สรุปการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้
ขั้นตอนการจัดทาฐานข้อมูล/การจัดการความรูท้ ี่เป็นระบบและการประมวลผล กลั่นกรองความรู้
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้อง MOC
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สานักงานรัฐมนตรี

จานวน 34 คน

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. เพื่อชี้แจงรายงานการจัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัด 6.1
2. เพือ่ รับทราบแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และภารกิจต่อเนื่องของ KM ตาม
ตัวชี้วัดที่ 6.2
3. เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1)

สรุปเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ คณะทางานได้ดาเนินการปรับปรุง
เว็บไซด์ สานักงานรัฐมนตรี (www.moe-news.net) โดยจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ ดังนี้
1. ในหน้าเมนู Homepage สร. ได้ปรับปรุง โดย ลบเมนู Politics ที่ลักษณะข้อมูลซ้าซ้อนออก
(จาก 7 เมนู เหลือ 6 เมนู) โดยคงเหลือ NEWS, MINISTER, GALLERY, DATABASE,
OUR OFFICE, COMPLAIN
2. ในส่วนของเมนูย่อย DATABASE ได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมจาก 4 เมนู เป็น 5 เมนู ได้แก่
กฎหมายน่ารู้, กระบวนการหลักและสนับสนุน, กิจกรรม สร., ผลการปฏิบัติราชการระดับ
สานัก, การจัดการความรู้
การจั ด ทาและปรั บ ปรุ งฐานข้อ มูล คณะท างานฯ ได้ประสานแจ้ง กลั บผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ตามกระบวนการหลักให้หั วหน้ากลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จาเป็น ต้องใช้ และจัดส่งข้อมูลให้
คณะทางานเพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ใน 4 กระบวนการหลักของ สร. ได้แก่
กระบวนการสนับ สนุน ภารกิจ ของรั ฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐ มนตรี กระบวนการประสานงานการตอบ
กระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ กระบวนการประสานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี
และกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี ศธ. ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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1. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการประสานงานของบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี
2. สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team work) และเปิดโลกทัศน์ในการทางาน
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายการทางานร่วมกับองค์กรหลัก
โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สร. ในหัวข้อ “การสร้างทีมงาน และการบริหารงานอย่างมืออาชีพ” ในประเด็นย่อย เรื่อง บุคลิกภาพและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสารและทักษะการสื่อสาร การทางานเป็นทีม (Team work) ภาวะผู้นาในองค์การ
ซึ่งเนื้อหาสาระโดยสังเขปของหัวข้อต่างๆจะปรากฏอยู่ใน เมนูย่อย Database หัวข้อ กิจกรรม สร. (สรุปรายงาน
การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร สานักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ปี 2558)
การจัดกิจกรรม ดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหา
ความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ซึ่งต้องดาเนินการต่อเนื่องในหลายรูปแบบวิธีการ
สรุปการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ครั้งที่ 1/2558
(ต.ค. 57 – มี . ค. 58) คณะท างานได้ น าเสนอแผนการจั ดการความรู้ ตลอดปี 2558 และชี้ แจงขั้ นตอน
การดาเนินงานตามแผน ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้
- แต่งตั้งคณะทางาน

- สารวจประเด็นความรู้
- การจัดทาแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan)
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
- ม อ บ ห ม า ย ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร ว บ ร ว ม
องค์ความรู้ เชิงทฤษฏีจากแหล่งต่างๆ
- รวบรวมเอกสารข้ อ มู ล จากแหล่ ง /
ช่องทางต่างๆ
3. การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
จัดเก็บในฐานข้อมูล
4. การประมวลกลั่นกรองความรู้

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง



หลักฐานการ
ดาเนินงาน
ค า สั่ ง ส า นั ก ง า น
รัฐมนตรี ที่ 6/2558
ลว. 23 ม.ค. 58









3
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

5. การเข้าถึงความรู้ การประชาสัมพันธ์
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. การเรียนรู้
- จัดทาเอกสารถอดบทเรียน
- การสารวจการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
8. การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
9. การเข้าร่วม KM Day ของ สป.

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง


หลักฐานการ
ดาเนินงาน

อภิปรายทั่วไป
 มีการนาประเด็นการจัดทา วาระงาน/ปฏิทินปฏิบัติงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ มี ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล เห็ น สมควรน าเข้ า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 จะเชิญวิทยากร/ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มาบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทางาน
การประสานงานให้ประสบผลสาเร็จ ในช่วง ต้นเดือน พฤษภาคม 2558
 การจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรียนรู้ อาจจัดเป็นเวทีย่อย เฉพาะกลุ่ ม เฉพาะคน เพื่อหาแนว
ทางการทางานร่วมกัน ในแต่ละส่วนงาน เป็นการพัฒนากระบวนงาน ยกระดับคุณภาพของงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (นางสาวนงศิลินี โมสิกะ)
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ว่าควรเป็นเวทีเปิดใจ ให้บุคลากรของ สร.
ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการบอกเล่า เสนอความเห็น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดผลการทางานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
ได้เน้นย้าให้บุคลากรของ สร. ให้ความสาคัญกับกิจกรรมพัฒนาองค์ก าร การมีส่วนร่วม การเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในตัว ชี้วัดที่ 6.1 การพัฒ นาปรับปรุงสารสนเทศขอให้ความร่วมมือในการ update
ข้อมูล การเข้าเยี่ยมชม อ่าน/ศึกษาข้อมูลในเว็ปไซต์ด้วย ขอให้ทุกคนทางานอย่างมีความสุข โดยขอให้แนวทาง
ในการทางานว่า “คนสาราญ งานสาเร็จ”
-----------------------------------นายวีระ ด่านพณิชย์สกุล
ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ ก้อนแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ

บันทึก/พิมพ์
สรุป/รายงาน
สรุป/รายงาน

