
 
 

 

   

   

SESSION 1: วันที่ 30 มี.ค. (13:30 – 16:30 น.) 
Learning 

• ความส าคัญของ Knowledge Mapping ในยุค Disruption 

• ประโยชน์ของ Knowledge Mapping 

o ค้นพบ รักษาและต่อยอดความรู้ส าคัญ (Critical Knowledge)  

o ค้นพบความเส่ียงของการสูญเสียความรู้ หรืออุปสรรค 

ในการไหลของความรู้ระหว่างแหล่งความรู้และผู้ใช ้

o ช่วยให้การท า KM ตอบโจทย์องค์กรได้ตรงประเด็นมากข้ึน 

• หลักการของ Knowledge Mapping และการน ามาใช ้

• หลักการท า Process Knowledge Mapping 

Sharing 

• การแบ่งปันประสบการณ์จากองค์กรต้นแบบในการน า  
Knowledge Mapping มาใช้จริง 

o คุณเบญจมาภรณ์ บุญศิริยะ 
เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารองคค์วามรู ้
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

Assignment (เฉพาะผู้ท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมต่อใน Session 2 เท่าน้ัน) 
• วิทยากรมอบหมายการท า Knowledge Mapping เป็นรายบุคคล 

 

SESSION 2: วันที่ 29 เม.ย. (13:30 – 16:30 น.) 
• น าเสนอ Knowledge Map เป็นรายบุคคล และวิเคราะห์โดยวิทยากร  
• แผนการน า Knowledge Mapping ไปใช้ในองค์กร 
• กรณีศึกษา Knowledge Mapping 

• ตกผลึกการเรียนรู้ 
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โดยเป็นการบรรยายส้ันๆ เพ่ือปู
พ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักการและขั้นตอนการท า 
Knowledge Mapping 

แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากรจาก 

ทริส และองค์กรต้นแบบ (บริษัท 
ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) ส าหรับผู้ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมทั้ง 2 Sessions จะได้ 

เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ โดยใช้
บริบทของผู้เข้าฝึกอบรม  

องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนทีม่ีการท า KM มาแล้ว 
ในระดับหนึ่ง  

หลักสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

www.tris.co.th 

Session 1  

30 MARCH 2021  

& 
(Online Course) 



 
 
 

  

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม
ก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 

อย่างน้อย 7 วัน  
1. ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” 

หรือ 

2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ช่ือบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1”  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1  

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT 7%)  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 
 

ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อ
หน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th  
 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
ช้ัน 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 

 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ที่เข้าร่วมฝึกอบรมครบถ้วนท้ัง 2 Sessions ตามเวลาที่ก าหนด 

• กรุณาแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณา
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน 
มิฉะน้ัน สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรม
ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม 
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ดร. บุญดี บุญญากิจ 

ท่ีปรึกษา  
บริษัท ทรสิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจ 

ถึงความสาคัญและหลักการของ 

Knowledge Mapping ซึ่งเป็นเคร่ืองมอื

ส าคัญในการจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค ์

TAM TRAINING 
PUBLIC 

เบญจมาภรณ ์บุญศิริยะ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส บรหิารองคค์วามรู ้

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

Date: Session 1 : วันท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 13:30-16:30 น. 
Session 2 : วันท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 13:30-16:30 น. 

*ผู้ท่ีสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 2 ต้องผ่านการฝึกอบรม 
Session 1 มาก่อน 

Platform: Online training ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 

Course Fee:  Session 1 : 2,000.00 บาท 

Session 2 : 2,000.00 บาท 

กรณีสมัครท้ัง Sessions 1&2 รับส่วนลด 10%  

จากเดิม 4,000.00 บาท เหลือเพียง 3,600.00 บาท 

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  
 

 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: trisacademy@tris.co.th 

คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 
 

 

 

Register here 

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี   
หรือท่ี www.trisacademy.com 

• ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 2 ต้องผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 1 มาก่อนเท่าน้ัน 

• ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 2 ต้องจัดส่ง Process Knowledge Map ท่ีได้รับมอบหมายให้กับ
วิทยากรตามวันท่ีก าหนด 

 

•  

หมายเหต ุ


