับผดิชอบได ้
วิทยากร : อาจารย์พชัรพล ชาญอุไร 

8. พัฒนาผูส้อนภายในองค์กร 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 
 

รุ่นที่ 5 : 14 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 6 : 20 มิถุนายน 2566 

ความหมายของการเป็นผูส้อนงานภายใน, บทบาทการเป็นผู้สอนงานภายใน, กระบวนการสอนงานภายในองค์กร, เทคนิคการสอนงาน
ภายใน, ประยุกต์แนวทางการเป็น Coach และการเป็น Facilitator เพื่อคุณภาพการสอนงานภายใน, วิเคราะหผ์ู้รับการสอน, 
ออกแบบแผนการสอน, แนวทางการสร้างการมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนรู้,  การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพของผู้สอน,  ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการสอน 
วิทยากร : ดร.นติิ ยอดด าเนิน 

9. ชีวิตส าเร็จได้ด้วย Mindset  
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  

รุ่นที่ 7: 1-2 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 8 : 12-13 มิถุนายน 2566 

การเรยีนรู้และเข้าใจกรอบความคดิ กระบวนทัศน์ใหม่ของ Mindset, Mindset ของความเข้าใจและการปฏิบัตติ่อความหลากหลาย
ทางเพศวิถีในสังคม, การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ Fix Mindset เป็นกรอบความคิดแบบ Growth Mindset, การค้นหาจุดเปลี่ยน
ด้วยตัวเอง, การปรับชีวิตเชิงรุกด้วย Growth Mindset, การสร้าง Growth Mindset ในการด าเนินชีวติ ครอบครัว และการท างาน 
วิทยากร : ดร.สุชาติ  ค้าทางชล 

10. การออกแบบจัดสวน 
ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท 

รุ่นที่ 30 : 24–30 เมษายน 2566 รูปแบบของสวน, พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน, การเขียนแบบและการอ่านแบบ, ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ, การประเมินราคา, การ
ปักผัง, เทคนิคการท าน้ าตก, ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ าในสวน, สนามหญ้า 
วิทยากร : รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย , รศ.ดร.อลิศรา  มีนะกนิษฐ  และคณะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  ม.เกษตรศาสตร ์

11. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการ
บริหารสมัยใหม่ (Modern Finance 
for Modern Non-Finance Staff) 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 28 : 22 - 23 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 29 : 24-25 พฤษภาคม2566 
รุ่นที่ 30 : 23 – 24 สิงหาคม 2566 

พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม,่ การอ่านและวเิคราะห์งบการเงิน, การวิเคราะหต์น้ทุน, การวิเคราะห์ความ เป็นไป
ได้โครงการลงทุน, การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย, ฝึกปฏบิัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงิน โครงการ
ลงทุน การประกันภัย  
วิทยากร : อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม  

12. การเขียนหนังสือราชการ 
   ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที่ 25 : 27 กุมภาพันธ ์2566 
รุ่นที่ 26 : 8 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 27 : 28 มิถุนายน 2566 

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อตดิต่อประสานงาน, รปูแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ, วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และ
การใช้ภาษาในหนังสือราชการ, การใช้ประโยคและการเขียนย่อหนา้, การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ, ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบใน
การร่างหนังสือราชการ 
วิทยากร : ดร.สุรียร์ัตน์ บ ารุงสุข   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร ์

13. การเขียนรายงานการประชุม 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 
 

รุ่นที่ 26 : 23 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 27 : 6 กรกฎาคม 2566 
รุ่นที่ 28 : 10  สิงหาคม 2566  

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม, การประชุม และรูปแบบของการประชุม, ส่วนประกอบของรายงานการ
ประชุม, วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม, การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม,  
การเขียนย่อหน้า 
วิทยากร : รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์  

14. การเขียนหนังสือราชการและการ  
เขียนรายงานการประชุม   
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที่ 10 : 1 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 11 : 24 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 12 : 24 สิงหาคม 2566  

ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ , รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ , การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การ
ใช้ค า การใช้ส านวน การใช้ประโยค , ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ , ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ท่ี
ก าหนด , ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน , วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในวิธีการจด
บันทึกรายงานการประชุม , ค าศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม , วิเคราะหต์ัวอย่างรายงานการประชุม ,  
วิทยากร : รศ.ดร.สริิวรรณ นันทจนัทูล และ ดร.สรุีย์รตัน์ บ ารุงสุข    ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร ์



15. กลยุทธการตลาดและการบรกิาร 
เชิงรุก 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที ่28 : 29-30 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 29 : 3 - 4 กรกฎาคม 2566 
รุ่นที ่30 : 11-12 กันยายน 2566 

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร, กลยุทธ์การโฆษณา, กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย, การท า Marketing PR และ Event 
Marketing, การสื่อสาร ณ จดุขาย, เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การสร้างสมัพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ,่ การบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า 
วิทยากร : รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ  

16. Why-Why Analysis วิเคราะห์
อย่างไรเมื่อเกิดปญัหา 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที่ 22 : 20 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 23 : 20 มิถุนายน 2566 
รุ่นที่ 24 : 28 สิงหาคม 2566 

ธรรมชาติของการเกิดปัญหาและกระบวนการแกไ้ขปัญหา, สิ่งที่ต้องท าก่อนจะท าการวิเคราะห:์ หลักการ 5G, Why-Why Analysis 
คืออะไร, วิธีการมองปัญหาแบบ Why-Why Analysis, ข้อควรระวงัในการวิเคราะห ์Why-Why 
วิทยากร : อาจารย์วรสิงห ์ถนอมสิงห์ 

17. ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Effective Communication Skills)  
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 17 : 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 
รุ่นที่ 18 : 8 -9 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 19 : 3 - 4 กรกฎาคม 2566 

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร,  พื้นฐานส าคัญของการสื่อสาร, สไตล์การสื่อสารที่หลากหลาย, เครื่องมือการสื่อสาร, เทคนิค
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ, แนวทางประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ, สื่อสารอย่างผู้น าท าอย่างไร, ก าหนดเปา้หมาย
ที่ต้องการ, การวิเคราะหผ์ู้ฟัง, การวางแผนการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์, เทคนิคการสื่อสารกลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิง, การประเมินผลการ
สื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ 
วิทยากร : ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศนิ 

18. กลยุทธ์การท างานอย่างมืออาชีพ 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 
 

รุ่นที่ 17 : 13 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 18 : 29 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 19 : 17 กรกฎาคม 2566 

ความเป็นมืออาชีพ, การค้นหาจุดแข็งและจุดควรพัฒนา, การก าหนดเป้าหมายในชีวิต, กลยุทธ์ต่างๆ ในการท างานอย่างมืออาชีพ, 
แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการท างานอย่างมืออาชีพ 
วิทยากร : ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศนิ  

19. เทคนิคการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 17 : 12 - 13 มิถุนายน 2566 
รุ่นที่ 18 : 21 - 22 สิงหาคม 2566 
รุ่นที่ 19 : 4 - 5 กันยายน 2566 

ความส าคญัของการน าเสนอ, การน าเสนอรูปแบบต่างๆ, กระบวนการน าเสนอ, การจัดเตรียมเนื้อหาที่ถูกใจผู้ฟัง, การเตรยีมการ
น าเสนอที่โดนใจผู้ฟัง, เทคนิคการน าเสนอที่หลากหลาย, ปัญหาที่พบเจอในการน าเสนอ, การค้นหาจดุเด่นและจดุควรพัฒนาของ
ตนเอง, การฝึกปฏิบัติการน าเสนอในสถานการณ์จริง 
วิทยากร : ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศนิ  

20. เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 
 

รุ่นที่ 17 :  15 - 16 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 18 : 14 - 15 มิถุนายน 2566 
รุ่นที่ 19 : 30 -31  สิงหาคม 2566 

การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจา กลวิธีการเจรจาต่อรอง แบบฝึกหัดการ
เจรจาต่อรอง 
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธ์ิ  

21. การวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาและ
การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 17 : 1– 2  มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 18 : 10 -11 พฤษภาคม 
2566 
รุ่นที่ 19 : 6 -7 กันยายน 2566 

แนวความคิดเกีย่วกับปัญหาและวธิีการในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาการท างานของ
ผู้เข้าสมัมนา การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพของปัญหา เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา การชี้สาเหตุของปัญหา บทบาทของสมองใน
การตัดสินใจ  การวิเคราะห์ การประเมิน และพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อ การตัดสินใจแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา 
Workshop เพื่อฝึกกระบวนการตดัสินใจและแก้ปัญหา 
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธ์ิ 

22. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิด
สร้างสรรค ์
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที่ 19 :  31 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 20 :  5 กรกฎาคม 2566  
รุ่นที่ 21 :  9 สงิหาคม 2566 

ความส าคญัของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค,์ ฝึกนิสัยที่สร้างความส าเร็จและความเชื่อมันในตนเอง, สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค,์ 
หลักการเตรยีมพร้อมส าหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์, วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคดิสรา้งสรรค์ใหม่ๆ  10 วิธี, แบบฝึกหัดในการสร้าง
ความคิดใหม่ๆ  
วิทยากร : อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธ์ิ 



23 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อ
ที่สาธารณะ 
ค่าลงทะเบียน 5,500  บาท  

รุ่นที่ 5 : 27 - 29 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 6 : 17– 19 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 7 : 29 - 31 สิงหาคม 2566 

การพัฒนาบุคลิกภาพและหลักการพูดในท่ีสาธารณะ, การเตรียมการพูดในรูปแบบตา่ง ๆ, กลยุทธ์การขจัดความประหม่าหน้าเวที, การ
ใช้ถ้อยค าและน้ าเสียง สายตา ท่าทาง ประกอบการพูด, การพดูเพื่อจูงใจผู้ฟัง, เทคนิคการเล่าเรื่องที่ประทับใจ, .หลักการพูดในโอกาส
และพิธีการต่างๆ, การสร้างและเรา้อารมณ์ในการพูด 
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล  

24. การจดัการองค์ความรู้ในหน่วยงาน 
(KM) 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 
   

รุ่นที ่3 : 19 มิถุนายน 2566 
รุ่นที ่4 : 4 กันยายน 2566 

การเรยีนรู้และเข้าใจกรอบความคดิ กระบวนทัศน์ใหม่ของ Km Concept , ความเข้าใจและการปฏิบตัิต่อความหลากหลายทางเพศวิถี
ในสังคมแห่งการเรียนรู้ , การเปลีย่นกรอบความคดิแบบ success, Story telling, Action Review , การค้นหา Tacit knowledge 
น าไปสู่ Explicit knowledge 
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล 

25. การเป็นผู้น ากิจกรรมกลุ่ม 
ค่าลงทะเบียน 5,500  บาท 

รุ่นที ่3 : 17-19 กรกฎาคม 2566 
รุ่นที ่4 : 25 -27 กันยายน 2566 

เทคนิคการพูดและบุคลิกภาพการเป็นผู้น ากิจกรรม , วิธีการสรา้งกิจกรรมและการเลือกใช้ให้เหมาะสม , การเตรยีมการและการ
แก้ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม ,การสรุปประเด็น  ผลที่ได้รับจากการอบรม ,เกดิความสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุม่ภายในองค์กร  
, ลดค่าใช้จ่ายองค์กรในระยะยาวได้ 
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล 

26 เทคนิคการเป็นพิธีกร     
ค่าลงทะเบียน  2,800 บาท 

รุ่นที่ 13 : 12 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 14 : 13 กรกฎาคม 2566 
รุ่นที ่15 : 29 สิงหาคม 2566 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร เช่น บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ การใช้ไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น  การเตรยีมข้อมลู การเขียนค ากลา่วรายงาน การเขียนบทพิธีกรที่เปน็ทางการ และไม่เป็นทางการ  
วิทยากร :  อาจารยส์ุพัชรินทร์  ชาญช่างเหล็ก,  อาจารย์สริิรตัน์  นิ่มเงิน 

27.การบริหารเวลา 
(Time Management) 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 
 

รุ่นที่ 28 : 1 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 29 : 22 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 30 : 28 มิถุนายน 2566 

ท าอย่างไรจึงจะบริหารเวลาใหไ้ดด้ีและมีประสิทธิภาพ, ความส าคญัและคุณค่าของเวลา, หลักในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ, 
การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของงาน, การวางแผนการท างานให้มีประสิทธิภาพ, วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา, แนวปฏิบัติ
เพื่อประหยดัเวลาในการท างาน 
วิทยากร : ดร.รัตนา  กลั่นแก้ว 

28.KAIZEN กับการมุ่งสู่องค์กรคณุภาพ 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 
 
 

รุ่นที ่4 : 29 มีนาคม 2566 
รุ่นที ่5 : 8 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที ่6 : 10 กรกฎาคม 2566 

การเพิ่มผลผลติ , ไคเซนคืออะไร , แนวคิดของไคเซน , ไคเซนกับการเพิ่มผลผลิตสู่นวัตกรรมใหม่  , ไคเซนกับองค์กรคุณภาพสูค่วาม
เป็นเลิศ  ผลที่จะไดร้ับจากการฝึกอบรม , ช่วยให้สามารถน าแนวทางการเพิ่มผลผลิตในการท างาน , สามารถช่วยให้คิดปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง , สามารถน าแนวคิดไปประยุกต์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการท างานประจ าวัน,ช่วยให้เกิดการปรับปรุงสู่นวัตกรรมใหม่ใน
การท างาน 
วิทยากร : ดร.รัตนา  กลั่นแก้ว 

29. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 18 : 10–11 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 19 : 5 - 6 กรกฎาคม 2566 

กระบวนทัศน์ทีมงาน, ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ, ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลาย
ทางเพศวิถีของทีมงาน, การบริหารทีมงานในยุคการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้น าที่ก าชัยชนะ, พลังการสื่อสารและประสานงาน, กลยุทธ์
การบริหารความขัดแย้งแบบธรรมชาติ, กระบวนการเช่ือมโยงอารมณ์และสมอง, กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดทีมที่ต้องการ 
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล  

30. การบริการให้ได้ดั่งใจ 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 17 : 25-26 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 18 : 7 - 8 สิงหาคม 2566 

ความเข้าใจและการปฏิบัตติ่อความหลากหลายทางเพศวิถีของลูกค้า, การสรา้งและประยุกต์โมเดลการประเมินพฤติกรรมการบริการ, 
หัวใจส าคัญของจิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพในงานบริการ, การบริหารความขัดแย้งและบรหิารจติในภาวะวิกฤติ, เทคนิคการเจรจา
ต่อรองการพูดเชิงสร้างสรรค์, การพัฒนาทัศนคติและความคิดเชิงสรา้งสรรคเ์พื่องานบริการ, บุคลิกภาพและเทคนิคการให้บริการอย่าง



ประทับใจ 
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล   

31. การพัฒนาภาวะผู้น าในยุคที่
เปลี่ยนแปลง 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  

รุ่นที่ 11 : 1-2 มิถุนายน 2566 
รุ่นที ่12 : 21-22 สิงหาคม 2566 

จิตวิทยาการบริหารเชิงพฤติกรรมในยุค New Normal 4.0,  ธรรมาภิบาลของภาวะผู้น าตามแนวทรงงาน ร.9,  การสร้างทีมแกร่งและ
ศิลปการบังคับบญัชา, วงจรแห่งความส าเร็จขององค์การ, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ, การบริหารความขดัแย้งเชิงพุทธ, 
เทคนิคการให้รางวัลการลงโทษอยา่งเป็นธรรม, หลุมพรางทางการบริหารของผู้น า, ความเข้าใจและการปฏิบัตติ่อความหลากหลายทาง
เพศวิถีของสังคมการท างานท่ีเปลีย่นแปลง 
วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล 

32. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ 
ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท 

รุ่นที่ 52 : 19 ก.พ. – 28 พ.ค.2566 
รุ่นที่ 53 : 2 ก.ค. – 8 ต.ค. 2566 
 (เรียนทุกวันอาทิตย์) 

อัญมณีศาสตร,์ การตรวจวิเคราะห์อัญมณ,ี พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาต,ิ หลักการประเมินคณุภาพ ประเมินราคา พลอยสี 
และหยก, ไข่มุก, เพชร,โลหะที่น ามาท าเครื่องประดับ, การประเมินราคาเครื่องประดับ 
วิทยากร : อาจารยส์ุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอญัมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แหง่เอเชีย (AIGS), เป็นอาจารย์
พิเศษประจ าภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

33. พ้ืนฐานการถ่ายภาพด้วยกล้อง
ดิจิตอล    
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที ่1 : 9 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที ่2 : 18 กรกฎาคม 2566 
รุ่นที ่3 : 19 กันยายน 2566 
รุ่นที่ 4 : 17 ตลุาคม  2566 

ท าความรู้จักเรื่องรูรับแสง สปีดชตัเตอร์ และ ISO , การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของแสงในการถ่ายภาพ , การควบคุมปัจจยัต่างๆ ของสีใน
การถ่ายภาพ , การจัดวาง Composition ของถ่ายภาพ , ถ่ายภาพบุคคล เพื่อลองใช้ทฤษฎีที่เรียนในช่วงเช้า   
ผลที่จะไดร้ับจากการฝึกอบรม :  ความเข้าใจการใช้กล้องดิจติอลไดอ้ย่างถูกต้อง , สามารถถ่ายรูปใหส้วยงามเหมือนมืออาชีพ 
วิทยากร : นายศักดิร์ะพ ีนพรัตน์    ผู้ก่อตั้ง Finepx Studio     

เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
34. การใช้ Google Apps เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

รุ่นที ่8 : 10 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที ่9 : 18 กรกฎาคม 2566 
รุ่นที ่10 : 30 สิงหาคม 2566 

ท ำควำมรู้จักกับบริกำรของ Google Apps , พื้นฐำนกำรใช้งำน Google Form , กำรบริหำรจัดกำรไฟล์เพื่อท ำงำนร่วมกัน , กำรสร้ำง 
QR Code ส ำหรับดำวน์โหลดไฟลเ์อกสำร , กำรใช้งำน Pivot Table เบื้องต้น , 
ควำมปลอดภัยของข้อมูล  หมำยเหตุ : ผู้อบรมต้องน ำโน๊ตบุ๊คมำเองในวันอบรม 
วิทยากร : นายวิษณุ  สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพเิศษ สังกัด ส านักส่ง 
เสรมิและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

35.การใช้งาน Google Data Studio 
เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น  
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 5 : 2–3 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 6 : 25-26 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 7 : 8 - 9 มิถุนายน 2566 

ความรู้ ฐานข้อมูลเบื้องต้น, การใช้งาน Google Data Studio, การสร้าง ข้อมูลส าหรับการใช้ วิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดย Google Data Studio, การสร้างรายงาน โดย Google Data Studio, การ น าเสนอรายงาน  
หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องน าโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม 
วิทยากร : อาจารย์ชัยพร อยูสุ่ขสวัสดิ ์

36. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการ
ใช้งานในส านักงาน 
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

รุ่นที่ 27 : 23 - 24 มีนาคม 2566 
รุ่นที่ 28 : 18 – 19 พฤษภาคม 
2566 
รุ่นที ่29 : 20 – 21 กรกฎาคม 
2566 

พื้นฐานการใช้ Excel, การจัดเก็บข้อมูล, การอ้างอิงข้อมูล, การสืบค้นจากข้อมูล, การเช่ือมโยงข้อมลู, การใช้งานฟังก์ช่ันใน Excel 
ส าหรับการจัดการข้อมลู,การจัดท ารายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพส าหรับน าเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart, ฝึกปฏิบัติการ
ใช้งานฟังก์ช่ันใน Excel   หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องน าโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม 
วิทยากร : ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกลุ  ภาควิชาการจดัการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

37. การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น รุ่นที่ 20 : 15 - 17 มีนาคม 2566 ความรู้เรื่องฐานข้อมูล, การออกแบบฐานข้อมูล, การจัดข้อมูลด้วยภาษาSQL, การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล, การสร้างTable 



ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท รุ่นที ่21 : 20 - 22 มิถุนายน 2566 
รุ่นที ่22 : 22 – 24 สิงหาคม 2566 

 

และจัดการข้อมลู,การสร้าง Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Form เพื่อจัดการข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Report 
เพื่อน าเสนอข้อมูล   หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องน าโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม 
วิทยากร : อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์  

38.การพัฒนาทักษะการสอนยุคใหม่
ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที ่2 : 29 มีนาคม 2566 
รุ่นที ่3 : 21 มิถุนายน 2566 
รุ่นที ่4 : 22 สงิหาคม 2566 

เบื้องต้นในการพัฒนาการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทลั , การใช้เครื่องมือดิจิทัลพัฒนาการสอนแบบเรียนรูร้่วมกัน (Digital 
Collaborative Learning) , การใช้เครื่องมือดิจิทัลพัฒนาการสอนแบบสื่อความจริงเสริมเสมือน (Augmented Reality) , การบูรณา
การเครื่องมือเกมดิจิทลัในห้องเรียน (Gamification) , การบูรณาการการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้ดิจิทลั  
วิทยากร : ดร.อุบล ทองปัญญา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

39.การออกแบบและบูรณาการ
เครื่องมือในช้ันเรียน ตามสไตล์ DIY 
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที ่2 : 16 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที ่3 : 28 มิถุนายน 2566 
รุ่นที ่4 : 19 กรกฎาคม 2566 

ความส าคญั และหลักการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ส าคัญในช้ันเรียน , การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปญัหา ออกแบบ และประยุกต์ใช้
เครื่องมือในช้ันเรียน , การบรูณาการเทคโนโลยีทีส่ามารถน ามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน ,การสร้างรูปแบบช้ันเรียน
ตามสไตล์ DIY , การฝึกปฏิบัติ และการน าเสนอผลงาน 
วิทยากร : ดร.อุบล ทองปัญญา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

40.พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงวัย
ด้วยทักษะดิจิทลั   
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

รุ่นที ่3 : 26 เมษายน 2566 
รุ่นที ่4 : 31 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที ่5 : 25 กรกฎาคม 2566 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุในยุคปัจจุบัน (Digital Lift Tools)  - การใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone 
Using)  - ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Security)  - การใช้แอพพลิเคชันในชีวิตประจ าวัน (Application Daily 
Use)  - การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet Using)    
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุในการสื่อสารและสร้างเครือข่าย (Networking)  - เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Comunications Technology)  - สังคมออนไลน ์(Online Communities) 
วิทยากร : ดร.อุบล ทองปัญญา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านงานวิจัย 
41. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
องค์กรชุมชนและท้องถิ่น    
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท  

รุ่นที ่5 : 16 – 18 มกราคม 2566 
รุ่นที่ 6 : 8 - 10 พฤษภาคม 2566 
 

หลักการและแนวคดิในการพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชนเพื่อการจดัการตนเอง, การออกแบบการวิจยัเพื่อพัฒนาชุมชนและองค์กร
ชุมชน, การใช้เครื่องมือในการส ารวจความจริง, การใช้เครื่องมือในสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน,  เครื่องมือใน
การสร้างการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน,  การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และการก าหนดนโยบายระดับชุมชน, การขยายผล 
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สุทธินรากร 

42. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสรา้ง
ความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชือ่ม
โลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน   
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท 

รุ่นที ่5 : 12-14 มิถุนายน 2566 
รุ่นที่ 6 : 17 - 19 กรกฎาคม 2566 
 

เรียนรูห้ลักการ แนวคิด และกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน , การออกแบบการวจิัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน, การ
ก าหนดตัวน าการเปลี่ยนแปลง, เครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (เครื่องมือในการส ารวจปัญหา เครื่องมือการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการเรียนรู้) , การวิเคราะห์ข้อมลูและการอธิบายผลการวิจัย , การเขียนผลและเผยแพรผ่ลการวิจัย 
 วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร  

43. การสร้างโจทย์ในการวิจัยและการ
เขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย  
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท    

รุ่นที ่5 : 26-28 มิถุนายน 2566 
รุ่นที่ 6 : 21-23 สิงหาคม 2566 

อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปรมิาณ  การวิจัยเชิงคณุภาพ  และการวิจัยผสานวิธี, ประเภทของการวิจยัผสานวิธี ,  กรณีศึกษาของการ
วิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ , การสร้างโจทย์ในการวิจัย , กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี และการเขียนโครงการวิจยั 
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สุทธินรากร 



44. การสร้างและใช้เครื่องมือใน
การวิจัย 
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท   

รุ่นที่ 12 : 19–21  มิถุนายน 2566 
รุ่นที่ 13 : 4 - 6 กันยายน 2566 

หลักการและวิธีการในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย, การทบทวนเอกสารเพื่อสร้างกรอบคิดในการวิจัย (Conceptual 
Framework) , การนิยามเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแปร , การสร้างข้อค าถามและการก าหนดมาตรวัดส าหรับแบบสอบถาม , การ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือ , การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต , การใช้เครื่องมือในเทคนิคต่างๆ ของการเก็บข้อมูล เช่น 
การสนทนากลุ่ม (Focus group) เวทีชุมชน (Public hearing) การประชุมกลุ่ม (Group meeting) , การใช้เครื่องมือแต่ละ
ประเภทอย่างถูกวิธี (ในระบบ offline และการประยุกต์ใช้ในระบบ online) 
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร  

45. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วย
กระบวนการวิจยั  
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท 

รุ่นที่ 12 : 23-25 พฤษภาคม 2566 
รุ่นที่ 13 : 7-9 สิงหาคม 2566  

แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจยั, หลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจยั, การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย,  การ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย, เทคนิคทีน่ ามาใช้ในการวิจัย, กรณีศึกษา, ปฏิบัติการ :  การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร   

46. การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสังคมศาสตร์และการแปล
ผลข้อมลูในการวิจัยเชิงปริมาณ     
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท 

รุ่นที่ 10 : 4 - 6 กรกฎาคม 2566 หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณ ความส าคัญของมาตรวัดในแบบสอบถาม การก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม, การเปิดโปรแกรม การใช้
เมนูของโปรแกรม   และการตั้งค่าตัวแปรและการเปลี่ยนค่าของตัวแปร, การป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามในโปรแกรม, การสร้างตัวแปรใหม่จาก
การค านวณ เงื่อนไข และการเลือกข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์                     
(การบริหารจัดการข้อมูล), การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability), การหาค่าสถิติพื้นฐาน (Descriptive statistic)  เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน,  การหาค่าสถิติอ้างอิง (Inferential statistic) , การอ่านผลและแปลผลจากการค านวณ 
หมายเหต ุ: ผู้อบรมต้องน าโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม 
วิทยากร : รศ.ดร.วรรณด ี สุทธินรากร 

 
ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพ่ิมเติม และส ารองที่นั่งได้ที่ 
    ฝ่ายฝึกอบรม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
    โทร 0-2942-8822 ต่อ 200-209,  โทรสาร 0-2942-8830 (ในวันเวลาราชการ) 
    หรือสมัครทาง online ได้ที่ www.eto.ku.ac.th     
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของ
กระทรวงการคลังที่ กค. 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม
ระเบียบของแต่ละหน่วนงาน ส าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด 
 

http://www.eto.ku.ac.th/

