รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)
ของสานักบริหารยุทธศาสตร์
กิจกรรมจัดการความรู้

1. การบ่งชี้ความรู้
1.1 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์
ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
แผน : พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม
2558
เป้าหมาย : กิจกรรมระดมความคิดเห็น
1 ครั้ง

2. การสร้างหรือแสวงหาความรู้
2.1 รวบรวมข้อมูลที่จะเป็นองค์ความรู้
ตามรายการองค์ความรู้ที่ได้ในข้อ 1.1 จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ
แผน : พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม
2558
เป้าหมาย : จานวนข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้
ของ สบย. 2 เรื่อง
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากข้อ 2.1
บรรจุลง Web page ของ สบย.กรอ.
แผน : มกราคม – มีนาคม 2558

การดาเนินงาน

ผลสาเร็จของงาน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
หมายเหตุ

- จัดการประชุมคณะทางานบริหารจัดการ
ความรู้และสมรรถนะ ของ สบย.กรอ. ครั้งที่
1/2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เพื่อ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของ สบย.กรอ. จาก
เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ.ทุกคน พร้อมกับจัด
กิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 เรื่อง

- มติที่ประชุมกาหนดให้องค์ความรู้ที่จาเป็น ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
ต่อการปฏิบัติงานของ สบย.กรอ. มาจาก
ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของ กลุ่ม/
ส่วน/ฝ่าย ใน สบย.กรอ. และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งต่างๆ
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางสาว
ธนิตา ทองเงา วิศวกรชานาญงาน (HiPPS)
ได้ถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผังความคิดพิชิตงาน (Mind Map)
พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้เผยแพร่ใน Webpage
สบย.กรอ.

- รวบรวมองค์ความรู้ จากการปฏิบัติงานของ
กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ใน สบย.กรอ.
- แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก

- ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
-ดาเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย
มีนาคม 2558 กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ใน สบย.กรอ.
ได้รวบรวมความรู้ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานจากภายนอก และได้ข้อมูลที่ใช้เป็น
องค์ความรู้ รวม 9 เรื่อง

- ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ได้นา
ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้บรรจุลง web page
สบย.กรอ.รวม 9 เรื่อง ดังนี้

- ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม

2558 ได้บรรจุข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใน
Web page สบย.กรอ.จานวน 9 เรื่อง

- ดาเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย
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เป้าหมาย : จานวนข้อมูลที่บรรจุเป็นองค์
ความรู้ใน web page ของ สบย. 2 เรื่อง

การดาเนินงาน

1. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ไทย/อังกฤษ)
2. นโยบาย รวอ. (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช)
ในโอกาสตรวจเยี่ยม กรอ.
3. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.
2559 -2564
4. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ อรอ.
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
6. สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ กรอ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12
เดือน (รายตัวชี้วัด)
7. สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ กรอ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ณ วันที่
15 กรกฎาคม 2557)
8. สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
9. สรุปความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร
ผังความคิดพิชิตงาน (Mind Map)

ผลสาเร็จของงาน

หมายเหตุ
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4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้
4.1 นาองค์ความรู้ตามข้อ 3.1 มาปรับ
ให้อยู่ในรูปแบบเข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่าน
ฐานข้อมูล KM ใน web page สบย.กรอ.
แผน : มกราคม – สิงหาคม 2558
เป้าหมาย : จานวนองค์ความรู้ที่ได้ปรับ
รูปแบบและบรรจุลงฐานข้อมูล KM ใน web
page ของ สบย.กรอ. 2 เรื่อง
5. การเข้าถึงความรู้
5.1 จัดทารายการองค์ความรู้ที่บรรจุลง
ฐานข้อมูล KM สบย.กรอ. และแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. รับทราบ
แผน : มกราคม – กันยายน 2558
เป้าหมาย : จานวนครั้งที่แจ้ง 1 ครั้ง
5.2 จัด /ปรับปรุงมุมความรู้ของ สบย.
กรอ. เพื่อเผยแพร่หนังสือ เอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับมาจากภายนอก เช่น
หนังสือหรือเอกสารประกอบการประชุม
สัมมนา เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ
แผน : พฤศจิกายน 2557 – กันยายน
2558
เป้าหมาย : จานวนครั้งที่จัดปรับปรุง
มุมความรู้ อย่างน้อย 2 ครั้ง

การดาเนินงาน

ผลสาเร็จของงาน

หมายเหตุ

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. ศึกษาวิธี
ปรับปรุงและจัดรูปแบบหมวดหมู่ข้อมูลใน
web page จาก ศสร.กรอ. เพื่อให้สามารถ
จัดรูปแบบ ปรับปรุง และบรรจุเนื้อหาข้อมูล
องค์ความรู้ใน web page ได้เองอย่างต่อเนื่อง
– ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. ได้ปรับรูปแบบ web
page และบรรจุข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้แล้ว 9
เรื่อง

- ได้ web page ของ สบย.กรอ. ที่มีข้อมูลองค์
ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและข้อมูล
ทั่วไป ซึง่ เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ สบย.กรอ.
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานใน กรอ.

- ดาเนินการแล้ว โดยในส่วนของ
หมวดหมู่ข้อมูล ยังต้องมีการ
ทบทวน ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานใน กรอ.

- นาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน บรรจุลง web page สบย.กรอ.
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทราบ เพื่อใช้
ประโยชน์

- สรุปรายการข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ที่บรรจุ ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
ลงใน web page สบย.กรอ. ในรอบ 6 เดือน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. ทราบ ในคราวการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558

- จัดมุมความรู้ และได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ สบย. ในการนาหนังสือหรือเอกสาร
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา
มาจัดวางไว้เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้สนใจได้หาความรู้

- มุมความรู้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการไปร่วมประชุม
สัมมนา ฝึกอบรม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
ผ่านการประชุมสานักฯ และ web page
ของ สบย.กรอ.
(แผน : พฤศจิกายน 2557 – กันยายน
2558
เป้าหมาย : จานวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 2 ครั้ง

การดาเนินงาน

ผลสาเร็จของงาน

หมายเหตุ

- สรุปความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -ได้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้พร้อมใช้เป็นแนวทาง ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
เรื่อง การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ สบย.กรอ. และ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
หน่วยงานภายใน กรอ.
อุตสาหกรรม เผยแพร่ ใน web page ของ
สบย.กรอ.
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนางสาว
ธนิตา ทองเงา วิศวกรชานาญงาน (HiPPS) ได้
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลักสูตร ผังความคิดพิชิตงาน (Mind Map)
พร้อมทั้งนาสรุปองค์ความรู้เผยแพร่ใน web
page สบย.กรอ.

7. การเรียนรู้ (การนาไปใช้ปฏิบัติ)
7.1 การเข้าใช้ความรู้ในฐานข้อมูล KM - จัดทาหน่วยนับเพื่อบันทึกสถิติผู้สนใจเข้าใช้
ของเจ้าหน้าที่ ในWebpage ของ สบย.กรอ. ข้อมูลใน KM web page สบย.กรอ.
แผน : มกราคม – กันยายน 2558
เป้าหมาย : จานวนการเข้าใช้งานใน
ฐานความรู้ KM สบย.กรอ. ไม่น้อยกว่า
100 ครั้ง/ปี

(จานวนการเข้าใช้ข้อมูลฯ จะดาเนินการใน
เดือนกันยายน 2558)

-
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การดาเนินงาน

8. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล
8.1 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยเพือ่ สร้าง - กาหนดจัดกิจกรรม ประมาณเดือนกรกฎาคม
ขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนา 2558
ผลงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
สบย.กรอ. ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการ
ทางาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือ
แนะนาหรือให้คาปรึกษาที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนมีพฤติกรรมที่ดี
แผน : มกราคม - กันยายน 2557
เป้าหมาย : จานวนกิจกรรมยกย่องชมเชย
1 ครั้ง

ผลสาเร็จของงาน

หมายเหตุ

-

-

