แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แบบฟอร์ม 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและ เครือข่ายในการพัฒนาครูและ ระดับความสําเร็จการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษามี
การจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เครือข่ายในการพัฒนาครู คุณภาพ
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
กระบวนการ : ส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ระดับ 5 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาจากเครือข่ายมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 1.การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
2.การทําแบบสอบถาม
ร้อยละ 85

3.การประสานงาน
4.การจัดทําหลักสูตร/การออกแบบการพัฒนา
5.เทคนิคการจัดการประชุม
6.เทคนิคการจัดอบรม
7.การประเมินผล
8.เทคนิคการนําเสนอ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9.การวางแผน
10.เทคนิคการสรุปและรายงาน
11.การสร้างเครื่องมือกํากับติดตาม
12.เทคนิคการคัดเลือกเครือข่าย
13. การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทําแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนที่ 2
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จําเป็น : บุคลากรของ สคบศ. มีความรู้และสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายการพัฒนาครูฯ ที่มีการรับรู้ความเข้าใจต่อการดําเนินงานการพัฒนาเครือข่าย ของ สคบศ.
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ตัวชี่วัดที่ 1.5 ระดับความสําเร็จการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ผู้ทบทวน : …………………………………………….……………………
(นางสาวบุญทวี อรุณมาศ)
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO)

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

แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan )
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์ความรู้ที่จําเป็น(K) : การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคํารับรอง: ระดับความสําเร็จการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาจากเครือข่ายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ
ที่
1

2

3

การบ่งชี้ความรู้
1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน(KM Team)

มี.ค. 58

1.2 ประชุมเพื่อบ่งชี้ความรู้

มี.ค. 58

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 รวบรวมเอกสารข้อมูลความรู้
จากแหล่ง/ช่องทางต่างๆ
2.2 จัดประชุมหารือ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวม จําแนกและจัดเก็บ
ข้อมูลความรู้ในสารสนเทศของ
หน่วยงาน

เม.ย. 58

-จํานวนคณะทํางาน
KM team
-จํานวนประเด็น
ความรู้ที่บ่งชี้
จํานวนข้อมูลความรู้
ที่แสวงหาความรู้

1 คณะ
1 – 2 ประเด็น

-บุคลากร สคบศ.

- KM Team
KM Team
และผู้รับผิดชอบ

-คําสั่ง
-การประชุม

สถานะ
ดําเนินการแล้ว
(24 มี.ค.58) 5
ดําเนินการแล้ว

หมายเหตุ
KMP 1
CMP 1,3

(26 มี.ค.58)

2 รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/เว็บไซต์
การประชุม
หารือ

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 2
CMP 3

จัดเก็บข้อมูล
ความรู้ไว้ใน
สารสนเทศของ
หน่วยงาน จํานวน
1 รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ เว็บไซต์
KM Team 4share

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 3
CMP 3

เม.ย. 58
เม.ย. 58 มีการจัดเก็บข้อมูล
ความรู้ไว้ใน
สารสนเทศของ
หน่วยงาน

กนย.

หน้าที่ : 21

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan )
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์ความรู้ที่จําเป็น(K): การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคํารับรอง: ระดับความสําเร็จการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง: ระดับ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาจากเครือข่ายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ
ที่
4

5

6

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.1 จัดประชุมเพื่อประมวลและ
กรองความรู้
การเข้าถึงความรู้
5.1 ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ
ให้บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถึงองค์ความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.1 ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม AAR (After Action Review)
6.2 จัดกิจกรรม AAR (After Action
Review) ในพื้นที่ปฏิบตั ิงานจริง

หน้าที่ : 21

สถานะ

หมายเหตุ

เม.ย. 58

จํานวนครั้งในการจัด
ประชุมเพื่อประมวล
และกลั่นกรองความรู้

1 ครั้ง

KM Team

KM Team

-การประชุม

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 4
CMP 3

เม.ย. 58

- จํานวนช่องทาง
ในการเข้าถึงความรู้

2 ช่องทาง

บุคลากร

KM Team

-หนังสือแจ้งเวียน
-เว็บไซต์
-บอร์ด ปชส.

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 5
CMP 2,3

1 ครั้ง

ผู้ปฏิบัตงิ านที่
เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัตงิ านที่ - การประชุม
เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 6
CMP 3,4

พ.ค. 58
พ.ค. 58
มิ.ย. 58

-จํานวนครั้งในการจัด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
กิจกรรม AAR
-ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ที่เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan )
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์ความรู้ที่จําเป็น(K): การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคํารับรอง: ระดับความสําเร็จการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง: ระดับ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาจากเครือข่ายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ
ที่
7

8

การเรียนรู้
7.1 ถอดบทเรียนองค์ความรู้

มิ.ย. 58

- มีการถอดบทเรียนฯ

1 ชุด

7.2 แจ้งเวียนเอกสารให้
กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การปฏิบัตงิ าน

มิ.ย. 58

ร้อยละ 100

7.3 การวัดความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับผิดชอบการสร้างเครือข่ายของ
หน่วยงาน

มิ.ย. 58

- ร้อยละของกลุ่ม
เป้าหมายทีไ่ ด้รับทราบ
ข้อมูลการถอดบทเรียน
- ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทีผ่ ่าน
เกณฑ์การประเมินจาก
หัวหน้างาน
-จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการยกย่อง

1 คน

การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
8.1 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมอบเกียรติบัตร

ก.ค. 58

ผู้รับผิดชอบการ
สร้างเครือข่าย
ของหน่วยงาน

KM Team

หน้าที่ : 22

สถานะ

หมายเหตุ

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 7
CMP 2,3,5

ยังไม่ได้ดําเนินการ

KMP 7
CMP 6

- หนังสือแจ้ง
เวียน

ร้อยละ 100

- แบบประเมิน
ผู้ปฏิบัตงิ าน

ผู้รับผิดชอบการ
สร้างเครือข่าย
ของหน่วยงาน

KM Team

เกียรติบัตร

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan )
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์ความรู้ที่จําเป็น(K): การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคํารับรอง: ระดับความสําเร็จการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง: ระดับ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาจากเครือข่ายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผู้ทบทวน : …………………………………………….……………………
(นางสาวบุญทวี อรุณมาศ)
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO)

หน้าที่: 23

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

