Product Code :…04-004-004……………

หลัก สูต ร …… Knowledge Capturing…
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
หลัก การและเหตุผ ล
การถอดองค์ความรู้ที.เป็ นแนวคิด ประสบการณ์ หรื อวิธีการทํางานของบุคคลต่างๆ เป็ นเรื. อง
ที.ท้าทายสําหรับการจัดการความรู้ในองค์กร เนื.องจากความรู้ที.แฝงเร้ นนันH ผ่านระยะเวลาของการ
พัฒนาการมาเป็ นระยะเวลาหนึง. ซึง. ผู้ปฏิบตั ิเองไม่สามารถจะบอกเล่าด้ วยตนเองได้ อย่างชัดเจน ต้ อง
ใช้ วิธีการตังคํ
H าถามทีม. ีความเป็ นกระบวนการเพื.อเจาะลึกไปถึงวิธีคิด ก่อนที.จะถึงวิธีการ จึงจะเข้ าใจ
ในวิธีปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง ผู้ที.ทําการถอดองค์ความรู้ก็ต้องมีความสามารถในการตังคํ
H าถาม จับ
ประเด็น และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยต้ องมีการกําหนดเป้าหมายทีช. ดั เจน จึงจะสามารถถอดองค์
ความรู้ที.สาํ คัญและเพื.อนําไปเผยแพร่ตอ่ ไปได้ นอกจากนันยั
H งต้ องมีทกั ษะในการเขียนทีด. ีเพื.อให้ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เข้ าใจง่าย สามารถนําไปต่อยอดเพื.อพัฒนางานอื.นๆ ในองค์กรได้
ดังนันในเบื
H
Hองต้ นผู้ถอดองค์ความรู้ต้องเข้ าใจในหลักการ กระบวนการและการใช้ เครื. องมือ
รวมทังหลั
H กการเขียนเบื.องต้ นซึง. จะช่วยให้ การถอดองค์ความรู้ไปสูเ่ ป้าหมายที.ต้องการ
วัต ถุป ระสงค์
1. เพื.อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถถอดองค์ความรู้อย่างมีกระบวนการ
2. เพื.อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถใช้ เครื.องมือต่างๆ ในการถอดองค์ความรู้และนําไปประยุกต์ใช้ ได้

วิธ ีก ารฝึ กอบรม
• บรรยาย
•

การฝึ กปฏิบตั ิ

•

กรณีศกึ ษา

คุณสมบัต ิผ้ ูเ ข้ าอบรม
ผู้บริ หารและบุคลากรที.ทําหน้ าที.จดั การความรู้ในองค์กร
จํานวนผู้เ ข้ าอบรม
กําหนดการอบรม
วันที
เวลา
V.WW- W.XW

3. เพื.อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทกั ษะในการเขียนเพื.อเผยแพร่องค์ความรู้

….20 คน.......

กิจกรรม
• แนวคิดในการถอดองค์ความรู้

W.YZ- .WW

• การออกแบบกระบวนการถอดองค์ความรู้

X.WW- [.WW

• กระบวนการถอดองค์ความรู้

วัน ทีD E
หัวข้ อ การฝึ กอบรม
• กระบวนการถอดองค์ความรู้

เวลา
V.WW- W.XW

กิจกรรม
• เครื. องมือในการถอดองค์ความรู้

•

เครื. องมือในการถอดองค์ความรู้

W.YZ- .WW

•

เทคนิคการเขียนเพื.อเผยแพร่องค์ความรู้

• ทักษะที.จําเป็ นในการถอดองค์ความรู้

X.WW- [.WW

• การออกแบบงานเขียนและเทคนิคในการเขียนเพื.อเผยแพร่องค์ค
ความรู้
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Product Code :…04-004-004……………

หลัก สูต ร …… Knowledge Capturing…
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
อุป กรณ์ ป ระกอบการอบรม
รายการ
- เครื. อง LCD PROJECTOR
1 เครื. อง
- กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี 4-5 ชุด

ราคาค่ าบริก าร
• วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
• วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ

30,000 บาท
35,000 บาท

หมายเหตุ :
• ราคานี Hไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที.พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ.ม VAT 7 %
• สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที.จ่าย X%
*** ค่ าใช้ จ่ ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อ นภาษีเ งิน ได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริม พัฒนาฝี มือ แรงงาน ***
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