
 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
และขับเคลื่อนองค์กร” ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้มิติการจัดการความรู้ที่สั่งสมมา จากความรู้เชิงประสบการณ์ของคณะ
วิทยากรที่ได้ให้การบริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร หลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่
ทฤษฎี แต่เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กร และ
สอดคล้องกับการรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจประเมิน และการประกันคุณภาพ ซึ่งผู้เข้า
อบรมจะได้รับสิทธ์ิในการขอค าปรึกษากับคณะวิทยากรหลังการอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผ่าน
ช่องทางกลุ่ม Facebook Group ที่ศูนย์ฯ จัดท าข้ึน 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
พ้ืนฐานของการพัฒนาองค์กรนั้น การน าองค์กรเป็นมิติที่ส าคัญยิ่งเพราะเป็นการก าหนดทิศทางใน

การด าเนินงานที่ทุกๆ ภาคส่วนและบุคลากรต้องถือปฏิบัติให้สอดรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเครื่องมือใน
การน าองค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) (หรือกลยุทธ์) ที่แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่เป็นวิธีการที่จะน าภาคการปฏิบัติไปสู่ภาพ
อนาคตที่องค์กรปรารถนา โดยการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดท าโครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรมที่บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนยุทธศาสตร์จึงกลายเป็นแกนหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์งบประมาณ 
อัตราก าลัง และทรัพยากรที่จะต้องใช้ลงทุน เพ่ือขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ขององค์กร อีกทั้งยังส่งผลเกี่ยวเนื่องไปสู่
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Scorecard) ที่ต้องออกแบบให้บุคคลปฏิบัติงาน
ตามผลสัมฤทธิ์ขององค์กร จากที่กล่าวมาทั้งหมดพบว่า ถ้าการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเกิดเบี่ยงเบนไปจาก
ที่ควรจะเป็นหรือไม่สามารถน าองค์กรได้อย่างถูกวิธี ไม่ทันสมัยและไม่ทันเวลา จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเชิง 
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ขึ้นทันที ดังนั้น ในการจัดท าแผนกลยุทธ์จึงต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือในการ
วิเคราะห์รอบด้าน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) การวิเคราะห์
ช่องว่างเชิงนโยบายขององค์กร (Gap Analysis) รวมไปถึงปรัชญาหลักที่ประเทศไทยน ามาใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ เช่น Balanced Scorecard และ การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่า บุคลากรทุกๆ คน
ต้องมีองค์ความรู้ในศาสตร์นี้ในระดับสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องสื่อสารให้องค์กรและเพื่อนร่วมงาน
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เข้าถึงได้ง่าย รู้วิธีประยุกต์ใช้งานจริงที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ
ความตระหนักรู้ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกลยุทธ์ขององค์กร มิเช่นนั้น การวางแผนกลยุทธ์จะ
ไม่สามารถน าองค์กรไปสู่ภาพอนาคตได้อย่างที่ควรจะเป็น  เพราะปัญหาส าคัญในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คือ ความสับสนในนิยามขององค์ประกอบต่างๆ ของแผน ที่ดูยุ่งยาก ซับซ้อน น าไปสู่
ความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ ใช้การอธิบายในเชิงวิชาการจนไม่เห็นแนวทางในการประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงปัญหาการเข้าถึงความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่น าไปสู่การวาง
ยุทธศาสตร์ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความพร้อม     
เชิงประสบการณ์ในระดับสูงในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพราะมีวิทยากรที่เป็นที่ปรึกษาในองค์กรต่างๆ 
มาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจในเชิงเทคนิคที่เข้าถึงง่ายกับผู้เข้าร่วมอบรม โดยเน้นการ
อบรมในลักษณะ “Train The Trainer” ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองปฏิบัติในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
น าไปเผยแพร่ความรู้ในองค์กรของตนเองได้ การอบรมจึงเน้นการให้เทคนิคควบคู่ไปกับวิชาการ (การอบรม
ครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน) โดยมีวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยง การอบรมจึงเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและมีการให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม          
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในเรื่อง       
การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการน าองค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองค์กรและใช้เป็นทิศทางในการน าองค์กร 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. บุคลากรภาครัฐ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในระดับ         

ขั้นพ้ืนฐาน)  
๓. ผู้สนใจการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรและใช้เป็นทิศทางใน

การน าองค์กร 
 

*** เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรมผู้บริหารหลักสูตรรับสมัครจ านวนจ ากัดรุ่นละไม่เกิน 50 คน *** 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้าใจถึงความส าคัญของการประยุกต์การ

วางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการน าองค์กร (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95) 
2. ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรและใช้เป็นทิศทางในการน าองค์กร (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 
 
5. ระยะเวลาในการด าเนินงานและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562  
ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
6. รูปแบบการจัดอบรม/วิทยากร 
  ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ สัมมนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดข้ึนจริง และอาจจะเกิดข้ึนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการ
ให้ค าปรึกษาจัดท าและบันทึกข้อมูลลงในร่างแบบฟอร์มที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดท าข้ึน 
โดยวิทยากรหลักและทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
7. การรับสมัคร 
  7.1 การส่งใบสมัคร  
  ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก     
Pay-In Slip (กรุณาระบุชื่อผู้สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในใบน าฝากเงินเพ่ือความสะดวกในการ
ตรวจสอบ) มาที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทางโทรสาร 02-668-9411  หรือ ทาง E-mail: 
hcd_sdu@hotmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-654๓-5/ โทรศัพท์มือถือ   
๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ 081-640-1949 ท่านสามารถติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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  7.2 การช าระค่าลงทะเบียน 
   เมื่อสมัครแล้ว กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ณ ธนาคารกรุงไทย 
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่
บัญชี 059-0-22534-0 กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันสมัครเป็นต้นไป และก่อนถึงวันอบรมในแต่ละ
รุ่นไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 3 วัน ผ่าน
ทาง www.hcdsuandusit.com/www.dusit.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-241-654๓-5 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ 081-640-1949 
 
8. งบประมาณแยกตามกิจกรรม 
           ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (เอกสาร สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ) คนละ 
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบด้วย 
  1. ค่าใช้จ่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากรบรรยาย และค่าผู้ช่วยวิทยากร (หลักสูตรใช้
สัดส่วนของจ านวนวิทยากรจ านวน 1 คน ต่อ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 10 คน)  
 2. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ/ 2 วัน ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 4 มื้อ/ 2 วัน      

3. ค่าเอกสารการฝึกอบรม แบบฟอร์มแผนและเอกสารเทคนิคในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์            
ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาขึ้น รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ Workshop ทั้ง 2 
วัน เช่น Notebook, Flipchart เป็นต้น  

4. ค่าเช่าห้องอบรมและค่าสาธารณูปโภค 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารการประเมิน 

  6. ค่าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
 7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการให้สิทธิ์กับผู้เข้ารับการอบรมในการเข้ารับค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
(วิทยากรหลักและวิทยากรประจ ากลุ่ม) นอกเหนือวันที่ได้รับการอบรม โดยสามารถปรึกษาโดยตรงหรือการ
ปรึกษาผ่าน Facebook Group ที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าขึ้น 
 
9. การประเมินผลการอบรม  
  พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 รวมทั้งกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ที่ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมต้องสามารถน าเสนอองค์ประกอบของ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างน้อย 1 เป้าประสงค์ต่อกลุ่ม จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการฝึกอบรม 
 
 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมอืการน าองค์กร  
2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือพัฒนาและ

ขับเคลื่อนองค์กรและใช้เป็นทิศทางในการน าองค์กรได ้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้กับ

เพ่ือนร่วมงานของตนเองได้  
 

 
 

http://www.hcdsuandusit.com/
http://www.dusit.ac.th/
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11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ประสานงานโครงการ: นางสาวจิตรลดา ผลนิล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม        
โทร. 02-241-654๓-5/ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ 081-640-1949 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



    

-5- 
 

ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

และขับเคลื่อนองค์กร” ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 
วันที่ 1 
 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.     ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.0๐ น.      การบรรยายเรื่อง 
     ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 

 ความหมายของแผนกลยุทธ์และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของ
ยุทธศาสตร์ ทั้ง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรและความเชื่อมโยงสู่ระบบการ
ประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดระดับบุคคล 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของยุทธศาสตร์และ Result 
Base Management (RBM) 

 Balance Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 การประยุกต์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เข้ากับการ

วางแผนกลยุทธ์ 
 
เวลา ๑3.00 – ๑6.๐๐ น.      การบรรยายเรื่อง 
     เทคนิคการวิเคราะห์บริบทองค์กรเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

 SWOT และ TOWS Matrix กับการวางกลยุทธ์ขอองค์กร 
 Gap Analysis กับการการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธ์และวงจร PAOR  
 การขับเคลื่อนแผนด้วยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับ

บุคคลเบื้องต้น (Individual Scorecard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

-6- 
 

   

วันที่ 2 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทดลองจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

- ทบทวนผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ SWOT  
  และ TOWS Matrix 
- วิเคราะห์ Gap Analysis เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์ 
- จัดวางวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

 
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น.      ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทดลองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

- ก าหนดเป้าประสงค ์
- ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
- ก าหนดกลยุทธ์ 
- จัดท าแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม รองรับ 
- ร่างแผนที่ยุทธศาสตร์ (1 เป้าประสงค์) 

เวลา ๑6.๐๐ – ๑7.๐๐ น.      น าเสนองานที่จัดท าแล้วเสร็จและปิดโครงการ    
 ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนองาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กับวิทยากรและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 
 ปิดโครงการอบรม 

 
 
 
 

      วิทยากร : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

หมายเหตุ :   1. เพื่อความส าเร็จในการเข้ารับการอบรมสูงสุด ผู้สมัครอาจน าข้อมูลขององค์กรมาในวันอบรมด้วย 
3. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

   4. เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
       5. เวลา ๑2.00 - ๑3.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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                        วิทยากร 
1. วิทยากรหลัก 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 

รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง      

ประวัติการท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
      ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์แผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ แผนพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริม
โรงเรียนเอกชนในระบบ / ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาวะเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน/ วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม "การวางแผนเชิงกลยุทธ์" ให้ข้าราชการของสถาบัน
พัฒนาการบริหารการศึกษาของสปป. ลาว ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ/ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนยุทธศาสตร์" ให้กับบุคลากรผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ/ วิทยากร
จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตจังหวัดพื้นที่พัฒนาพิเศษชายแดนภาคใต้/ วิทยากรอบรมหลักสูตร 
"การบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2"/ วิทยากรการอบรมการจัดท าระบบตัวช้ีวัด
รายบุคคลของผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้/ จัดท ายุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของส านักงานคุรุสภา/ ประธาน
คณะกรรมการการวิจัยเรื่อง "การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเด็กกลุ่มอายุ ๓ - ๑๔ ปี ที่เป็นเด็กตกหล่นไม่ได้รับการศึกษา” ทุน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), Oxford Policy Management (OPM), UNESCO Institute for 
Statistics (UIS)/ วิทยากรหลักสูตร “การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ (KM) ของจังหวัดตาก จังหวัดล าปาง กลุ่มบริษัทในเครือธุรกิจของ
บริษัท ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี  สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์  ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนายทหารสื่อสาร 

 

2. วิทยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม  

ที่ปรึกษาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์  
    ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓. อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล 
    อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
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สถานที่และบรรยากาศการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  
 

 

  

 

 


