
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู้  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ส่วนราชการ : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร)์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. การบ่งชี้ความรู ้                              
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน (KM TEAM) 

 
มี.ค. ๕๙ 

 
๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน (KM Team) 

 
10 มิ.ย. 59 

 
- ร้อยละของกลุม่งาน 
ที่มีบุคลากรร่วมเป็น
คณะท างาน 

 
- ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดการ 
องค์ความรู้ของส านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ สป. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
จ านวน 1 คณะ ลงวันท่ี  
10 มิถุนายน 2559 

 ซึ่งมีบุคลากรร่วมเป็นคณะท างาน
จ านวน 22 คน จากทุกกลุ่มงาน 
(9 กลุ่มงาน)  
 

๑.๒ จัดประชุมคณะท างานฯ          
เพื่อบ่งช้ีความรู้ที่จ าเป็น 

เม.ย. ๕๙ 1.2 จดัประชุมคณะท างานฯ          
เพื่อบ่งช้ีความรู้ที่จ าเป็น 

 

14 ก.ค. 59 
 

- จ านวนประเด็นที่ได้        
จากการประชุมบ่งช้ีความรู ้

- อย่างน้อย  
๓ ประเด็น 

ประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 1/2559  
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559  
มติส าคัญที่ประชุม ดังนี ้
1. ก าหนดประเด็นองค์ความรูส้ าหรับ
การอบรมบุคลากรด้านการวางแผน
ของ สนย. สป. เป็น 3 ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย  
  1.1 แนวคิดกระบวนทัศน์ใหม ่
ของการวางแผนด้านการศึกษา 
  1.2 เทคนิคและเครื่องมือ 
การวางแผนด้านการศึกษา 



๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
ประกอบด้วย  
   - การคาดคะเน (Projection) 
   - การสร้างภาพอนาคต (Scenario 
Building)   
   - การวิเคราะหส์ถานการณ์ 
(Scenario Analysis) 
1.3 การน าแผนยุทธศาสตร์ (กลยทุธ์) 

สู่การปฏิบัติและประเมินผล 
   ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรม 
การอบรมเป็นการบรรยาย 
และการฝึกปฏิบตัิจริงโดยใช้ใบงาน  
โดยก าหนดจัดอบรม 3 วัน 
2. ก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรูผ้่านการเสวนาร่วมกันภายใน
องค์กร เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดเดอืน
สิงหาคมและกันยายน 2559 
3. มอบหมายคณะท างานทุกคน
ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู ้
จากงานประจ า งานท่ีได้รับมอบหมาย 
และองค์ความรู้จากการสัมมนา/
ประชุมร่วมกับส่วนราชการ/
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับ 
องค์ความรู้หลักของ สนย. สป.  
แล้วสรปุและรวบรวมเอกสาร 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อด าเนินการ



๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
เสนอหัวหน้ากลุ่ม/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้กลั่นกรอง ตรวจสอบก่อนเผยแพร่
ต่อไป 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู ้
๒.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบ             

ในการแสวงหาความรู ้

 
เม.ย. ๕๙ 

  
๒.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบ             

ในการแสวงหาความรู ้ 

 
14 ก.ค. 59 

 

 
- จ านวนผู้รับผิดชอบ 
ในการแสวงหา 
องค์ความรู้ที่ก าหนด 

 
- อย่างน้อย  
๒ คนต่อ  
๑ รูปแบบ 
/ประเภทความรู ้

 
จากมติที่ประชุมคณะท างานฯ  
ครั้งท่ี 1/2559 ไดม้อบหมายให้
คณะท างานทุกคนพิจารณาคดัเลือก
องค์ความรู้จากงานประจ า 
และงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักของ 
สนย. สป. แล้วเสนอมายังคณะท างาน
เพื่อรวบรวมและพิจารณาคัดเลือก 
เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ของ สนย. สป. ซึ่งคัดเลือกแล้ว 
ได้จ านวน 8 เรื่อง ดังนี ้
1. roadmap ทรัพย์สินทางปัญญา    

20 ปี  
2. แผนพัฒนา Digital เพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  
3. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 (Sustainable Development  
 Goals: SDGs) 

 



๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
4. อนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ 

(การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
สื่อสาร) 

5.  (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2564) 

6. การประชุมปฏิบตัิการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคน ระยะ 20 ป ี

7. ประชุมเครือข่ายนักวิจยั 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

8. การสัมมนาการจัดสรรทรัพยากร
และการเงินเพื่อการศึกษา 

 
๒.๒ ความรู้ประเภท Tacit 

Knowledge 
๑) ถอดองค์ความรู้จากบคุคล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญ/
นักวิชาการที่มาบรรยายให้ความรู้
ออกมาเป็นเอกสาร/ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
 
เม.ย. ๕๙ 

 
 

๑)  ถอดองค์ความรู้จากบุคคล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญ/นักวิชาการ
ที่มาบรรยายให้ความรู้ออกมาเป็น
เอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
 

26 ส.ค. –  
10 ก.ย. 59 

 

- จ านวนรูปแบบ            
ของการสรุปองค์ความรู ้

 
 
- อย่างน้อย     
๒ รูปแบบ 

 
 
คณะท างานด าเนินการสรุป 
และถอดองค์ความรู้หลังจาก 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ทั้ง 2 กิจกรรม ออกมาเป็นเอกสาร/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่
 
 



๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
1. กิจกรรมการอบรมเรื่อง Scenario 
Analysis โดยวิทยากรคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายใน สนย. สป.  2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1: 26 สิงหาคม 2559 
ครั้งท่ี 2: 10 กันยายน 2559  
 

  ๒)  สรุป รวบรวมความรู้ที่ได้จาก 
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

 

เม.ย.-ส.ค. ๕๙   ๒)  สรุป รวบรวมความรู้ที่ได ้
จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

 

1 ก.ค.  
– 15 ก.ย. ๕๙ 

- จ านวนเอกสารสรปุ 
การประชุม/ สมัมนา 
ที่เกี่ยวข้อง 

- อย่างน้อย  
๓ เรื่อง 

มอบหมายให้คณะท างานซึ่งเป็น
บุคลากรจากแตล่ะกลุม่งานเป็น 
ผู้คัดเลือกและรวบรวมองค์ความรู ้
จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เห็นว่าสอดคลอ้ง
หรือสนับสนุนองค์ความรู้หลัก 
ของ สนย. สป. แล้วสรุปและรวบรวม
เอกสารใหฝ้่ายเลขานุการฯ ทั้งหมด 
8 เรื่อง ดังนี ้
1. roadmap ทรัพย์สินทางปัญญา    

20 ปี  
2. แผนพัฒนา Digital เพื่อ  

 เศรษฐกิจและสังคม  
3. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 (Sustainable Development  
 Goals: SDGs) 



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
4. อนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ 

(การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
สื่อสาร) 

5.  (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2564) 

6. การประชุมปฏิบตัิการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคน ระยะ 20 ป ี

7. ประชุมเครือข่ายนักวิจยั 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

8. การสัมมนาการจัดสรรทรัพยากร
และการเงินเพื่อการศึกษา 

 
๒.๒  ความรู้ประเภท Explicit  

Knowledge 
๑)  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู ้

จากเอกสาร/ ต ารา/ รายงาน
ผลตา่ง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศและทาง Internet  

 

 
 
พ.ค.-ส.ค.๕๙ 

 
 
๑)  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้

เกี่ยวกับเรื่องการวเิคราะห์พยากรณ์
แนวโน้ม (Scenario Analysis) 
จากเอกสาร/ ต ารา/ รายงานผล 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศและทาง Internet  

 

 
 

15 ก.ค.  
– 15 ส.ค. 59 

 
 

- จ านวนความรู้ที่จดัเก็บ
รวบรวมโดยการศึกษา
รวบรวมจากเอกสาร ต ารา 
สื่อต่าง ๆ ทางเว็บไซต ์

 
 

- อย่างน้อย  
๕ ความรู ้

 
 

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้
เบื้องต้นเรื่อง การวิเคราะห์พยากรณ์
แนวโน้ม (Scenario Analysis) 
จ านวน 5 ประเด็นความรู้ ได้แก ่
1. ความหมายของการวิเคราะห์

พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario 
Analysis) 



๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
2. ความเป็นมาของการวิเคราะห์

พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario 
Analysis) 

3. ความส าคัญของการวเิคราะห์
พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario 
Analysis) 

4. ตัวอย่างองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จจากน าการวิเคราะห์
พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario 
Analysis) ไปใช้ 

5. วิธีการ/ขั้นตอนของ Scenario 
Analysis  

 
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
๓.๑  จัดท าระบบฐานข้อมูลความรู้  

โดยน าความรู้ที่รวบรวมได้        
มาจัดเก็บอยา่งเป็นระบบ        
โดยจดัท าบัญชีรายการความรู้ 
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสม
กับการน าไปใช้เพื่อปฏิบตัิงาน 

 

 
พ.ค.-ก.ย.๕๙ 

 
๓.๑  จัดท าระบบฐานข้อมูลความรู้  

โดยน าความรู้ที่รวบรวมได้        
มาจัดเก็บอยา่งเป็นระบบ        
โดยจดัท าบัญชีรายการความรู้ 
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสม
กับการน าไปใช้เพื่อปฏิบตัิงาน 

 
 

 
15 ก.ย. 59 

 
- จ านวนรูปแบบ             
ของการจัดเก็บข้อมูลความรู ้

 
- ๓ รูปแบบ 

 
จัดท าฐานข้อมูลความรู้  
โดยน าความรู้ที่รวบรวมได้   
มาจัดเก็บอยา่งเป็นหมวดหมู ่
ใน 3 รูปแบบ ได้แก ่
1. เอกสาร  
2. file เก็บไว้ใน external harddisk 
และ CD 
3. website ของสนย. สป. 
www.bps.moe.go.th  
และ kmbps.wordpress.com 
 



๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๔. การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู ้                            
๔.๑ น าความรู้ที่จดัเก็บไวม้าประมวล

สรุปปรับเปลี่ยนรูปแบบน าเสนอ 
ให้เข้าใจง่ายข้ึน เช่น แผนภาพ 
แผนภูมิ Flow Chart  
Infographic ฯลฯ 

 

 
 

มิ.ย.-ก.ย. ๕๙ 

 
 
๔.๑ น าความรู้ที่จดัเก็บไวม้าประมวล

สรุปปรับเปลี่ยนรูปแบบน าเสนอ 
ให้เข้าใจง่ายข้ึน เช่น แผนภาพ 
แผนภูมิ Flow Chart  
Infographic ฯลฯ 

 
 

 
 

12 ก.ย. 59 

 
 
จ านวนข้อมูลความรู้         
ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ก่อนเผยแพร ่

 
 
อย่างน้อย  
๓  องค์ความรู ้

 
 

ด าเนินการคดัเลือกองค์ความรู้
จ านวน 3 หัวข้อ ที่พิจารณาว่า 
ควรเผยแพร่และเป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานด้านการวางแผน 
ของบุคลากร สนย. สป. ได้แก ่
1. การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ 

(Scenario Analysis) 
๒. การวิเคราะห์ STEP, SWOT  

และ SOAR  
3. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 (Sustainable Development  
 Goals: SDGs) 

โดยทั้ง 3 หัวข้อ จัดท าในรูปแบบ
ของงานน าเสนอ Power Point  
และในหัวข้อท่ี 1 ซึ่งเป็นองค์ความรู้
หลักได้จัดท าเพิม่เตมิในรูปแบบ 
infographic เพื่อเผยแพรด่้วย 
 

๔.๒  มอบหมายหัวหนา้กลุ่มงาน 
เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง 
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ของความรู้ น าเสนอ CKO         
ให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร ่

มิ.ย.-ก.ย. ๕๙ ๔.๒  มอบหมายหัวหนา้กลุ่มงาน 
เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง 
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ของความรู้ ก่อนเผยแพร ่

 

14 ก.ค. 59 - จ านวนความรู้ทีไ่ด้รับ 
การพิจารณากลั่นกรอง
ตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของความรู ้
ก่อนเผยแพร ่

- อย่างน้อย  
๓ ความรู ้

องค์ความรู้ทั้ง 3 เรื่องตามข้อ 4.1  
ได้รับการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมก่อนน าไป 
เผยแพร ่



๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๕. การเข้าถึงความรู ้
๕.๑ เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากร     

ทุกคน โดยจัดท าเป็นเอกสาร สื่อ 
หรือเผยแพร่ผา่นทาง Internet   

 
มิ.ย.-ก.ย. ๕๙ 

 
๕.๑ เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากร     

ทุกคน โดยจัดท าเป็นเอกสาร สื่อ 
หรือเผยแพร่ผา่นทาง Internet   

 

 
20 ก.ย. 59 

 
- จ านวนเอกสาร/ สื่อท่ีใช้
เผยแพรค่วามรู ้
ให้กับบุคลากร 

- ร้อยละของบุคลากร 
ด้านการวางแผน 
ของ สนย. สป. รับทราบ 
และเข้าถึงองค์ความรู้      
ในรูปแบบต่าง ๆ  

 
- อย่างน้อย  
๕ ช้ินงาน 
 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ 

 
- เอกสารที่เผยแพร่ความรู้ให้กับ 
บุคลากร จ านวน 5 ช้ินงาน ได้แก ่
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนักวางแผนการศึกษา 
ของ ศธ. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559   
2. เอกสารสรุปการถอดบทเรียน 
จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 1/2559  
3. เอกสารน าเสนอการถอดบทเรยีน
เรื่อง การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม 
(Scenario Analysis) 
4. เอกสารการวเิคราะห์ทิศทาง
อนาคตของ สนย. สป. ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า  
5. เอกสาร infographic เรื่อง 
“มารู้จักการวเิคราะห์พยากรณ์
แนวโน้ม (Scenario Analysis)  
ใน 1 หน้ากัน” ซึ่งบุคลากร 
ด้านการวางแผนของ สนย. สป.  



๑๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
ร้อยละ 100 รับทราบและเข้าถึง
องค์ความรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ ดังนี ้
1. เอกสาร  
2. การน าเสนอและถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์พยากรณ์
แนวโน้ม (Scenario Analysis)  
ในกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งท่ี 2 ให้แก่บุคลากร 
ของ สนย.สป.  
3. เผยแพร่ทางบอร์ดหนา้ส านักงาน 
และทาง website ของสนย. สป. 
www.bps.moe.go.th  
และ kmbps.wordpress.com 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
๖.๑  จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้    

โดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ/ 
ผู้เช่ียวชาญ/นักวิชาการมาบรรยาย
ให้ความรู ้

 
พ.ค.-มิ.ย.๕๙ 

 
6.1 จดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

โดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวฒุิ 
/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการมาบรรยาย
ให้ความรู้    

  

 
31 ส.ค.  

– 2 ก.ย. 59 
(3 วัน) 

 
- จ านวนผู้ทรงคณุวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด 
องค์ความรู ้

 
- ๒ คน 

 
จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
นักวางแผนการศึกษาของ ศธ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
3 วัน ระหว่างวันท่ี 31 ส.ค.  
– 2 ก.ย. 2559  รูปแบบการอบรม
เป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบตัิ
จริงโดยใช้ใบงาน โดยวิทยากรจาก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 2 ท่าน  
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ ์



๑๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
ด้านการศึกษาและการวางแผน 
ทางการศึกษา ในหัวข้อ ดังนี ้
1.1 แนวคดิและกระบวนทัศน์ใหม่ 

ของการวางแผนด้านการศึกษา 
1.2 เทคนิคและเครื่องมือ 

การวางแผนด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย  
- การคาดคะเน (Projection) 
- การสร้างภาพอนาคต 

(Scenario Building)   
- การวิเคราะห์สถานการณ์ 

(Scenario Analysis) 
- การวิเคราะห์ STEP, SWOT  

และ SOAR 
1.3 การน าแผนยุทธศาสตร์ (กลยทุธ์) 

สู่การปฏิบัติและประเมินผล 
ทั้งนี้ มีบุคลากรด้านการวางแผน 
ของ สนย. สป. ซึ่งเป็นกลุม่เป้าหมาย
หลักของการอบรมครั้งนี้ เข้าร่วมอบรม
จ านวน 15 คน 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๖.๒  จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ระหว่างบุคลากร และผู้บริหาร/     
ผู้มีประสบการณ์ร่วมเสวนา      
และให้ข้อเสนอแนะ 

ก.ค. ๕๙ ๖.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบุคลากร และผู้บริหาร 
/ผู้มีประสบการณ์ร่วมเสวนา      
และให้ข้อเสนอแนะ 

 

26 ส.ค.  
– 11 ก.ย. 59 

- ร้อยละของบุคลากร      
ด้านการวางแผน 
ของ สนย. สป.  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

- ร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายใน สนย. สป. เดือนละ  
1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งท่ี 1: 26 สิงหาคม 2559 
 3 องค์ความรู้ ได้แก ่
1. การจัดท าข้อเสนอการวิจัย 

ของ สป. เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  

2. แนวทางการปรับระบบการสอบ 
O-NET, N-NET, V-NET 

๓. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
(Sustainable Development  
Goals: SDGs): การขับเคลื่อน 
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีบุคลากรของ สนย. สป. เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 20 คน  

 

ครั้งท่ี 2 : 10 กันยายน 2559  
หัวข้อ การวิเคราะห์ สนย. สป.  
และทิศทางในอนาคต 
มีบุคลากรของ สนย. สป. เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 80.88   
 
 
 



๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๖.๓  สร้างหรือพัฒนาทีมงานข้าม 

สายงานในการท างานส าคัญหรือ
เร่งด่วน 

มิ.ย.–ส.ค. ๕๙ ๖.๓  สร้างหรือพัฒนาทีมงานข้าม 
สายงานในการท างานส าคัญหรือเร่งด่วน 

10 มิ.ย. 59 - จ านวนค าสั่งที่ม ี
การแต่งตั้งบุคลากร 
ข้ามกลุ่มงานในการท างาน
ส าคัญหรือเร่งด่วน 

- อย่างน้อย  
๒ ทีมงาน  
และประกอบ   
ด้วย ๒ กลุ่มงาน 
ขึ้นไป 

มีการแต่งตั้งค าสั่งเพื่อท างานส าคญั
หรือเร่งด่วน จ านวน 2 ค าสั่ง  
ซึ่งมีบุคลากรจากทุกกลุ่มงาน 
เข้าร่วมเป็นคณะท างาน ได้แก่  
1. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน
และคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ ์2559 
(ซึ่งคณะท างานฯ ชุดนี้ ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ  
ฉบับท่ี 12 ของ ศธ. ซึ่งประชุมหารือ 
ระดมความเห็นและท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 7 ครั้ง  
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจบุัน) 
 

2. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการ
จังหวัดในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาในระดับภูมภิาคและพื้นที่  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๖.๔ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/ 

สัมมนากับหน่วยงานอ่ืน 
เม.ย.-ส.ค. ๕๙ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/ สมัมนา 

กับหน่วยงานอื่นเป็นประจ า 
1 ก.ค.  

– 15 ก.ย. 59 
- จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม/ 
สัมมนากับหน่วยงานอ่ืน 

- อย่างน้อย  
๕ ครั้ง 

สนย. สป. มีนโยบายในการส่งเสรมิ 
ให้บุคลากรไดร้ับโอกาสในการพัฒนา
และเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู ้
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างสม่ าเสมอ  โดยการส่งบุคลากร
เข้าร่วมการประชุม สัมมนา อบรมกับ
ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ทั้งในและนอกกระทรวง ในการนี ้
ได้คัดเลือกประเด็นการประชุม/
สัมมนาท่ีน่าสนใจและสอดคล้องกบั
องค์ความรู้หลัก 8 เรื่อง ดังนี้ 
1. roadmap ทรัพย์สินทางปัญญา    

20 ปี  
2. แผนพัฒนา Digital เพื่อ  

 เศรษฐกิจและสังคม  
3. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 (Sustainable Development  
 Goals: SDGs) 

4. อนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ 
(การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
สื่อสาร) 

 
 



๑๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
5.  (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2564) 

6. การประชุมปฏิบตัิการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคน ระยะ 20 ปี 

7. การประชุมเครือข่ายนักวิจัย 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

8. การสัมมนาการจัดสรรทรัพยากร
และการเงินเพื่อการศึกษา 

๗. การเรียนรู ้
๗.๑  จัดท าเอกสารคู่มือ/แนวทางที่ได ้

จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้  

 
เม.ย.-พ.ค. ๕๙ 

 
พิจารณายกเลิกการด าเนินการนี ้
ไปก่อน เนื่องจากข้อจ ากัดของเวลา 
พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณ
ถัดไป 
 

 
- 

 
- เอกสารคูม่ือ/ แนวทาง    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
- จ านวน ๑ ฉบับ 

 
- 

๗.๒ เผยแพร่คู่มือ/แนวทางให้บุคลากร 
น าสู่การปฏิบัต ิ

พ.ค.-มิ.ย. ๕๙ พิจารณายกเลิกการด าเนินการนี ้
ไปก่อน เนื่องจากข้อจ ากัดของเวลา  
พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณ
ถัดไป 

- 
 

- ร้อยละของบุคลากร 
ด้านการวางแผน 
ของ สนย. สป. รับทราบ   
และเข้าถึงเอกสารคูม่ือ/ 
แนวทางที่ได้จากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ในรูปแบบต่าง ๆ  

- ร้อยละ ๑๐๐ - 



๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๗.๓  ติดตาม สอบถาม รบัฟังข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
ที่น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือเกี่ยวกับการจัดการความรู ้
ของหน่วยงาน 

พ.ค.-ส.ค. ๕๙ ๗.๓  ติดตาม สอบถาม รบัฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
ที่น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือเกี่ยวกับการจัดการความรู ้
ของหน่วยงาน 

12 ก.ย. 59 
 

- ร้อยละของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการวางแผน
ใน สนย. สป. ได้รับความรู้
และน าความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม 
(Scenario Analysis)      
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้ารบั
การอบรมน าความรู้ เรื่อง 
การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม 
(Scenario Analysis) ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

๗.๔ จัดประชุมคณะท างานติดตามผล 
การด าเนินงาน และทบทวน
ปรับปรุงกิจกรรมเป็นระยะ 

พ.ค.–ก.ย. ๕๙ ๗.๔ ประชุมฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ 
อย่างไม่เป็นทางการเพื่อติดตามผล
การด าเนินงาน และทบทวน
ปรับปรุงกิจกรรม 

 

31 ส.ค. 59 
และ 13 ก.ย.๕๙ 

- จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมคณะท างานฯ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

- อย่างน้อย  
๓ ครั้ง 

ประชุมฝา่ยเลขานุการคณะท างานฯ
อย่างไม่เป็นทางการเพื่อวางแผน 
การด าเนินงานติดตามประเมินผล
จ านวน 2 ครั้ง 

๗.๕  สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการด าเนินงานระยะต่อไป 

 

พ.ค.–ก.ย. ๕๙ ๗.๕  สรุปผลการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะปรับปรุง 
การด าเนินงานระยะต่อไป 
ให้ผู้บริหาร รับทราบ 

 

30 ก.ย. ๕๙ - จ านวนเอกสารสรปุผล 
การด าเนินงานท่ีเสนอ
ผู้บริหาร 

- อย่างน้อย  
๓ ฉบับ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนการจัดการองค์ความรู้ฯ  
ใหผู้้บริหารรับทราบ จ านวน 1 ฉบับ 

๘. การยกย่องชมเชยกลุม่เป้าหมาย 
๘.๑ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
อย่างต่อเนื่อง 

 
ก.ย. ๕๙ 

 
8.1 ยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการมอบเกียรติบตัร 
ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคน  

 
2 ก.ย. 59 

 
- ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่อง 

 
- ร้อยละ ๙๐    
ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการวางแผน 
ของ สนย. สป. 

 

 

 
- ร้อยละ 10๐ ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการวางแผนของ สนย. สป. 
(จ านวน 15 คน) ได้รับเกยีรติบตัร
การผ่านการอบรม โดยคณะท างาน
ด าเนินการส่งเกียรติบัตรให้กับ 
ผู้ผ่านการอบรมโดยตรง เนื่องจาก 
มีเวลาและงบประมาณจ ากดั  



๑๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้ที่ ๒ : การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโนม้ (Scenario Analysis) 
ตัวชี้วัดของแผน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการจัดการความรู้/ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา 
๘.๒  จัดท าเกียรติบัตรและรางวัล 

เพื่อยกย่องชมเชยผู้ร่วมจัดท า 
องค์ความรู้เผยแพร่ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด  

ก.ย. ๕๙ พิจารณาปรับรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมนี้นี้ เนื่องจากข้อจ ากดัของเวลา
และงบประมาณ โดยปรับเป็นการจัดท า 
หนังสือราชการเพื่อขอบคณุและชมเชย
คณะท างานฯ และผู้ที่เข้าร่วมกจิกรรม
ทุกคน 

26 ก.ย. 59 - จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับเกียรติบัตร  
โดยเป็นผู้ร่วมจัดท า 
องค์ความรู้เผยแพร ่
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

- ๑๐ คน คณะท างานฯ จดัท าหนังสือราชการ
เพื่อขอบคุณและชมเชยคณะท างานฯ  
จ านวน 22 คน และผู้ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม KM ทุกคน โดย ผอ. สนย. 
สป. เป็นผูล้งนาม 

 
------------------------------------------------------------ 

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 


