
รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู ้(KM Team) สคร.9 ครั้งที่ 1/2559 
วันที ่13 พฤศจิกายน 2558 

ณ ห้องประชมุชั้น 1 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
***************************** 

 

รายชื่อคณะทํางานจัดการความรู้ที่เข้ารว่มประชุม  
1. แพทย์หญงิผลิน กมลวัทน ์ นายแพทย์เชีย่วชาญ (รอง ผอ.สคร.9) รองประธาน CKO 
2. นางนิ่มนวล  ปุณยหทยัพงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ หัวหน้า KM Team 
3. นางวิมลจันทร ์ นาคจันทึก พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ   
4. นางสาวสุรางคนา แสงผล พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
5. นางสุรัสวดี  ตั้งสุภาชัย  นักวิชาการเผยแพร ่
6. นางสาวลินดา จําปาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข   
7. นายดํารงศักดิ ์ ไชยสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นางอินท์ฉัตร  สุขเกษม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
9. นายภัทร สว่างด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
10. พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ  นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
11. นางสาวสุทิภรณ์  บรรจงปรุ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุชาวดี  ภู่หมื่นไวย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
13. นางสาวพัชรภร คอนจํานง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
14. นางสาวราตร ี ตั้งรตันกมลกุล เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน  
15. นางสาวกรียา ศรีตะวัน นักเทคนิคการแพทย ์  
16. นายวศิน  เทพเนาว์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
17. นางสาวสรลักษณ์ รามโกมุท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
18. นางเทยีมจันทร ์ รูปชัยภูมิ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
19. นางสาวปาริฉัตร  บุรัมย์สูงเนิน  นักกีฏวทิยา 
20. นางสุนันทา  พันขุนคีร ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
21. นางสาวสุวรรณา  กล่ินภู่  นักกีฏวทิยา 
22. นางจงรัก  ประทุมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
23. นางวรรณณัชชา  ธรรมดี  เจ้าพนักงานธรุการชํานาญงาน 
24. นายพรศักดิ์  ศรีนาคา  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์
25. นางสาวนันท์นภัส สุขใจ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  เลขานุการ 
26. นายจิระเดช พลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์                ผู้ช่วยเลขานุการ 
*รายชื่อคณะทาํงานฯ เรียงตามกลุ่มงาน 
 

คณะทํางานการจัดการความรูท้ีไ่ม่เข้ารว่มประชมุ เนื่องจากติดราชการ 
27. นายแพทย์ธรีวฒัน์  วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 ประธาน (CKO) 
28. นายธีระวุธ ธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
29. นางสาวลักขณา    สีนวลแล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
30. นายวิวัฒน ์ สังฆะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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31. นางสาวปิยพร    มนต์ชาตร ี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
32. นางสาวสุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 
1. พันตรีหญิงวิมลพันธ์  กมลเพ็ชร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
แพทย์หญิงผลนิ กมลวัทน ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา (รอง

ประธาน CKO) ทําหน้าทีป่ระธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  
 แพทย์หญิงผลนิ กมลวัทน ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา (รอง
ประธาน CKO) ได้มอบนโยบายการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ มิติที ่4 
ด้านการพัฒนาองค์กร และเป็นการดําเนินการที่ต่อเนื่องทุกปี เพื่อใหม้กีารใช้แนวคิด หรือนําเครื่องมือการ
จัดการความรู้มาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน พัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสร้างนวัตกรรมในการดําเนินงาน โดยต้องใช้ความร่วมมือ 
และควรนํามาทํา O/S Matrix ถ่ายระดับลงสู่กลุ่มงานต่อไป 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
 

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 

สคร.9 นครราชสีมา (หัวหน้า KM Team) กล่าวถึงการดําเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานตามตัวช้ีวัดที่ 
7 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีการร่วมมือและถ่ายระดับตัวช้ีวัดลงสู่ทุกกลุ่ม
งาน ดังตาราง 

ระยะเวลา กลุ่มพัฒนาองค์กร 
(Owner) 

3 กลุ่มที่เก่ียวข้องกับหัว
ข้อความรู้ที่คัดเลือก 3 เรื่อง 

(Supporter: S) 

กลุ่มอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับ 
หัวข้อความรู้ที่คัดเลือก / 

ศตม. (s) 
6 เดือนแรก 1. ทบทวนคําสั่ง KM Team และ

คัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วยงาน 3 หัวข้อความรู้ 

2. จัดทําโครงการและแผนจัดการ
ความรู้ 3 หัวข้อความรู้ 

3. ดําเนินการตามแผนจัดการความรู้ 

1. จํานวนแผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) 1 เรื่อง 

2. จํานวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามหัวข้อความรู้ท่ีกําหนด (3 
เรื่อง/ กลุ่มละ 1 เรื่อง) 

จํานวนแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) 
1 เรื่อง 

6 เดือนหลัง 4. สรุปผลการดําเนินงาน 3 หัว
ข้อความรู้ (ถอดความรู้จากตัวคน/ 
ถอดบทเรียนการดําเนินงาน และ
คู่มือการปฏิบัติงาน) 

5. สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของ
ภาพรวมหน่วยงาน  

จํานวนสรุปบทเรียนการจัดการ
ความรู้ (ตามแบบฟอร์มท่ี
กําหนด) (3 เรื่อง/ กลุ่มละ 1 
เรื่อง) ดังนี้  
- กรณีถอดบทเรียนจากตัวคน 
ได้แก่ แบบฟอร์มท่ี 3 ถอด

จํานวนสรุปบทเรียนการ
จัดการความรู้ (แบบฟอร์มท่ี 
4) 1 เรื่อง 



 3

ระยะเวลา กลุ่มพัฒนาองค์กร 
(Owner) 

3 กลุ่มที่เก่ียวข้องกับหัว
ข้อความรู้ที่คัดเลือก 3 เรื่อง 

(Supporter: S) 

กลุ่มอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับ 
หัวข้อความรู้ที่คัดเลือก / 

ศตม. (s) 
ความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน, 
แบบฟอร์มท่ี 4 สรุปบทเรียนการ
จัดการความรู้, แบบฟอร์มท่ี 5 
สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน
- กรณีถอดบทเรียนจากโครงการ
ได้แก่ แบบฟอร์มท่ี 4 สรุป
บทเรียนการจัดการความรู้, 
แบบฟอร์มท่ี 5 สกัดความรู้จาก
การถอดบทเรียน 

  

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
 

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
3.1 ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team)  

 โดยผู้อํานวยการ สคร.9 เป็นประธาน (CKO) รองผู้อํานวยการ สคร.9 เป็นรองประธาน (CKO) 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 เป็น หัวหน้า KM Team และสมาชิกจากทุกกลุ่มงาน (รวม 32 คน) มี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ (คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดการความรู้) 

 ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และเสนอผู้อํานวยการลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานฯ ต่อไป 
3.2 กลุ่มงานนําเสนอ “การจัดการความรู้ที่กลุม่งานจะดาํเนนิการในปี 2559” (ระบุหัวขอ้ความรู้ 

และเครื่องมือ KM ที่จะนํามาประยุกต์ใช้) ดังตาราง 
กลุ่มงาน ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ 

ที่จะดําเนินการในปี 2559 
เครื่องมือการจัดการความรู้ 

ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ 
1. ภาคีเครือข่าย การประสานงานเครือข่ายอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 
2. พัฒนาวิชาการ ชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย ชุมชนนักปฏิบัติ 
3. ระบาดวิทยา การจัดการข้อมูลโรค (รง.506) ถอดบทเรียนจากตัวคน 
4. ปฏิบัติการควบคมุโรคฯ ถอดบทเรียนภาวะฉุกเฉิน ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 
5. แผนงาน พัฒนาแนวทางการรายงานผล Estimates  
6. พัฒนาองค์กร การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 
7. บริหารทั่วไป การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/ฝกึอบรมของสคร.9 ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 
8. เภสัชกรรม การดําเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ 

เขตสุขภาพที่ 9 
ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

9. NCD สรุปบทเรียนการดําเนินงานป้องกนัเด็กจมน้ํา เขต 9  
10. ศตม.9.4 ปากช่อง การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และขอความร่วมมือ KM Team ทุกกลุ่มงาน จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ (แบบฟอร์มที่ 1 แผนการจัดการความรู้) ส่งกลุม่พัฒนาองค์กรภายในวนัที่ 15 ธันวาคม 2558 
เพื่อเสนอผู้อํานวยการ สคร.9 ลงนามต่อไป 
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3.3 ทบทวนหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน ตามท่ีระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge 
Structure)  
ที่ประชุม – ทบทวนหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน และมีมติรับทราบ รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ (โครงสร้างความรู้หน่วยงาน) 
 

3.4 ทบทวนและคดัเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่ต้องดําเนินการ (จํานวน 3 เรื่อง) พร้อม
ระบุเครื่องมือ KM ที่จะนํามาประยุกต์ใช้  

 โดยคัดเลือกจากการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน และจากการถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้ที่จะใกล้เกษียณ 
ซึ่งมีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 – 2560 ดังตาราง 
 

ปี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง กลุ่มงาน ชื่อหัวข้อความรู้ 
2559 1. นางพัชรา สายอร่าม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชํานาญงาน 
บริหารทั่วไป เทคนิคการบริหารจัดการการเงินและ

บัญชี 
  2. นายกุศล ชื่นเมืองปัก เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน 
ระบาด การจัดการข้อมูลโรค (รง.506) 

  3. นายสุรนอง ใหญ่สูงเนิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาวุโส 

ชันสูตร ปัจจัยการดําเนินงานด้านชันสูตรให้
ประสบผลสําเร็จ 

2559 4. นางวิจิตรา ราชกิจกําธร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาวุโส 

NCD ยังไม่ระบุ 

  5. นางสําลี เรืองศรี พยาบาลเทคนิค NCD ยังไม่ระบุ 
2560 1. นายนันท์ ฉัตรพรมราช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญ

การพิเศษ  
บริหารทั่วไป เทคนิคสนับสนุนการดําเนินงานใน

ภาวะฉุกเฉิน 
  2. นายอํานวย ผิวผา เจ้าพนักงานธุรการชํานาญ

งาน 
บริหารทั่วไป เทคนิคการบริหารจัดการยานพาหนะ/ 

การขายทอดตลาด 
  3. นายประดิษฐ์ ทองจุ่น นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ 
ตอบโต้ หมกปลาแดกต้องมีครู จี่ปูต้องมีวาด 

(การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา) 
  4. นายอมร ถกลจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน 
NCD ยังไม่ระบุ 

  5. นายประวิทย์ สายเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน 

ศตม.5.3 
สุรินทร์ 

ยังไม่ระบุ 

  6. นางมยุรี บุญเรืองศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน 

ศตม.5.4 
ปากช่อง 

ยังไม่ระบุ 

 
ที่ประชุม – มมีติคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้  
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หัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วยงาน (3 เรื่อง) 

โครงสร้างความรู้หน่วยงาน 
(Knowledge Structure)

เครื่องมือการจัดการความรู้ 
ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ 

ชื่อ KM Team  
ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.  การจัดการข้อมูลโรค (รง.
506) 

- โครงสร้างความรู้
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ลําดับท่ี 29. การจัดการ
ข้อมูลและ GIS 
- โครงสร้างความรู้ สคร.9 
ลําดับท่ี 35. การจัดการ
ข้อมูล, GIS และระบบข้อมูล 
5 ระบบ 5 มิติ 

ถอดบทเรียนจากตัวคน 
(ผู้ใกล้เกษียณในปี 2559 
นายกุศล ชื่นเมืองปัก) 

1. น.ส.ลักขณา สีนวลแล 
2. น.ส.ลินดา จําปาแก้ว 
3. นายดํารงศักด์ิ ไชยสงคราม
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
สคร.9 
 

2.  การดําเนินงานปรับเปลี่ยน
การให้วัคซีนโปลิโอ เขต
สุขภาพที่ 9 

- โครงสร้างความรู้
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ลําดับท่ี 60. ระบบบริหาร
คลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน  
- โครงสร้างความรู้ สคร.9 
ลําดับท่ี 46. การบริหาร
จัดการคลังยาและเวชภัณฑ์

ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 1. น.ส.พัชรภร คอนจํานง 
งานเภสัชกรรม สคร.9 

3.  การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/
ฝึกอบรมของ สคร.9 

- โครงสร้างความรู้
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ลําดับท่ี 61. การพัฒนา
ระบบการเงินและ 
บัญชีตามเกณฑ์บัญชี 
- โครงสร้างความรู้ สคร.9 
ลําดับท่ี 63. การพัฒนา
ระบบคุณภาพของงาน
การเงินและบัญชี 

ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 1. พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ 
2. น.ส.สุทิภรณ์ บรรจงปรุ  
3. น.ส.สุชาวดี ภู่หมื่นไวย 
กลุ่มบริหารทั่วไป สคร.9 

 
ที่ประชุม – มมีติรับทราบและดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกลุม่พัฒนาองค์กร จะ

รวบรวมข้อมลูเพื่อจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการหวัข้อความรู้ (3 เรื่อง) เพื่อเสนอผู้อํานวยการ 
สคร.9 ลงนาม และจัดส่งสํานักจัดการความรู้ (ภายในวนัที่ 25 ธันวาคม 2558) ต่อไป 
 

3.5 รูปแบบการจัดตลาดนัดความรู้ สคร.9 ปี 2559 
ที่ประชุม – เสนอรูปแบบการจัดตลาดนัดความรู้ สคร.9 ปี 2559 ดังนี้ 

 - จัดวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (กําหนดเบื้องต้น) ณ โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา  
- Theme ตลาดนัดความรู้ เถลิงศกปีใหม ่ 
มีหัวข้อตลาดนัดความรู้ ดังนี้ 
(1) การบรรยายโดยวิทยากร ประเด็น แรงบันดาลใจ และ Workshop เทคนิคการเขียนสรุป

บทเรียน 
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(2)  บูธผลงานจัดการความรู้ 3 บูธ ได้แก่ 1) KM หน่วยงาน (ถอดบทเรียนผู้ใกล้เกษียณ และถอด
บทเรียนจากโครงการ) 2) หน่วยงานเครือข่าย (กลุม่เครอืข่ายช่วยพิจารณาคัดเลือก) 3) ศตม. (IVM) 

(3)  ไวนิลสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ปี 2558 ของทุกกลุ่มงาน 
หัวข้อการเขียนสรุปบทเรียนสําหรับทําไวนิล ตลาดนัดความรู้ สคร.9 มีดังนี้ 
(1) ช่ือเรื่อง: ดึงจุดเด่นของเรื่องมาตั้งชื่อ ใช้คํา “โดนใจ”  
(2) ช่ือผู้สรุปบทเรยีน กลุ่มงาน 
(3) เกริ่นนํา/จุดเริ่ม/เหตุผลที่ต้องทํา: เหตุผลและความสําคัญ และความคาดหวัง/สิ่งที่ต้องการ 

(วัตถุประสงค์) 
(4) กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน: มีกิจกรรมสําคญัอะไร และทําอย่างไร (บอก How to) 

เทคนิค/เคล็ดลับ แรงบันดาลใจ ผลสุดท้ายเป็นอย่างไร (ควรแทรกภาพกิจกรรมสําคญั) 
(5) ปัจจัยความสําเร็จ: ที่ก่อให้เกดิพลงั/แรงบันดาลใจ หรือคําพูดที่ “โดนใจ/คําคมกินใจ” 
(6) ปัญหา/อุปสรรค (ทีส่ําคัญ) การแก้ไข ข้อพึงระวัง  
(7) บทสรุปการเรยีนรู้: เราไดเ้รียนรู้ในเรื่องใด จะนําไปพัฒนาต่อยอดในงานได้อย่างไร และ

ข้อเสนอแนะ: ต้องการให้ใคร ทําอะไร กับใคร อย่างไร ทําเมื่อไร 
 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และขอความร่วมมือ KM Team ทุกกลุ่มงาน จัดทําเนื้อหาสรปุ
บทเรียนการจดัการความรูป้ ี2558 (สําหรบัทําไวนลิ ตลาดนัดความรู้ สคร.9) ส่งกลุม่พัฒนาองค์กร
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เพื่อรวบรวมจัดส่งทําไวนิลต่อไป 
 
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

4.1 คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการจดัการความรู้ Download ได้ที่เว็บไซต์ สคร.9 หัวข้อ KM (ที่ 
http://www.odpc9.org/KM/index.html) ดังนี้  

(1) แบบฟอร์มที่ 1 แผนการจัดการความรู้ 
(2) แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน 
(3) แบบฟอร์มที่ 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (แนวทางการเขียนสรุปบทเรียน KM) 
(4) แบบฟอร์มที่ 5 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน 
(5) คู่มือ KM ปี 2558 (สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค)  
(6) ตัวอย่างแผนการจัดการความรู้ (KM) 
(7) ตัวอย่างสรุปบทเรียน 
(8) แนวทางการเขียนสรุปบทเรียนสําหรับทําไวนิล ตลาดนัดความรู้ สคร.9 
ตัวอย่าง  
- คู่มือการปฏิบัติงาน (กรมควบคุมโรค) ที่
http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&pcpage=1 
- การเขียนบทความ/สรุปบทเรียน (สํานัก KM กรมควบคุมโรค) ที ่
http://www.kmddc.go.th/page/226 
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4.2 การสื่อสาร ประสานงาน รายงานผลการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพัฒนาองค์กรจะจัดส่งให้
คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) ทางอีเมล์, Facebook กลุ่ม ODPC9: KM R2R และเว็บไซต์ สคร.9 
หัวข้อ KM (ที่ http://www.odpc9.org/KM/index.html)  

ที่ประชุม – มีมติรับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.  
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ภาพการประชมุคณะทาํงานจัดการความรู ้(KM Team) สคร.9 ครั้งที ่1/2559 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 สคร.9 นครราชสีมา 
 

  
 

  
 

☺☺☺☺☺ 


