
 

 

การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามกระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี 
Key Process / 
Key Support 

หมวด องค์ความรู้ แหล่งความรู้ 

ก ากับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์   
 การตรวจการสหกรณ์   
 การบังคับใช้กฎหมาย   

งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร   
 งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม   
 งานส่งเสริมสหกรณ์ประมง   
 งานส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้า   
 งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ   

 งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   
 งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร   
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องจักรกล   
งานเผยแพร่ความรู้ งานส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการ

สหกรณ์ 
  

 การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ๑. ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 
๒. ขั้นตอนการศึกษาดูงาน 
๓. ขั้นตอนการฝึกงาน 

 

 การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์   
กาบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล   
 การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริม

สหกรณ์ 
  

การพัฒนาระบบ IT 
และสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบ IT    

 การพัฒนาสารสนเทศ   
การบริหารจัดการ
ส านักงาน 

การเงินการคลัง   

 การจัดซื้อจัดจ้าง   
 การพัฒนาระบบบริหาร   
 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการน า

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
  

 การติดตามประเมินผล   
 



 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การด าเนินการก่อนการอบรม 

1 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดโครงการ ตามความเหมาะสม เตรียมข้อมูล ข้อมูลโครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๒ การจัดท าโครงการ ก่อนขออนุมัติ

โครงการ ๓ วัน 
ร่างโครงการ โครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๓ การประสานงานวิทยากร สถานที่ 
เจ้าหน้าที่ 

ก่อนขออนุมัติ
โครงการ ๓ วัน 

ก่อนอบรมอย่าง
น้อย 15 วัน หรือ
ตามความเหมาะสม 

ประชุม ๑ ครั้ง สสจ., ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๔ การท าหนังสือแจ้งจังหวัด ๑ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๕ ท าแบบประวัติผู้เข้าอบรม ๓ วัน รวบรวมประวัติ จัดพิมพ์ประวัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๖ ขออนุมัติโครงการ ก่อนอบรมอย่าง

น้อย ๗ วัน หรือ
ตามความเหมาะสม 

โครงการ ผลการอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๗ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

๓ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๘ การฝึกอบรม ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในโครงการ 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าอบรม หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๙ จัดท าเอกสารลงทะเบียน แบบประเมิน 
แบบทดสอบ เอกสารประกอบ 
การบรรยาย แบบฟอร์มค่าเบี้ยเลี้ยง 
 – พาหนะ 

๓ วัน เอกสารอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๐ จัดท าค ากล่าวรายงาน การปฐมนิเทศ 
วุฒิบัตร 

๑ วัน เอกสารอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ /ยืมเงินทดรอง/ 

ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 
๑ วัน วัสดุอบรม,  

สัญญายืมเงิน, 
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุครบถ้วน, 
การอนุมัต,ิ 

คอมพิวเตอร์พร้อม
ส าหรับการอบรม 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๒ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนการ
ฝึกอบรม เช่น วิทยากร สถานที่ ป้าย 
อุปกรณ์ เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ 

๓ วัน เอกสารอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

การด าเนินการระหว่างการอบรม 
๑๓ รับลงทะเบียน ประสานงานสถานที่ 

อาหาร ที่พัก ผู้เข้าอบรม วิทยากร 
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

ก่อนอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๔ ดูแล ประสาน อ านวยการในห้องอบรม
ด้านต่าง ๆ 

ตลอดระยะเวลา
อบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๕ ตรวจเช็คความเรียบร้อย ด้านผู้เข้าอบรม 
ค่าใช้จ่าย 

ระหว่างการ 
 อบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การด าเนินการหลังการอบรม 
๑๖ ส่งใบส าคัญยืมเงินทดรอง ภายในก าหนด ส่งใช้เงินยืม การอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๗ จัดท ารายงานสรุปผลการอบรม ๓ วัน สรุปผลการอบรม รายงาน ๑ เล่ม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๘ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงาน 

ส่งวุฒิบัตร 
๗ วัน หนังสือ, วุฒิบัตร ผู้บริหารลงนาม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

ผู้รายงาน : นางสาวกรณิดา บุญพรม 
              นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ 

ผู้อนุมัติ : นายทรงชัย แจ้งยุบล 
            ผูอ้ านวยการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี 

 



 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการฝึกงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การด าเนินการก่อนการอบรม 

1 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดโครงการ ตามความเหมาะสม เตรียมข้อมูล ข้อมูลโครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๒ การจัดท าโครงการ ก่อนขออนุมัติ

โครงการ ๓ วัน 
ร่างโครงการ โครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๓ การประสานงานวิทยากร สถานที่ 
เจ้าหน้าที่ 

ก่อนขออนุมัติ
โครงการ ๓ วัน 

ก่อนการฝึกงาน
อย่างน้อย 15 วัน 

หรือตามความ
เหมาะสม 

ประชุม ๑ ครั้ง สสจ., ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๔ การท าหนังสือแจ้งจังหวัด ๑ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๕ ท าแบบประวัติผู้เข้าฝึกงาน ๓ วัน รวบรวมประวัติ จัดพิมพ์ประวัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๖ ขออนุมัติโครงการ ก่อนการฝึกงาน

อย่างน้อย ๗ วัน 
หรือตามความ

เหมาะสม 

โครงการ ผลการอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๗ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมฝึกงาน วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

๓ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๘ การฝึกงาน ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในโครงการ 

ผู้เข้าร่วมฝึกงาน จ านวนผู้เข้าฝึกงาน หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๙ จัดท าเอกสารลงทะเบียน แบบประเมิน 
แบบทดสอบ เอกสารประกอบการบรรยาย 
แบบฟอร์มค่าเบี้ยเลี้ยง – พาหนะ 
 

๓ วัน เอกสารฝึกงาน จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการฝึกงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๐ จัดท าค ากล่าวรายงาน การปฐมนิเทศ 

วุฒิบัตร 
๑ วัน เอกสารฝึกงาน จ านวนเอกสาร

ครบถ้วน 
ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ /ยืมเงินทดรอง/ 
ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 

๑ วัน วัสดุฝึกงาน,  
สัญญายืมเงิน, 
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุครบถ้วน, 
การอนุมัต,ิ 

คอมพิวเตอร์พร้อม
ส าหรับการฝึกงาน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๒ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนการการ
ฝึกงาน เช่น วิทยากร สถานที่ ป้าย 
อุปกรณ์ เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ 

๓ วัน เอกสารการฝึกงาน จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

การด าเนินการระหว่างการอบรม 
๑๓ รับลงทะเบียน ประสานงานสถานที่ 

อาหาร ที่พัก ผู้เข้าฝึกงาน วิทยากร 
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

ก่อนการฝึกงาน ผู้เข้าฝึกงาน จ านวนผู้ฝึกงาน หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๔ ดูแล ประสาน อ านวยการในสถานที่ 
ฝึกงาน 

ตลอดระยะเวลา
การฝึกงาน 

ผู้เข้าฝึกงาน จ านวนผู้ฝึกงาน หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๕ ตรวจเช็คความเรียบร้อย ด้านผู้เข้า
ฝึกงาน ค่าใช้จ่าย 

ระหว่างการ 
ฝึกงาน 

ผู้เข้าฝึกงาน จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การด าเนินการหลังการอบรม 
๑๖ ส่งใบส าคัญยืมเงินทดรอง ภายในก าหนด ส่งใช้เงินยืม การอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๗ จัดท ารายงานสรุปผลการฝึกงาน ๓ วัน สรุปผลการฝึกงาน รายงาน ๑ เล่ม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๘ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงาน 

ส่งวุฒิบัตร 
๗ วัน หนังสือ, วุฒิบัตร ผู้บริหารลงนาม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการฝึกงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ผู้รายงาน : นางสาวกรณิดา บุญพรม 
              นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ 

ผู้อนุมัติ : นายทรงชัย แจ้งยุบล 
            ผูอ้ านวยการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการศึกษาดูงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การด าเนินการก่อนการอบรม 

1 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดโครงการ ตามความเหมาะสม เตรียมข้อมูล ข้อมูลโครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๒ การจัดท าโครงการ ก่อนขออนุมัติ

โครงการ ๓ วัน 
ร่างโครงการ โครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๓ การประสานงานวิทยากร สถานที่ 
เจ้าหน้าที่ 

ก่อนขออนุมัติ
โครงการ ๓ วัน 

ก่อนอบรมอย่าง
น้อย 15 วัน หรือ
ตามความเหมาะสม 

ประชุม ๑ ครั้ง สสจ., ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๔ การท าหนังสือแจ้งจังหวัด ๑ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๕ ท าแบบประวัติผู้เข้าศึกษาดูงาน ๓ วัน รวบรวมประวัติ จัดพิมพ์ประวัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๖ ขออนุมัติโครงการ ก่อนศึกษาดูงาน

อย่างน้อย ๗ วัน 
หรือตามความ

เหมาะสม 

โครงการ ผลการอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๗ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าศึกษาดูงาน วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

๓ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๘ การศึกษาดูงาน ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในโครงการ 

ผู้เข้าศึกษาดูงาน จ านวนผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๙ จัดท าเอกสารลงทะเบียน แบบประเมิน 
แบบทดสอบ เอกสารประกอบ 
การบรรยาย แบบฟอร์มค่าเบี้ยเลี้ยง 
 – พาหนะ 

๓ วัน เอกสาร
ประกอบการศึกษา

ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการศึกษาดูงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๐ จัดท าค ากล่าวรายงาน การปฐมนิเทศ 

วุฒิบัตร 
๑ วัน เอกสาร

ประกอบการศึกษา
ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ /ยืมเงินทดรอง/ 
ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 

๑ วัน วัสดุใช้ศึกษาดูงาน,  
สัญญายืมเงิน, 
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุครบถ้วน, 
การอนุมัต,ิ 

คอมพิวเตอร์พร้อม
ส าหรับการศึกษา 

ดูงาน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๒ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนการฝึก
ศึกษาดูงาน เช่น วิทยากร สถานที่ ป้าย 
อุปกรณ์ เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ 

๓ วัน เอกสาร
ประกอบการศึกษา

ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

การด าเนินการระหว่างการอบรม 
๑๓ รับลงทะเบียน ประสานงานสถานที่ 

อาหาร ที่พัก ผู้เข้าศึกษาดูงาน วิทยากร 
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

ก่อนศึกษาดูงาน ผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

จ านวนผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๔ ดูแล ประสาน อ านวยการในระหว่าง
การศึกษาดูงาน 

ตลอดระยะเวลา
ศึกษาดูงาน 

ผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

จ านวนผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๕ ตรวจเช็คความเรียบร้อย ด้านผู้เข้าศึกษา
ดูงาน ค่าใช้จ่าย 

ระหว่างการ 
 ศึกษาดูงาน 

ผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การด าเนินการหลังการอบรม 
๑๖ ส่งใบส าคัญยืมเงินทดรอง ภายในก าหนด ส่งใช้เงินยืม การอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๗ จัดท ารายงานสรุปผลศึกษาดูงาน ๓ วัน สรุปผลการศึกษา 

ดูงาน 
รายงาน ๑ เล่ม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ขั้นตอนการศึกษาดูงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๘ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงาน 

ส่งวุฒิบัตร 
๗ วัน หนังสือ, วุฒิบัตร ผู้บริหารลงนาม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

 
ผู้รายงาน : นางสาวกรณิดา บุญพรม 
              นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ 

 
ผู้อนุมัติ : นายทรงชัย แจ้งยุบล 
            ผูอ้ านวยการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๑.ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การด าเนินการก่อนการอบรม 

1 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดโครงการ ตามความเหมาะสม เตรียมข้อมูล ข้อมูลโครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๒ การจัดท าโครงการ ก่อนขออนุมัติ

โครงการ ๓ วัน 
ร่างโครงการ โครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๓ การประสานงานวิทยากร สถานที่ 
เจ้าหน้าที่ 

ก่อนขออนุมัติ
โครงการ ๓ วัน 

ก่อนอบรมอย่าง
น้อย 15 วัน หรือ
ตามความเหมาะสม 

ประชุม ๑ ครั้ง สสจ., ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๔ การท าหนังสือแจ้งจังหวัด ๑ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๕ ท าแบบประวัติผู้เข้าอบรม ๓ วัน รวบรวมประวัติ จัดพิมพ์ประวัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๖ ขออนุมัติโครงการ ก่อนอบรมอย่าง

น้อย ๗ วัน หรือ
ตามความเหมาะสม 

โครงการ ผลการอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๗ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

๓ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๘ การฝึกอบรม ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในโครงการ 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าอบรม หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๙ จัดท าเอกสารลงทะเบียน แบบประเมิน 
แบบทดสอบ เอกสารประกอบ 
การบรรยาย แบบฟอร์มค่าเบี้ยเลี้ยง 
 – พาหนะ 

๓ วัน เอกสารอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๐ จัดท าค ากล่าวรายงาน การปฐมนิเทศ 
วุฒิบัตร 

๑ วัน เอกสารอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๑.ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ /ยืมเงินทดรอง/ 

ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 
๑ วัน วัสดุอบรม,  

สัญญายืมเงิน, 
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุครบถ้วน, 
การอนุมัต,ิ 

คอมพิวเตอร์พร้อม
ส าหรับการอบรม 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๒ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนการ
ฝึกอบรม เช่น วิทยากร สถานที่ ป้าย 
อุปกรณ์ เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ 

๓ วัน เอกสารอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

การด าเนินการระหว่างการอบรม 
๑๓ รับลงทะเบียน ประสานงานสถานที่ 

อาหาร ที่พัก ผู้เข้าอบรม วิทยากร 
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

ก่อนอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๔ ดูแล ประสาน อ านวยการในห้องอบรม
ด้านต่าง ๆ 

ตลอดระยะเวลา
อบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๕ ตรวจเช็คความเรียบร้อย ด้านผู้เข้าอบรม 
ค่าใช้จ่าย 

ระหว่างการ 
 อบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การด าเนินการหลังการอบรม 
๑๖ ส่งใบส าคัญยืมเงินทดรอง ภายในก าหนด ส่งใช้เงินยืม การอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๗ จัดท ารายงานสรุปผลการอบรม ๓ วัน สรุปผลการอบรม รายงาน ๑ เล่ม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๘ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงาน 

ส่งวุฒิบัตร 
๗ วัน หนังสือ, วุฒิบัตร ผู้บริหารลงนาม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

 
ผู้รายงาน : นางสาวกรณิดา บุญพรม 
              นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ 

 
ผู้อนุมัติ : นายทรงชัย แจ้งยุบล 
            ผูอ้ านวยการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี 



 

 

 
 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๒.ขั้นตอนการศึกษาดูงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การด าเนินการก่อนการอบรม 

1 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดโครงการ ตามความเหมาะสม เตรียมข้อมูล ข้อมูลโครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๒ การจัดท าโครงการ ก่อนขออนุมัติ

โครงการ ๓ วัน 
ร่างโครงการ โครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๓ การประสานงานวิทยากร สถานที่ 
เจ้าหน้าที่ 

ก่อนขออนุมัติ
โครงการ ๓ วัน 

ก่อนอบรมอย่าง
น้อย 15 วัน หรือ
ตามความเหมาะสม 

ประชุม ๑ ครั้ง สสจ., ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๔ การท าหนังสือแจ้งจังหวัด ๑ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๕ ท าแบบประวัติผู้เข้าศึกษาดูงาน ๓ วัน รวบรวมประวัติ จัดพิมพ์ประวัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๖ ขออนุมัติโครงการ ก่อนศึกษาดูงาน

อย่างน้อย ๗ วัน 
หรือตามความ

เหมาะสม 

โครงการ ผลการอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๗ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าศึกษาดูงาน วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

๓ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๘ การศึกษาดูงาน ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในโครงการ 

ผู้เข้าศึกษาดูงาน จ านวนผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๙ จัดท าเอกสารลงทะเบียน แบบประเมิน 
แบบทดสอบ เอกสารประกอบ 
การบรรยาย แบบฟอร์มค่าเบี้ยเลี้ยง 
 – พาหนะ 

๓ วัน เอกสาร
ประกอบการศึกษา

ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๒.ขั้นตอนการศึกษาดูงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๐ จัดท าค ากล่าวรายงาน การปฐมนิเทศ 

วุฒิบัตร 
๑ วัน เอกสาร

ประกอบการศึกษา
ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ /ยืมเงินทดรอง/ 
ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 

๑ วัน วัสดุใช้ศึกษาดูงาน,  
สัญญายืมเงิน, 
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุครบถ้วน, 
การอนุมัต,ิ 

คอมพิวเตอร์พร้อม
ส าหรับการศึกษา 

ดูงาน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๒ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนการฝึก
ศึกษาดูงาน เช่น วิทยากร สถานที่ ป้าย 
อุปกรณ์ เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ 

๓ วัน เอกสาร
ประกอบการศึกษา

ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

การด าเนินการระหว่างการอบรม 
๑๓ รับลงทะเบียน ประสานงานสถานที่ 

อาหาร ที่พัก ผู้เข้าศึกษาดูงาน วิทยากร 
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

ก่อนศึกษาดูงาน ผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

จ านวนผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๔ ดูแล ประสาน อ านวยการในระหว่าง
การศึกษาดูงาน 

ตลอดระยะเวลา
ศึกษาดูงาน 

ผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

จ านวนผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๕ ตรวจเช็คความเรียบร้อย ด้านผู้เข้าศึกษา
ดูงาน ค่าใช้จ่าย 

ระหว่างการ 
 ศึกษาดูงาน 

ผู้เข้าศึกษา 
ดูงาน 

จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การด าเนินการหลังการอบรม 
๑๖ ส่งใบส าคัญยืมเงินทดรอง ภายในก าหนด ส่งใช้เงินยืม การอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๗ จัดท ารายงานสรุปผลศึกษาดูงาน ๓ วัน สรุปผลการศึกษา 

ดูงาน 
รายงาน ๑ เล่ม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๒.ขั้นตอนการศึกษาดูงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๘ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงาน 

ส่งวุฒิบัตร 
๗ วัน หนังสือ, วุฒิบัตร ผู้บริหารลงนาม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

 
ผู้รายงาน : นางสาวกรณิดา บุญพรม 
              นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ 

 
ผู้อนุมัติ : นายทรงชัย แจ้งยุบล 
            ผูอ้ านวยการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๓.ขั้นตอนการฝึกงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การด าเนินการก่อนการอบรม 

1 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดโครงการ ตามความเหมาะสม เตรียมข้อมูล ข้อมูลโครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๒ การจัดท าโครงการ ก่อนขออนุมัติ

โครงการ ๓ วัน 
ร่างโครงการ โครงการ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๓ การประสานงานวิทยากร สถานที่ 
เจ้าหน้าที่ 

ก่อนขออนุมัติ
โครงการ ๓ วัน 

ก่อนการฝึกงาน
อย่างน้อย 15 วัน 

หรือตามความ
เหมาะสม 

ประชุม ๑ ครั้ง สสจ., ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๔ การท าหนังสือแจ้งจังหวัด ๑ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๕ ท าแบบประวัติผู้เข้าฝึกงาน ๓ วัน รวบรวมประวัติ จัดพิมพ์ประวัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๖ ขออนุมัติโครงการ ก่อนการฝึกงาน

อย่างน้อย ๗ วัน 
หรือตามความ

เหมาะสม 

โครงการ ผลการอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๗ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมฝึกงาน วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

๓ วัน เลขหนังสือ การตอบรับ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๘ การฝึกงาน ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในโครงการ 

ผู้เข้าร่วมฝึกงาน จ านวนผู้เข้าฝึกงาน หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๙ จัดท าเอกสารลงทะเบียน แบบประเมิน 
แบบทดสอบ เอกสารประกอบการบรรยาย 
แบบฟอร์มค่าเบี้ยเลี้ยง – พาหนะ 

๓ วัน เอกสารฝึกงาน จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๐ จัดท าค ากล่าวรายงาน การปฐมนิเทศ ๑ วัน เอกสารฝึกงาน จ านวนเอกสาร ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๓.ขั้นตอนการฝึกงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
วุฒิบัตร ครบถ้วน 

๑๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ /ยืมเงินทดรอง/ 
ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 

๑ วัน วัสดุฝึกงาน,  
สัญญายืมเงิน, 
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุครบถ้วน, 
การอนุมัต,ิ 

คอมพิวเตอร์พร้อม
ส าหรับการฝึกงาน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

๑๒ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนการการ
ฝึกงาน เช่น วิทยากร สถานที่ ป้าย 
อุปกรณ์ เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ 

๓ วัน เอกสารการฝึกงาน จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

การด าเนินการระหว่างการอบรม 
๑๓ รับลงทะเบียน ประสานงานสถานที่ 

อาหาร ที่พัก ผู้เข้าฝึกงาน วิทยากร 
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ 

ก่อนการฝึกงาน ผู้เข้าฝึกงาน จ านวนผู้ฝึกงาน หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๔ ดูแล ประสาน อ านวยการในสถานที่ 
ฝึกงาน 

ตลอดระยะเวลา
การฝึกงาน 

ผู้เข้าฝึกงาน จ านวนผู้ฝึกงาน หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑๕ ตรวจเช็คความเรียบร้อย ด้านผู้เข้า
ฝึกงาน ค่าใช้จ่าย 

ระหว่างการ 
ฝึกงาน 

ผู้เข้าฝึกงาน จ านวนเอกสาร
ครบถ้วน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

ผู้บริหารโครงการ 
และเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การด าเนินการหลังการอบรม 
๑๖ ส่งใบส าคัญยืมเงินทดรอง ภายในก าหนด ส่งใช้เงินยืม การอนุมัติ ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๗ จัดท ารายงานสรุปผลการฝึกงาน ๓ วัน สรุปผลการฝึกงาน รายงาน ๑ เล่ม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  
๑๘ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงาน 

ส่งวุฒิบัตร 
๗ วัน หนังสือ, วุฒิบัตร ผู้บริหารลงนาม ศส. ๑ ผู้บริหารโครงการ  

 
ผู้รายงาน : นางสาวกรณิดา บุญพรม 

 
ผู้อนุมัติ : นายทรงชัย แจ้งยุบล 



 

 

แบบฟอร์ม แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี หน้าที ่: …/…  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ :  ๓.ขั้นตอนการฝึกงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
              นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ             ผูอ้ านวยการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


