
 

 

 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ  
การท างานเป็นอย่างมากจากการที่สามารถตอบสนองความต้องการในการท างานของมนุษย์ได้อย่างอิสระใน
ทุกสถานที่และทุกเวลา เกิดการสื่อสารโต้ตอบได้ผ่านเครือข่ายแบบสื่อสารสองทางอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว องค์กรมีความผูกพันและถูกเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการจัดการความรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมความรู้ และทักษะ          
มีพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีการบริหารจัดการ         
การด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
 
 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัด
โครงการ “สวนดุสิต : คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  เพ่ือบริการวิชาการ
สังคมในยุคดิจิตอล  โดยเน้นกระบวนการจัดการความรู้เป็นส าคัญในการน าความรู้สู่การบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรที่เป็นทุนมนุษย์ของคนในสังคมไทย 
 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย  
  
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลภายนอกทั่วไป 
 จ านวนหลักสูตรละ 20 คน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าKM มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านต่างๆเพ่ือน าไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 2. เพ่ือให้ผู้เข้าKM มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับเพ่ือนร่วมงานของตนเองได้
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เข้าKM สามารถน าองค์ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนากระบวนการและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ 
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เพ่ือบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิตอล 
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4. ระยะเวลาในการด าเนินงานและสถานที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลาการ KM  2 ชั่วโมง 10.00-12.00 น. 
เมษายน– กันยายน  2561  ณ  Co – Working Space ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

5. รูปแบบการจัดอบรม 
 

  ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะน าไปสู่การสร้างงานใหม่ๆ 
 

 
6. การรับสมัคร 
 

1. สมัครผ่าน SDU The link มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. สมัครทางโทรสารหมายเลข 02-668-9411  พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลขภายใน 6909 
3. สมัครทางโทรศัพท์หมายเลขภายใน 6909  

  สามารถสมัครได้ทุกวันตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวันที่ 10 กันยายน 2561  
  
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. ผู้เข้าKM มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 2. ผู้เข้าKM สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัเพื่อนร่วมงานของตนเองได้ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

 3. ผู้เข้าKM สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของตนเองได้ 

 
 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ติดต่อประสานงานโครงการ : ดร.สุชรินทร์ พีรยานันท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม  

โทร. 02-241 6544-5  เบอร์ติดต่อภายใน 6909 
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“สวนดุสติ : คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิตอลและรายช่ือวิทยากรน า KM 

 
ล าดับ KM. Workshop  วิทยากรน า KM วัน/10.00-

12.00 
1. Suandusit : Do it Now ! รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ 30 เม.ย.61 
2. กลยุทธ์ 6 Plus สายสนับสนนุ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล 3 พ.ค.61 

3. 
Personal Branding 

(ภาพลักษณ์ของบุคคล) 
ผศ.ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน 8 พ.ค.61 

4. 
Digital Literacy 

กับการพัฒนางานเชิงรุก 
ดร.ศุภกร  ปรุงศิลป์ชัย 23 พ.ค.61 

5. ท าไมคนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงาน นายณัฐพล แย้มฉิม 6 มิ.ย.61 
6. ไม่สู้ก็ตาย 

(Do or Die Strategy) 
ดร.ศิริ ชะระอ่ า  26 มิ.ย.61 

7. วาดเส้นเพื่อการสอน ดร.สุชาติ  วงษ์ทอง 4 ก.ค.61 
8. ศาสตร์การดูโหงวเฮ้ง ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ 9 ส.ค.61 

9. ศิลปะการดูพระเครื่อง 
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
นายณัฐพล  แย้มฉิม 

11 ก.ย.61 

10. ภาษากายกบังานบริการ 
ผศ.พัทธนันท์  ศรีม่วง 

อาจารย์จันทร์จนา ศิริพนัธ์วัฒนา 
26 ก.ย.61 

 
 
 
 

ผู้ประสานงาน  ดร.สุชรินทร์  พีรยานันท์ 
6909/064-635-4515 
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ใบสมัครเข้าKM 

 

“สวนดุสิต : คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิตอล 

 
 
 
 

สังกัดหน่วยงาน............................................................ ................................................................................ 
โทรศัพท์...................................โทรสาร..................................ขอส่งบุคลากรเข้าKM ตามโครงการดังกล่าว  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........................ ..........……… 
 

มีความประสงคจ์ะสมัครเข้าKM หลักสูตร 
........................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .....................................
......................................................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่ง.....................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

 


