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๑. บทสรุปผู้บริหาร  
  จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตราที่ ๑๑ ระบุไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกองบริการการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหาร
ที่ดี จึงได้น าการจัดการความรู้ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้นและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยกองบริการการศึกษาได้จัดวางระบบความรู้และแผนการด าเนินงานไว้ดังรายการต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล กองบริการ
การศึกษา จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งทีมงาน KM ในรูปของคณะกรรมการพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้  เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานให้
คณาจารย์และบุคลากรทราบ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ                   ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวศิริลักษณ์ โคตรพัฒน์              ประธานกรรมการ 
๓. นางสาววิไล กมลเดชเดชา           รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวกมลทิพย์ มิตตะสิทธินันท์         รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวพูลทรัพย์ ใบประเสริฐ             รองประธานกรรมการ 
๖. นางสาววรรณภา ภูนุช                      กรรมการ 
๗. นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์ไพโรจน์             กรรมการ 
๘. นางพัสตราภรณ์ พุทธิพงษ์                กรรมการ 
๙. นายวิรัตน์ ช านาญกิจ               กรรมการ 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

นายยุทธนา 
นายโรจนศักดิ์ 
นางสาวเสาวนีย์ 
นางสาวธนิดา 
นางสุมิตรา 

หงษ์แก้ว                  กรรมการ 
แสง ธ ศิริวิไล           กรรมการ 
เดือนเด่น                กรรมการ 
ซ่อนกลิ่น                กรรมการ 
ค าดี                      กรรมการ 

๑๕. นายพสิษฐ์ บุญมี                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นายธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาววลีวรรณ                           กรุดนิ่ม                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๑.๒ ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

  ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ คือ “การจัดท า
รายงานการประชุม” เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการ
รองรับกับการท างานให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดท ารายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปแบบ
มาตรฐาน การใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามหลักภาษาราชการ 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ด้านภาษา และรูปแบบของการจัดท ารายงานการ  
                           ประชมุ  
 ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร โดยการ 

 ๒.๑ การพัฒนาทักษะด้านภาษา และรูปแบบการการจัดท ารายงานการประชุม 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

  ๑.๓ เป้าหมาย KM (Desired State) 
    เป้าหมาย KM (Desired State) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คือ เพ่ือให้บุคลากรกอง
บริการการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
จัดท ารายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องตามหลักของภาษาราชการ ดังนี้ 
     ๑. มีการจัดเก็บความรู้ด้านทักษะทางภาษาราชการ 

    ๒. บุคลากรกองบริการการศึกษาสามารถสรุปประเมินความส าคัญต่างๆ ของรายงาน   
         การประชุม 
  ๑.๔ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 
   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ตาม
เป้าหมาย KM ที่เลือกท าสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
    ๑. นโยบายของผู้บริหารมีความชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
    ๒. ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน 
    ๓. การสร้างแรงจูงใจที่จะให้คนในองค์การเปลี่ยนทัศนคติ และสนใจใฝ่รู้ พัฒนาทักษะ 
 ความรู้ ความสามารถของตนเอง  
    ๔. คณะกรรมการพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ กองบริการการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและ
มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้เพียงพอ และมีความเข้าใจในทิศทางการจัดการความรู้ขององค์กร 
    ๕. มีระบบการติดตามประมวลผลการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 



แผนการด าเนินงานจัดการความรู้ กองบริการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ชื่อหน่วยงาน : กองบริการการศกึษา 
ประเด็นความรู้ : ๑. การจัดท ารายงานการประชุม  
เป้าหมาย KM (Desired State) :  ๑. บุคลากรกองบริการการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๒. กองบริการการศึกษาสามารถจัดเก็บความรู้ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
หน่วยที่วัดได้ผลเป็นรูปธรรม : ๑. บุคลากรกองบริการการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปพัฒนาการจัดท ารายงานการประชุม 
 ๒. มีระบบการจดัเก็บความรู้ใน ๑ ประเด็น อย่างชัดเจน 
 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 
 ความรู้เกี่ยวกับ

หลักการจัดท ารายงาน
การประชุม 

การก าหนดขอบเขตเน้ือหา 
การจัดท ารายงานการประชุม
ให้ชัดเจน 

ก.ค. - ก.ย. 
๒๕๕๘ 

จ านวนรายการ/ประเด็น 
ด้านการจัดท ารายงานการ
ประชุม 

อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

- กระดาษ A ๔ 
- คอมพิวเตอร์ 
- พริ้นเตอร์ 

- คณะกรรมการ 
พัฒนาสู่องค์กร 
เรียนรู้ กบศ. 

ด าเนินงาน 
แล้ว 

   
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ๒.๑ การสร้างและ

แสวงหาความรู้ภายใน
องค์กร 

๑. Explicit Knowledge 
- รวบรวมข้อมูลและ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
๒. Tacit Knowledge 
- รวบรวมความรู้ท่ีอยู่ภายใน
ตัวบุคคล (ผู้ปฏิบัติงาน) 

ก.ค. - ก.ย. ๑. หลักการจัดท ารายงานการ
ประชุม 
๒. จ านวนแหล่งจัดเก็บข้อมูล 
ด้านการจัดท ารายงานการ
ประชุม 
 
 
๓. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการจัดท ารายงานการ
ประชุม 

อย่างน้อย - กระดาษ A ๔ - - ผู้บริหาร 
- คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 
- บุคลากร 
 
- คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 
 

ด าเนินงาน 
แล้ว  ๒๕๕๘ ๒  - คอมพิวเตอร์  

  กิจกรรม - พริ้นเตอร์  
  ๒ แหล่ง - ทีมงาน  
   - ห้องประชุม 

- กล้องถ่ายรูป 
 

     
 ต.ค. - ธ.ค. อย่างน้อย    
 ๒๕๕๘ ๑ กลุ่ม   
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 ๒.๒ การสร้างและ 
แสวงหาความรู้ 
ภายนอกองค์กร 

รวบรวมความรู้และข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงาน
การประชุม 

ม.ค. ๒๕๕๙ จ านวนเอกสารท่ีให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการ
ประชุม 

อย่างน้อย 
๑ เล่ม 

- กระดาษ A ๔ - - คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 

ด าเนินงาน 
แล้ว   - คอมพิวเตอร์  

  - พริ้นเตอร์  
  - โทรศัพท์  
  - โทรสาร  

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 การรวบรวมความรู้ รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่ 

และจัดท าฐานข้อมูล 
Knowledge Base ท้ังความรู้ 
ท่ีเป็น Explicit Knowledge 
และ Tacit Knowledge 

  ก.พ. - เม.ย. จ านวนฐานข้อมูล Knowledge 
Base ท้ังความรู้ท่ีเป็น Explicit 
Knowledge และ  Tacit   
Knowledge 

อย่างน้อย - กระดาษ A ๔ - - ผู้บริหาร 
- คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 

ด าเนินงาน 
แล้ว  เป็นหมวดหมู่ และ ๒๕๕๙ ๑ ระบบ/ - คอมพิวเตอร์  

 จัดท าฐานข้อมูล  เรื่อง - พริ้นเตอร์  
 Knowledge Base   - เทคโนโลยี  
    สารสนเทศ  

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 จัดต้ังคณะท างาน ๑. มีคณะท างานประมวลผล

และกลั่นกรองความรู้อย่าง
เป็นทางการ 
๒. มีการประชุมคณะท างาน
เพื่อประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้  

เม.ย. - พ.ค. ๑. จ านวนคณะท างานประมวล 
ผลและกลัน่กรองความรู้ 
๒. จ านวนครั้งในการประมวลผล
และกลั่นกรองความรู้ 

๑ ชุด - กระดาษ A ๔ - - คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 

ด าเนินงาน 
แล้ว  เพื่อประมวลและ ๒๕๕๙  - คอมพิวเตอร์  

 กลั่นกรองความรู้  ไม่น้อยกว่า - พริ้นเตอร์  
   ๑ ครั้ง/ - ห้องประชุม  
   อย่างน้อย ๑     
   ประเด็น   

๕. การเข้าถึงความรู้ 
 ด าเนินการสนับสนุน ๑. การป้อนข้อมูล (push) ให้

บุคลากร ได้แก่ หนังสือเวียน 
๒. การให้โอกาสเลือกใช้ข้อมูล 
(Pull) ได้แก่ การน าข้อมูลเก็บ
ไว้ในระบบอิเลคทรอนิกส์ 
และอื่นๆ เช่น น าคู่มือติดไว้ท่ี
บอร์ด 

มี.ค. - เม.ย. จ านวนช่องทางสารสนเทศท่ีใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลความรู้ด้าน
การจัดท ารายงานการประชุม 

อย่างน้อย - กระดาษ A ๔ - - คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 

ด าเนินงาน 
แล้ว  ให้บุคลากรเข้าถึง ๒๕๕๙ ๒ ช่องทาง - คอมพิวเตอร์  

 ความรู้ได้อย่างสะดวก   - พริ้นเตอร์  
 และท่ัวถึง   - เทคโนโลยี  
      สารสนเทศ  
      
      

 
 
 
 



- ๓ - 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 จัดกิจกรรมให้บุคลากร 

มีการแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู้ซ่ึงกัน 
และกัน 

๑. จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการจัดท ารายงาน
การประชุม 
  
 
 
๒. จัดท ากิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP) เพื่อให้
ความรู้ 

ม.ค. - ก.พ. 
๒๕๕๙ 

 
 
 
 

ม.ค. - ก.พ. 
๒๕๕๙ 

๑. จ านวนครั้งในการจัดโครงการ
อบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการ
จัดท ารายงานการประชุม 
     
 
 
๒. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ด้านการจัดท ารายงาน
การประชุม 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

- กระดาษ A ๔ 
- คอมพิวเตอร์ 
- พริ้นเตอร์ 
- กระดาษ A ๔ 
- ห้องประชุม 
  

๕๐,๐๐๐ - คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 
 
 
- คณะกรรม 
การพัฒนาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 

ด าเนินงาน 
แล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 

๗. การเรียนรู้ 
 จัดการประเมินบุคลากร

ท่ีเข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง
ได้ 

การประเมินผลส าเร็จของ 
องค์ความรู้ด้านการจัดท า
รายงานการประชุม 

พ.ค. - มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

ระดับความส าเร็จของบุคลากร 
ท่ีน าประโยชน์การจัดการความรู้ 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๓ - กระดาษ A ๔ 
- คอมพิวเตอร์ 
- พริ้นเตอร์ 
- ห้องประชุม 

  - คณะกรรม 
การพฒันาสู่ 
องค์กรเรียนรู้  
กบศ. 

ด าเนินงาน 
แล้ว   

  
  
  

 
ผู้ทบทวน : 

 
…………………………………………………….. 

(นางสาวศิริลักษณ์  โคตรพัฒน์) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้างานพัฒนาอาจารย์ 
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา 

 

 
ผู้ทบทวน : 

 
…………………………………………………….. 

(นางสาวรุ่งอร่าม  โอมาศ) 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ กองบริการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
กระบวนการจัดการความรู้  

 
ชื่อหน่วยงาน : กองบริการการศึกษา 
หลักการและเหตุผล : จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตราที่ ๑๑ ระบุไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้

ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกองบริการการศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี จึงได้น าการจัดการความรู้ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้นและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป ธรรม โดย 
กองบริการการศึกษาได้จัดวางระบบความรู้และแผนการด าเนินงานไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

ประเด็นความรู้ :    ๑. การจัดท ารายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย :    ๑. บุคลากรกองบริการการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๒. กองบริการการศึกษาสามารถจัดเก็บความรู้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
หน่วยที่วัดได้ผลเป็นรูปธรรม :  ๑. บุคลากรกองบริการการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดท ารายงานการประชุม  
    ๒. มีระบบการจัดเก็บความรู้ใน ๑ ประเด็น อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระยะเวลา 

ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘ ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘ ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙ 
๑. การแต่งตั้งทีมงานการจดัการความรู ้

กองบริการการศึกษา 
-             

              
๒. 

จัดท าแผนการจัดการความรู ้
             

๓. จัดโครงการ/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อ 
ให้ความรู้ด้านการจดัท ารายงานการประชุม  

 
 

๕๐,๐๐๐ 

            

๔. จัดกิจกรรมประชุมสมัมาเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และกลั่นกรองให้แก่ชุมชนนักปฏิบัต ิ

            
              

๕. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
ในรูปแบบคู่มือแนวปฏิบตัิ และในเว็บไซด ์
ของกองบริการการศึกษา 

-             
              
              

๖. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในป ี
การศึกษา ๒๕๕๘ ไปใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

-             
              
  รวม / บาท             

ผู้ทบทวน/อนุมัติ ................................................................................ (CKO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระยะเวลา 

ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘ ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘ ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙ 
๑. การแต่งตั้งทีมงานการจดัการความรู ้

กองบริการการศึกษา 
-             

              
๒. 

จัดท าแผนการจัดการความรู ้
             

๓. จัดโครงการ/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อ 
ให้ความรู้ด้านการจดัท ารายงานการประชุม  

 
 

๕๐,๐๐๐ 

            

๔. จัดกิจกรรมประชุมสมัมาเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และกลั่นกรองให้แก่ชุมชนนักปฏิบัต ิ

            
              

๕. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
ในรูปแบบคู่มือแนวปฏิบตัิ และในเว็บไซด ์
ของกองบริการการศึกษา 

-             
              
              

๖. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในป ี
การศึกษา ๒๕๕๘ ไปใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

-             
              
  รวม / บาท             

ผู้ทบทวน/อนุมัติ ................................................................................ (CKO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 

 
 



บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กองบริการการศึกษา อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๕ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๓๒  
ที่ กบศ. พิเศษ / ๒๕๕๘ วันที่         กรกฎาคม  ๒๕๕๘       
เร่ือง   ขอเสนอแผนจัดการความรู้ กองบริการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

เรียน  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  คณะกรรมการพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ กองบริการการศึกษา ขอเสนอแผนจัดการความรู้  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรื่อง “การจัดท ารายงานการประชุม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรกองบริการ
การศึกษา สามารถระบุสาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สามารถ
วิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดท ารายงานการประชุม และได้มีโอกาส
ฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม ตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ 
   
 
 
 
                                                      (นางสาวศิริลักษณ์  โคตรพัฒน์) 
                                               รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานพัฒนาอาจารย์ 
                                                ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ 
                      กองบริการการศึกษา 

 


