แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์สานักงานศึกษาธิการภาค 1
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ (objective)
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคารับรองฯ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
(ตามคารับรองที่สานัก
ลงนามกับ สป.ศธ.)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ฝึกอบรมและพัฒนำครูและ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รบั กำร
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมที่ ฝึกอบรมและพัฒนำตำมที่ได้รับมอบหมำย ปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
ได้รับมอบหมำย
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร

ระดับ 5

หน้ำที่ : 1/1
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทคนิคการจัดฝึกอบรม

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ คือ : เทคนิคการจัดฝึกอบรม
แผนการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็น : เทคนิคการจัดฝึกอบรม
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ปัจจุบันกำรฝึกอบรมกำลังตื่นตัวเป็นอันมำก อีกทั้งได้รับควำมสนใจและกำลังเป็นที่นิยมกันอย่ำงแพร่หลำยในหน่วยงำน องค์กำร
ต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชน ไม่ว่ำจะเป็นองค์กำรขนำดเล็ก กลำง หรือใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรที่มีโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ สำหรับบุคลำกรในระดับต่ำงๆเกือบทุก
ระดับ ทุกแผนก ทุกฝ่ำยในหน่วยงำนต่ำงๆเพิ่มมำกขึ้นเป็นลำดับอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรมุ่งเน้นกำรเพิ่มทั้งคุณภำพและประสิทธิภำพของทรัพยำกรบุคล ซึ่งองค์กำรต่ำงๆ
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นอย่ำงมำก โดยถือว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำกับกำรพัฒนำควำมมั่นคง
ขององค์กำรในอนำคต
กำรให้ควำมสำคัญกับขั้นตอนกำรจัดฝึกอบรมจึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะทำให้กำรจัดฝึกอบรมประสบผลสำเร็จ เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกำรจัดฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จาเป็น :
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM :
ตัวชี้วดั ที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
ผู้ทบทวน :

ผู้อนุมัติ :

( นำยภำนุศร สิทธิชัย )
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ศธภ.1

( นำยสุชิน สำระจันทร์ )
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) ศธภ.1

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : เทคนิคการจัดฝึกอบรม
ตัวชี้วัดตามคารับรอง (KPI) : ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ระดับ 5
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
จำนวนครั้งในกำรจัด
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง KM Team
กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดประชุมคณะทำงำนเพื่อระบุ มี.ค. 5๗
ประชุม
องค์ควำมรู้เทคนิคกำรฝึกอบรม
- นโยบำยรัฐบำล
- แผนกระทรวง
- แผนระดับกรม
2. การสร้างและแสวงหาความรู(้ Knowledge Creation and
Acquisition)
เม.ย. 5๗
จำนวนรำยกำร (List) อย่ำงน้อย 5
KM Team
1. รวบรวมควำมรู้จำกเอกสำร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
เอกสำรหรือข้อมูลกำร รำยกำร
(Explicit knowledge)
เขียนโครงกำร
2. รวบรวมควำมรู้จำกบุคคลผู้มีประสบกำรณ์
(Tacit knowledge)
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ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

KM Team

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

KMP 1
CMP

KM Team

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

CMP

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : เทคนิคการจัดฝึกอบรม
ตัวชี้วัดตามคารับรอง (KPI) : ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ระดับ 5
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
3.
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
จำนวนรูปแบบข้อมูล 2 รูปแบบ ได้แก่ KM Team
นำควำมรู้ที่รวบรวมมำจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของ มิ..ย. 5๗
ในกำรจัดหมวดหมู่
- เอกสำร
ควำมรู้เพื่อให้ง่ำย เป็นระบบ และสะดวกต่อกำรค้นหำและ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใช้งำน

4.

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge
Codification and Refinement)
นำควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุง เรียบเรียง และจัดทำ
รูปแบบ ภำษำให้ผู้นำไปใช้สำมำรถทำควำมเข้ำใจได้ง่ำย

ก.ค. 55

เทคนิคกำรจัดฝึกอบรม จำนวน 1 เล่ม

KM Team
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ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

KM Team

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

CMP

KM Team

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

CMP

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : เทคนิคการจัดฝึกอบรม
ตัวชี้วัดตามคารับรอง (KPI) : ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ระดับ 5
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
5.
การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
ส.ค. 5๗
1. จำนวนช่องทำงที่
1. อย่ำงน้อย 1
เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรจัดฝึกอบรมแก่
เผยแพร่
ช่องทำง
บุคลำกรในหน่วยงำน
2. จำนวนเล่มที่
2. อย่ำงน้อย 5
เผยแพร่
เล่ม
6.
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู(้ Knowledge Sharing)
ส.ค.-ก.ย. 5๗ จำนวนครัง้ ในกำรจัด
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
นำเสนอควำมรู้และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผ่ำนช่องทำง
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1. กำรประชุม
2. Social network เช่น Facebook
7.

การเรียนรู้ (Learning)
1. หน่วยงำนมีกำรนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิค
กำรจัดอบรมเพื่อเสนอของบประมำณไปใช้
2. บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอดและ
เผยแพร่ได้

ส.ค.-ก.ย. 5๗

จำนวนโครงกำรที่
อย่ำงน้อย 2
จัดทำขึ้นมำตำมเทคนิค โครงกำร
ขององค์ควำมรู้
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กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

บุคลำกร ศธภ.1

KM Team

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

CMP

บุคลำกร ศธภ.1

KM Team

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

CMP

บุคลำกร ศธภ.1

KM Team

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

CMP

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : เทคนิคการจัดฝึกอบรม
ตัวชี้วัดตามคารับรอง (KPI) : ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ระดับ 5
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
8. การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย (Recognition and
Reward)
ให้รำงวัลแก่ผู้ทจี่ ัดฝึกอบรม ที่ดี ถูกต้อง
ตำมหลักเทคนิคขององค์ควำมรู้

ก.ย. 5๗

จำนวนรำงวัล

อย่ำงน้อย 1
รำงวัล
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กลุ่มเป้าหมาย

บุคลำกร ศธภ.1

ผู้รับผิดชอบ

KM Team

สถานะ

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

CMP

