
 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เขา้ใจเทคนิคการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   
(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพ่ือผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร”  

ปีงบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 12 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารองค์กรที่เน้นการใช้กลยุทธ์เพื่อบริหาร

ผลสัมฤทธ์ิขององค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงมากกว่าการแก้ปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลัง จึงถือเป็น 
“การบริหารเชิงอนาคต (Future Management)” เนื่องจากการด าเนินงานตามปกติขององค์กรจะมุ่งเน้นการ
บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ขององค์กรเปน็หลกั แต่การบริหารความเสี่ยงมุง่เน้นการปดิจุดออ่น 
(ความเสี่ยง) ที่จะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดขององค์กร หรือในระดับ
กระบวนการและข้ันตอน โดยการก าหนดกลยุทธ์ และปรับเป็นแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม (Action Plan) 
ต่อไป การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันให้องค์กรด าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายของตัวช้ีวัดในทุกๆ ยุทธศาสตร์ได้ในระดับที่สูงข้ึน  

นอกจากนั้น “การบริหารความเสีย่ง” ยังเป็นกจิกรรมในการประเมินองค์กร เช่น การประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management 
Quality Award: PMQA) ของ กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Core 
Team) ของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงหน่วยงานที่อยู่ในลักษณะกองทุนภาครัฐที่การ
บริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่ปรากฏในการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานกับกรมบัญชีกลาง หรือ
หน่วยงานที่ต้องการขอ ISO หรือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ๒๐๑๗ ที่มีการใช้เครื่องมือใน 
การวิเคราะห์มากกว่าปกติ เช่น Risk Appetite, Risk Tolerance, Trigger point หรือ Risk Correlation 
Map ที่ส าคัญการบริหารความเสี่ยงยังคงเป็นความรู้เชิงเทคนิคที่ควรต้องแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 
และต้องเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายพอที่แกนน าจะใช้กระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรเห็นความส าคัญและปฏิบัติ ได้
โดยง่ายด้วยเช่นกัน ทั้ง การเลือกเปา้หมาย การประเมินระดับความเสีย่ง ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยง การตัดสินใจใช้กลยุทธ์ในการบริหาร ตัวอย่างความส าเร็จของหน่วยงาน 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความพร้อมเชิง
ประสบการณ์ในระดับสูงในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพราะมีวิทยากรในเรื่องดังกล่าวที่เป็นทั้งที่ปรึกษา
ในองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  จึงสามารถเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องเป้าหมายขององค์กรและ  
การบริหารความเสี่ยงเข้าด้วยกัน โดยเน้นการอบรมในลักษณะ “Train The Trainer” ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้
ทดลองจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองและน าไปเผยแพร่ความรู้ต่อในองค์กรของตนเอง การอบรมจึง
เน้นการให้เทคนิคควบคู่ไปกับวิชาการ นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังมีการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องหลังการฝึกอบรม
แก่ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนี้ 

 หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นผ่านใต้มิติการจัดการความรู้ที่สั่งสมมาจากความรู้เชิงประสบการณ์จากคณะวิทยากรที่ได้จาก
การบริการวิชาการให้กับองค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร หลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่ทฤษฎี แต่เน้นเทคนิคการ
จัดท าการบริหารความเส่ียงแบบ COSO โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้องกับการ
รับตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจประเมินทั้งประกันคุณภาพ PMQA หรือ Core Team ในหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิ์ในการขอค าปรึกษากับคณะวิทยากรหลังการอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
ผ่านช่องทางกลุ่ม Facebook Group ที่ศูนย์ฯ จัดท าขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ ในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงการน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนา
องค์กรและพัฒนาเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
 
3. กลุม่เป้าหมาย  

บุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ ไม่เกิน 60 คน 
 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงานและสถานท่ีด าเนินการ 

รุ่นท่ี 12 วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 2564  (ระยะเวลาการอบรม 1 วัน)  
ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
5. รูปแบบการจัดอบรม 

  ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนจริง โดย
วิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
6. วิทยากร 

ท่ี วิทยากรหลัก ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อ านวยการศูนย์พฒันาทุนมนุษย ์มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 วิทยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop) 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประศาสน์ นิยม 
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการและนักวิเคราะห ์
ด้านผลการด าเนินงานองค์การของ สคร. 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชยัพฤกษ ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

4 อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล 
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

5 อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์
ประธานหลักสูตร Hospitality Management 
(International Programme) 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั สติม่ัน 
อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
หมายเหตุ :  วิทยากรประจ ากลุ่ม อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 



 

 

3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๗. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 ท่านสามารถเลือกช่องทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ส าหรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลลงในแบบตอบรบัผูเ้ข้าร่วมอบรม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) แล้วส่งกลับทางอีเมล 
hcd_sdu@hotmail.com   

2. ลงทะเบียนออนไลน์ด้วย Google Form (เข้าถึง QR CODE จากหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือ QR 
CODE ด้านล่างนี้) 

ลงทะเบียนอบรมผ่าน Google Form 
 
 
 
 

 
ปิดรับลงทะเบียนวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2564 หรือ จนกว่าจ านวนท่ีน่ังเต็ม 

 
8. การช าระเงิน  

๑. ผู้ช าระเงินกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการช าระเงิน (Bill Payment) ตามเอกสารแนบท้าย 
ดังนี ้

 กรอกช่ือ – นามสกุลของผู้เข้ารับการอบรม ให้ชัดเจน  
 กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในช่อง (Ref. 1) 
 กรอกช่ือหน่วยงาน (Ref. 2) 

๒. ผู้ช าระเงินน าใบ Bill Payment ไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
๓. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งส าเนาใบแจ้งการช าระเงินมาที่อีเมล hcd_sdu@hotmail.com   
๔. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงินได้ที่ www.hcdsuandusit.com 

 
9. งบประมาณและค่าใช้จา่ย 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายข้างต้น 
ประกอบด้วย 

1. ค่าใช้จ่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากรบรรยาย และค่าผู้ช่วยวิทยากร (หลักสูตรใช้
สัดส่วนของจ านวนวิทยากรจ านวน 1 คน ต่อ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 10 คน เป็นอย่างน้อย)  
 2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ 1 วัน  

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/ 1 วัน     
4. ค่าจัดท าเอกสารการฝึกอบรม แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาข้ึน รวมถึงเอกสาร

แบบฟอร์มและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม  
 5. ค่าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
 6. ค่าจัดสถานที่อบรม 

http://www.hcdsuandusit.com/
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 7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการให้สิทธ์ิกับผู้เข้ารับการอบรมในการเข้ารับค าปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษา 
(วิทยากรหลักและวิทยากรประจ ากลุ่ม) นอกเหนือวันที่ได้รับการอบรม โดยสามารถปรึกษาโดยตรงหรือการ
ปรึกษาผ่าน Facebook Group ที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าข้ึน 
 ส าหรับค่าที่พัก ค่าอาหารมื้อเย็น และค่าพาหนะในการเดินทาง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด
ของผู้เข้ารับการอบรม 
 
10. การประเมินผลการอบรม  
  พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ
อย่างน้อย ๑ ประเด็นในการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้าใจถึงความส าคัญของการประยุกต์การ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95) 

2. ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนการบริหารความเสีย่งเพื่อพฒันาองค์กรและพัฒนาเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองที่
เพิ่มข้ึนสูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรมฯ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 
 
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ ในการจัดท าการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงการน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
ให้กับเพื่อนร่วมงานของตนเองได้  
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าองค์ความรู้ด้านจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงไป
ใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ 
 
๑3. หน่วยงานรับผิดชอบ/ โครงการ 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 02-241-6543-5  
 
ผู้ประสานงาน  

1. นางสาวจิตรลดา   ผลนิล   โทร. 086-881-2468  
2. นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์ โทร. 081-640-1949 
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO  

เพ่ือผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 12 
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564  ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

 

 
เวลา ก าหนดการ 

๐๘.๓๐ – ๐8.45 น. ลงทะเบยีนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
๐8.45  – ๐๙.00 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคของการบริหารความเส่ียงเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารความเสีย่งเพื่อการพฒันาองค์กร 
 กระบวนการ เคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งและการประเมินระดับความ (Degree 
of Risk) เสี่ยงตามแนวทาง COSO 2017 
 ความเชื่อมโยงของทศิทางการด าเนินงานองค์กรกับการตั้งเป้าหมายในการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึง Key Risk Indicator (KRI) ที่สอดคล้องกับการตรวจรับการประเมิน
คุณภาพการด าเนินงานขององค์กร ทั้ง การประกันคุณภาพ PMQA  
 การจัดท า Risk Appetite, Risk Tolerance, Trigger point ในการติดตามความเสีย่ง
และปัจจัยเสี่ยง 
 การจัดท าแผนที่เชื่อมโยงความเสี่ยง Risk Correlation Map และรากของปญัหาที่
น าไปสู่การก าหนดมาตรการตอบสนองความเสีย่ง 
 กลยุทธ์การตอบสนองความเสีย่งและ Cost and Benefit Analysis 
 กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสีย่งที่น่าสนใจของกระทรวงพาณิชย์ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 กรณีศึกษาการการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพฒันาองค์กร 

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภทัร อินทรวรพฒัน์ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      Workshop การจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงตามหลักการ COSO 

 จัดกลุ่ม Workshop การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO โดยมี
วิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา  
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO อย่างน้อยหน่ึง
ประเด็นของปัจจัยเสี่ยง 
 วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ  

 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะวิทยากร 

16.00 – 16.30 น. มอบวุฒบิัตรให้กับผู้ท่ีผ่านการอบรม 

หมายเหตุ : 1. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และมีการท าข้อสอบ Pre-test และ Post-test                   
2. เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
3. เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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วิทยากร 
1. วิทยากรหลกั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
 รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 อาจารย์หลักสตูรเศรษฐศาสตร์ สาขาการวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่  
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 

 อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลยั หลักสตูรการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลยั

รามค าแหง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยด์้านเศรษฐศาสตร์ 
 ได้การรับรองการเป็นอาจารย์ระดับ Fellow ตามกรอบคุณวุฒวิชิาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

ด้านการสอนและการสร้างการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักรตามมาตรฐาน United Kingdom 
Professional Standards Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจักร 

 ที่ปรึกษาระดับ 1 ของกระทรวงการคลงั ด้านการวิจัยและประเมินผล    
ประวัติการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝกึอบรม 

      ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์แผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ จัดท า
แผนปฏิบัติการ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ/ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาวะเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ
ตอนบน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน/ วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม "การวางแผน
เชิงกลยุทธ์" ให้ข้าราชการของสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษาของสปป. ลาว ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ/ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดท าแผนปฏิบัติการ" ให้กับบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ/ วิทยากรจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชนเขตจังหวัดพื้นที่พัฒนาพิเศษชายแดนภาคใต้/ วิทยากรอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2"/ วิทยากรการอบรมการจัดท าระบบตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้/ จัดท ายุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของส านักงานคุรุสภา/ ประธานคณะกรรมการการวิจัยเร่ือง 
"การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเด็กกลุ่มอาย ุ๓ - ๑๔ ป ีทีเ่ป็นเด็กตกหล่นไม่ได้รับการศึกษา” ทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ  (UNICEF), Oxford Policy Management (OPM), UNESCO Institute for Statistics 
(UIS)/ วิทยากรหลักสูตร “การแปลงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ” ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)/ 
จัดท าแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลวังโป่ง/ จัดท าแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ 
จัดท าแผนปฏิบัติการสถาบันอาชีวศกึษา ภาคกลาง 4 และ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ TCEB/ มหาวิทยาลัยพะเยา ฯลฯ 

 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ (KM) ของจังหวัดตาก จังหวัดล าปาง กลุ่มบริษัทในเครือธุรกิจ
ของบริษัท ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนายทหารสื่อสาร 
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สถานท่ีและบรรยากาศการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


