
 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) 
ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ ๑ และ ๒” 

1. หลักการและเหตุผล 
 

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนั้น “การจัดการความรู้” ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะการจัดการความรู้นั้นเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร     
ที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานนั้นๆ โดยเฉพาะ
บุคลากรในระดับอุดมศึกษาที่ต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนา องค์กรจึงต้องด าเนินกลยุทธ์การจัดการความรู้
ที่ต่อเนื่องอย่างมีทิศทาง อีกทั้งยังต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ด้วยเช่นกัน เพ่ือผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สอดรับกับ      
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์         
ที่ น าไปสู่อนาคตที่องค์กรต้องการ สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีความต้องการบุคลากรที่พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการจัดการความรู้นั้น           
ได้ถ่ายทอดลงลึกสู่ระดับบุคคล หรือกล่าวได้ว่าในยุคก่อนนั้นการจัดการความรู้เป็นเรื่องระดับองค์กร       
แต่ปัจจุบันบุคลากรสามารถน าการจัดการความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานในการปฏิบัติงานของตนเองได้ 
และน ามาพัฒนากระบวนงานของตนในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่ง
สามารถน าผลงานดังกล่าวมาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรตามแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของแต่ละหน่วยงานได้ โดยเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นผลงานรูปแบบหนึ่ง
ในการก าหนดต าแหน่งในทุกๆ ระดับ ทั้งต าแหน่งช านาญการ หรือเชี่ยวชาญ ซึ่งการประยุกต์ในครั้งนี้
บุคลากรที่จัดท าผลงานต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อเป็น
โครงสร้างในการด าเนินงานจัดท าผลงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัญหาในการฝึกอบรมโดยทั่วไป คือ ผู้
เข้าอบรมอาจมิได้ลงมือปฏิบัติจริงในการก าหนดแผนการจัดการความรู้รายบุคคลและไม่เชื่อมโยงกับ
บริบทขององค์กรและทิศทางการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลขององค์กร นอกเหนือจากนั้นในปัจจุบันแม้การ
จัดการความรู้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย แต่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการจัดการความรู้ยังคงอยู่ 
ทั้งการไม่เข้าใจในนิยาม ขอบเขต การน าไปปฏิบัติจริง หรือแม้กระทั่งเทคนิคในการด าเนินงานที่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งล้วนแต่เกิดจากการไม่มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในด้านการจัดการความรู้ของ
องค์กรตามที่กล่าวในแล้วข้างต้น จึงไม่สามารถก าหนดผลผลิตและเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการ
ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นจุดหักเหให้การจัดการความรู้ ในองค์กรไม่ประสบความส าเร็จ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความพร้อม   
เชิงประสบการณ์ในระดับสูงในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพราะมีวิทยากรในเรื่องดังกล่าวที่เป็นทั้ง      
ที่ปรึกษาในองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  จึงสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องแผน ความเสี่ยง     
การจัดการความรู้ การพัฒนาคนเข้าด้วยกัน โดยศูนย์ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่ งผู้ เข้าอบรมจะได้            
แผนการจัดการความรู้รายบุคคลของตนเองกลับไปหลังจบการอบรม นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังมีการ              
ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมแก่ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนี้ 

 
 

เป็นโครงการบริการวิชาการกับบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสติแบบต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตร “การจัดท า
แผนการจดัการความรูร้ายบุคคลเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานฯ” รุ่นที่ ๑ และหลักสตูรอบรมนี้ยังไมไ่ด้ใช้พัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิตรวมประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งมีการให้ค าปรึกษาหลังการอบรมโดยไมค่ิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ ในเรื่อง    
การจัดการความรู้ รวมถึงการน าการจัดการความรู้รายบุคคลของตนเองไปใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนา
องค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล       
เพ่ือใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาเป็นผลงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ตนเอง 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย  
1. บุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรมและการเข้ารับค าปรึกษา ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเปิดรับจ านวนจ ากัด รุ่นละประมาณ ๕0 คนเท่านั้น  
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้าใจถึงความส าคัญของการประยุกต์

การจัดการความรู้รายบุคคลเพื่อใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95) 
2. ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

แผนการจัดการความรู้รายบุคคลเพ่ือใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กรที่เพ่ิมขึ้นสูงกว่าก่อนเข้า
ฝึกอบรมฯ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 

 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานและสถานที่ด าเนินการ 
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ ๒4 พฤศจิกายน 25๖๐ ณ ห้อง ๒01 
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม     25๖๐ ณ ห้อง ๒01 
ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

6. รูปแบบการจัดอบรม/วิทยากร 

  ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ สัมมนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และอาจจะเกิดขึ้นในการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดย
วิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

7. การรับสมัคร 
  7.1 การส่งใบสมัคร  
   ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก     
Pay-In Slip (กรุณาระบุชื่อผู้สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในใบน าฝากเงินเพ่ือความสะดวก    
ในการตรวจสอบ) ทางโทรสาร มาที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายเลข                 
02-668-9411 หรือทาง E-mail : hcd_sdu@hotmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข โทรศัพท์       
02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 690๕ หรือ 6909 / โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ      
064-294-5351 ท่านสามารถติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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  7.2 การช าระค่าลงทะเบียน 
 เมื่อสมัครแล้วกรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ณ  ธนาคารกรุงไทย 
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  
เลขที่บัญชี 059-0-22534-0  
 กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป และก่อนถึงวันอบรมในแต่ละรุ่น              
ไม่น้อยกว่า 3 วัน  

 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 3 วัน ผ่านทาง 
www.hcdsuandusit.com / www.dusit.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-241-654๓-5 
ต่อ 690๐, 690๕ หรือ 6909 / โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ 064-294-5351 

 

8. งบประมาณแยกตามกิจกรรม 
           ค่าลงทะเบียนในการประกอบการฝึกอบรม (เอกสาร สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ     
การอบรม คนละ ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกรอ้ยบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบด้วย 
  1. ค่าใช้จ่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าชุดเอกสารฝึกอบรมทั้งหมด  
  2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง     

3. ค่าเอกสารการฝึกอบรม แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้รายบุคคลที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พัฒนาขึ้น และแบบฟอร์มในการ Workshop อ่ืนๆ 

  4. ค่าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
 ๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการอบรม 
 

9. การประเมินผลการอบรม  
  พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้
รายบุคคลแล้วเสร็จอย่างน้อย ๑ ประเด็นความรู้ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในเรื่องการจัดการ

ความรู้ รวมถึงการน าการจัดการความรู้รายบุคคลของตนเองไปใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคลเพ่ือใช้

สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในจัดท าแผนการจัดการความรู้

รายบุคคลให้กับเพ่ือนร่วมงานของตนเองได้  
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าองค์ความรู้ด้านจัดท าแผนการจัดการความรู้
รายบุคคลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ 
 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ติดต่อประสานงานโครงการ: นางสาวจิตรลดา ผลนิล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม โทร. 

02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 6905 หรือ 6909 / โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ     
064-294-5351 

http://www.hcdsuandusit.com/
http://www.dusit.ac.th/
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “การจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร” 
ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 
 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.     ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.      การบรรยายเรื่อง 
     ความรู้เบื้องต้นของการจัดการความรู้ 

 ความหมาย ประเภทขององค์ความรู้ กลยุทธ์และความส าคัญของ
การจัดการความรู้ในองค์กร 

 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนการจัดการความรู้ สมรรถนะ ระบบการ
ประเมินผล แผนพัฒนารายบุคคลและการบริหารความเสี่ยง  

 ปัจจัยและเทคนิคที่น าการจัดการความรู้ไปสู่ความส าเร็จ 
 การพัฒนาการจัดการความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในการ

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร 
 องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการความรู้

รายบุคคลขององค์กร (Individual KM Plan) 
 การวางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เครื่องมือและผลลัพธ์ของการจัดการ

ความรู้ที่สัมพันธ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ใน
ลักษณะการพัฒนางานประจ าให้ เป็นงานวิจัย  (Routine to 
Research: R2R) 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      Workshop 
  การจัดท าแผนการจัดการความรู้ รายบุคคลเพื่อการสร้างสรรค์

ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร 
 จัดกลุ่ม Workshop การจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคลเพื่อ

การสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
องค์กร โดยมีวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา 

 จัดกลุ่ม Workshop การจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคลเพื่อ
การสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
องค์กร โดยมีวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา (ต่อ) 

 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแผนการจัดการความรู้รายบุคคลเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร 

 วิทยากรเสนอแนะในการน าแผนที่ได้รับไปพัฒนาเป็นผลงานต่อไป 
      วิทยากร : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
หมายเหตุ :   1. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   2. เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  3. เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

4. ผู้สนใจเข้ารับการอบรมต้องน าข้อมูลแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการขององค์กรที่ตนเองสังกัดมาด้วยในวัน
อบรมเพื่อประกอบการ Workshop 
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ท ำเนียบวิทยำกร 
 

1. วิทยากรหลัก 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 

รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development 
Centre: HCD) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรการวิจัยและประเมินผล 

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ประวัติการท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม 

      ที่ปรึกษาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดท าแผนการจัดการความรู้” ของส านักงานจังหวัดตาก จังหวัดล าปาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนนายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร 
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์ควบคุมและป้องกัน
มะเร็ง กลุ่มบริษัทในเครือธุรกิจของบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาข้าราชการจังหวัดตาก ในเรื่องการจัดการความรู้ด้านการค้าชายแดนตาม
เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ East West Economic Corridors และวิทยากรหลักสูตร “การออกแบบ
การวิจัยทางบริหารธุรกิจ” ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้
โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

     
2. วิทยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม  
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
และท่ีปรึกษาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์  
    ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๓. อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล 
     อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
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สถานที่และบรรยากาศการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) 

ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน  
สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ ๑ และ ๒” 

 
 

สังกัด หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา......................................................................ต าบล.................................. 
อ าเภอ......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์ ......................... 
โทรศัพท์...................................โทรสาร..................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง)  

1. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง..................... ...............มือถือ..................................……… 
2. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง........................ ............มือถือ..................................……… 
3. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง.................. ..................มือถือ..................................……… 
4. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง.................. ..................มือถือ..................................……… 
5. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง....................................มือถือ..................................……… 
 

มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม  
 รุ่นที่ 1  วันศุกร์ที่ ๒4 พฤศจิกายน 25๖๐ ณ  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                    รุ่นที่ 2  วันศุกร์ที ่๒๒  ธันวาคม     25๖๐ ณ   ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

อาหาร  ทั่วไป    มังสวิรัต    เจ   มุสลิม 
 
 

( ลงชื่อ )......................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
(.......................................................)   

ต าแหน่ง.....................................................................  
วิธีการช าระเงิน 
         โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย “โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์” ประเภท
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๕๙–๐–๒๒๕๓๔–๐ เมื่อวันที่ ...........................จ านวนเงิน.......................บาท 
 ** กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่  02-668-9411 หรือ ทาง E-mail : 
hcd_sdu@hotmail.com พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ จ านวนเงิน สอบถามรายละเอียดที่ 
02 -241 -654๓ -5 ต่อ 6900 , 690๕ หรือ 6909 / มือถือ ๐๘๖ -๘๘๑ -๒๔๖๘   หรือ            
064-294-5351 
** รับจ านวนจ ากัด ให้สิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนตามล าดับก่อนหลัง/ รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันอบรม 
 

หมายเหตุ :  1. การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
  2. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้จัดท าเฟซบุ๊ค (Facbook) ส าหรับการฝึกอบรมนี้ไว้ เพื่อเป็น

ช่องทางให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าถึงไฟล์เอกสารต่างๆของการฝึกอบรม รวมถึงการ
ติดต่อขอรับค าปรึกษากับวิทยากรหลังการฝึกอบรมนี้เสร็จสิ้น 

               ๓. เพ่ือให้การอบรมเกิดประสิทธิผล ผู้เข้าอบรมควรเตรียมชื่อและรายละเอียดต่างๆ ของ 
“กระบวนการ” ทีท่านต้องการจัดท า KM มาในการฝึกอบรมด้วย 


