
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 1 

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ 

• องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ีมีการท า KM มาแล้วในระดับหน่ึง 

• โดยเป็นการบรรยายส้ันๆ เพ่ือปูพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการท า Knowledge Mapping แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร 

• ส าหรับผู้ท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมท้ัง 2 Sessions จะได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ โดยใชบ้ริบทของผู้เข้าฝึกอบรม 
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เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจถึงความส าคัญและหลักการของ Knowledge Mapping ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการความรู้ 
 

KNOWLEDGE MAPPING 
FROM CONCEPT TO ACTIONS 

การจัดท าแผนท่ีความรู้องค์กร 

Learning 

• ความส าคัญของ Knowledge Mapping  

ในยุค Disruption 

• ประโยชน์ของ Knowledge Mapping 

o ค้นพบ รักษาและต่อยอดความรู้ส าคัญ (Critical 

Knowledge)  

o ค้นพบความเส่ียงของการสูญเสียความรู้ หรือ
อุปสรรคในการไหลของความรู้ระหว่างแหล่งความรู้
และผู้ใช้ 

o ช่วยให้การท า KM ตอบโจทย์องค์กรได้ตรงประเด็น
มากขึ้น 

• หลักการของ Knowledge Mapping  

และการน ามาใช้ 

• หลักการท า Process Knowledge Mapping 

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

Session 2 (09:00-12:00) (09:00-12:00) 

• น าเสนอ Knowledge Map เป็นรายบุคคล และ
วิเคราะห์โดยวิทยากร  

• แผนการน า Knowledge Mapping  

ไปใช้ในองค์กร 
• กรณีศึกษา Knowledge Mapping 

• ตกผลึกการเรียนรู้ 
 

❑ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 2 ต้องผ่าน 

การเข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 1 มาก่อนเท่าน้ัน 

❑ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 2 ต้องจัดส่ง Process 

Knowledge Map ท่ีได้รับมอบหมายให้กับวิทยากรตาม
วันท่ีก าหนด 

http://www.tris.co.th/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: ploynitcha@tris.co.th 

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

คุณปวัณยา T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 062-140-5465 

 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

ก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน  
 

1. ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญช ี1” หรือ 

2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บัญช ี1” บัญชีออมทรัพย์  
เลขท่ี 101-468967-1  

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอรป์อเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT 7%)  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 
บริษัท ทริส คอรป์อเรชั่น จ ากัด  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุช่ือหลักสูตร  
และช่ือหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th 

Register here 
สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.tris.co.th 

 

• ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันฯ  
ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 

• ขอสงวนสิทธ์ิในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้า
ร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทัง้หมด 

• กรุณาแจ้งรายชือ่ผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณยีกเลิก  
กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร กอ่นวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มฉิะนั้น 
สถาบันขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมรอ้ยละ 50 ของ
ค่าธรรมเนียม 
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ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู ้
                  

ดร.บุญดี บญุญากจิ 

KNOWLEDGE MAPPING 
FROM CONCEPT TO ACTIONS 

การจัดท าแผนท่ีความรู้องค์กร 

Session 1 : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

Session 2 : วันที่ 23 มิถุนายน 2565  
*ผู้ท่ีสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมใน Session 2 ต้องผ่านการ
ฝึกอบรม Session 1 มาก่อน 

 

Course Fee:  Session 1 : 3,000.00 บาท 

Session 2 : 3,000.00 บาท 

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%) 
 

Session 1 : Early bird สมัครภายใน 28 เมษายน 65 

Session 2 : Early bird สมัครภายใน 6 มิถุนายน 65 

ได้รับส่วนลด 20% เหลือ session ละ 2,400.00 บาท  
 

mailto:ploynitcha@tris.co.th
http://www.tris.co.th/

