แผนการจัดการความรู้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์ม 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริหารงานบุคคล
พัฒนาและสร้าง
ความก้าวหน้าของ
ข้าราชการครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ข้าราชการครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

-

-

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
(กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหลักสูตรเฉพาะสาขา
(Specialized Training))
1. เทคนิคการประสานงาน
2. เทคนิคการจัดทําหลักสูตร
3. การบริหารโครงการ
4. การใช้ไอซีทีในการฝึกอบรม
5. เทคนิคการเป็นวิทยากร
6. การจัดทํารายงานผลโครงการ
7. เทคนิคการวัดและประเมินผล

แบบฟอร์ม 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทําแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์
แผนที่ 1
และบุคลากรทางการศึกษาของ สป.
องค์ความรู้ที่จําเป็น : เทคนิคการเป็นวิทยากร: หลักสูตรสร้างสรรค์โครงการสืบสานกระบวนการคิด
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จําเป็น : บุคลากรของ สคบศ. มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรหลักสูตรสร้างสรรค์โครงการสืบสานกระบวนการคิด
ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรของ สคบศ.มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรหลักสูตรสร้างสรรค์โครงการสืบสานกระบวนการคิด
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ผู้ทบทวน : …………………………………………….……………………
(นางสาวบุญทวี อรุณมาศ)
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO)

ผู้อนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายเจตนา แดงอินทวัฒน์)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน(CEO)

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan )
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่:
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ สป.
องค์ความรู้ที่จําเป็น(K): เทคนิคการเป็นวิทยากร : หลักสูตรสร้างสรรค์โครงการสืบสานกระบวนการคิด
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคํารับรอง: เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง: ลําดับที่
กิจกรรมการจัดการความรู้
1
การบ่งชี้ความรู้
1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน(KM Team)

ระยะเวลา
มี.ค. 58
เม.ย. 58

1.2 สํารวจประเด็นความรู้จาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2

3

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
แสวงหาข้อมูลความรู้
2.2 รวบรวมเอกสารข้อมูลความรูจ้ าก
แหล่ง/ช่องทางต่างๆ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมและจําแนกข้อมูลความรู้
ทางฐานข้อมูลการจัดการความรู้
ของสคบศ.

เม.ย. 58
เม.ย. 58

ตัวชี้วัด
-จํานวนคณะทํางาน
KM team
-จํานวนประเด็น
ความรู้ที่บ่งชี้
-จํานวนข้อมูลความรู้
ที่แสวงหาความรู้
- จํานวนเอกสารข้อมูล
ความรู้

พ.ค. 58 มีการจัดเก็บข้อมูล
ความรู้ไว้ในสารสนเทศ
ของหน่วยงาน

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1 คณะ

-บุคลากร สคบศ.

ผู้รับผิดชอบ
นายวิสูตร

1 – 2 ประเด็น

-ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

KM Team

1-2 รายการ

KM Team

KM Team

1-2 ฉบับ

KM Team

KM Team

เก็บข้อมูลความรู้ไว้
ในสารสนเทศของ
หน่วยงาน

KM Team

KM Team

เครื่องมือ

สถานะ

คําสั่ง

ดําเนินการแล้ว

หมายเหตุ
KMP 1
CMP 1,3

-สนทนา
แบบสํารวจ
KMP 2
เอกสาร/เว็บไซต์ อยู่ระหว่างดําเนินการ CMP 1,3

ฐานข้อมูลการ
จัดการความรู้
ของ สคบศ.

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 3
CMP 3

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan )
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ สป.
องค์ความรู้ที่จําเป็น(K): เทคนิคการเป็นวิทยากร : หลักสูตรสร้างสรรค์โครงการสืบสานกระบวนการคิด
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคํารับรอง: เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง: ลําดับที่

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ

สถานะ

4

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.1 จัดประชุมเพื่อประมวลและกรอง
ความรู้

พ.ค. 58

จํานวนครั้งในการจัด
ประชุมเพื่อประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

1 ครั้ง

KM Team

KM Team

- การประชุม

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 4
CMP 3

พ.ค. 58

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงความรู้

2 ช่องทาง

ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับ

KM Team

- โบว์ชัวร์
โปสเตอร์
เว็บไซต์

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 5
CMP 2,3

ก.ค. 58

-จํานวนครั้งในการจัด
ประชุม
-จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ

1 ครั้ง

ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

KM Team

- โบว์ชัวร์
โปสเตอร์
เว็บไซต์

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 6
CMP 4

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับเอกสาร

1 ครั้ง

ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

KM Team

- โบว์ชัวร์
โปสเตอร์
เว็บไซต์

5

6

7

การเข้าถึงความรู้
5.1 ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ
ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางเข้าถึง
องค์ความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.1จัดประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการในการ
จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
6.2จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs)จัดนิทรรศการ
การเรียนรู้
7.1 จัดนิทรรศการ

ก.ค. 58

ก.ค. 58

-

2 ครั้ง

ยังไม่ได้ดําเนินการ

หมายเหตุ

KMP 7
CMP 4

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan )
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ สป.
องค์ความรู้ที่จําเป็น(K): เทคนิคการเป็นวิทยากร : หลักสูตรสร้างสรรค์โครงการสืบสานกระบวนการคิด
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคํารับรอง: เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง: ลําดับที่

8

กิจกรรมการจัดการความรู้
7.2 แจกโบว์ชัวร์

การยกย่องชมเชยกลุม่ เป้าหมาย
8.1 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบ
เกียรติบตั ร

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ก.ค. 58 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับ
เอกสาร
ก.ย. 58

-จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการยกย่อง

ผู้ทบทวน : …………………………………………….……………………
(นางสาวบุญทวี อรุณมาศ)
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO)

เป้าหมาย
๒ ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
KM Team

เครื่องมือ
โบว์ชัวร์

1 คน

ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

KM Team

เกียรติบตั ร

สถานะ
ยังไม่ได้ดําเนินการ

ยังไม่ได้ดําเนินการ

หมายเหตุ
KMP ๖
CMP ๔

KMP 7
CMP 6

ผู้อนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายเจตนา แดงอินทวัฒน์)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน(CEO)

