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หลักการและเหตุผล 
  

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11  ก าหนดไว้ว่า  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  กพร. จึงก าหนดให้ทุกหน่วยราชการจัดตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ และจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ มีการพิจารณาประเมินและให้รางวัลชมเชยผลการด าเนินงานตามแผน  โดย สพฐ. ก าหนด
เป้าหมาย  “ให้เป็นการด าเนินงานรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร น ามาจัดเก็บและเผยแพร่ ทั้งในส่วนของความรู้ที่อยู่ในตัวคน และความรู้ที่ชัดแจ้ง เพื่อให้ทุกคนใน
หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และผลลัพธ์สูงสุด” (สพฐ. 2549,18) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้จัดท าโครงการ พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการและ 
การบริหารจัดการความรู้ มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน  ที่สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาการ
ประเมิน กพร. ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่  1) การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้  
มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  2)  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและ
จิตส านึกร่วมในการท างาน 3) การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบท 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ 4) การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา และมีการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้ 
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการด าเนินงานพบว่า การด าเนินการยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าผล
การพัฒนารายงานตัวชี้วัด กพร. และสอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดท าโครงการ การพัฒนาศูนย์วิชาการและการบริหาร
จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์ สู่สถานศึกษาที่เป็นรูปธรรม   
และสนองนโยบายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ต่อไป 
 
แนวคิดการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร  เนื่องจากองค์กรมีความรู้
มากมายแตส่่วนมาก ไม่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนที่เป็นทักษะ
เฉพาะคน  ที่เกิดจากประสบการณ์ท างาน  ค่านิยม และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (Tacit Knowledge)   
ก็จะหายไปกับผู้เกษียณอายุราชการ   จากการลาออก หรือโอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน ท าให้ความรู้ 
ในคน ๆ  นั้นไม่ได้ถูกเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานรุ่นหลัง  ส่วนความรู้ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit  Knowledge)  เช่น  ต ารา  เอกสารทางวิชาการ  สิ่งพิมพ์  ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถเผยแพร่  
แบ่งปันให้กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้  จึงควรน าความรู้ประเภทนี้  มา “จัดการ
ความรู้”  ให้เป็นระบบ  ซึ่งทั้ง  Tacit Knowledge   และ  Explicit  Knowledge  จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดเก็บความรู้ต่าง ๆ ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย  โดยจัดเก็บลงในเว็บไซต์ขององค์กร  



๒ 

 

๒ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน  และบุคลากรนอกสถาน 
ซึ่งการบริหารจัดการความรู้บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ในครั้งนี้ เป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ ตามกรอบแนวทางการจัดการความรู้ในองค์ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  และเป็นไปตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (กพร.) ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับการประเมิน อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด เป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรในเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด 

3. เพ่ือจัดท าคลังความรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีของบุคลากร
และโรงเรียนในสังกัด 

4.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้
กระบวนการ การวิจัยเพื่อพัฒนา 

5. เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายด้านปริมาณ 

1.1 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ทุกคน 
1.2 บุคลากรในเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดมีผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกเดือน 

2. เป้าหมายด้านคุณภาพ 
 2.1 บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21  ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.2  โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและ
บริหารจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3  บุคลากรทุกกลุ่มงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  มีBest Practice ในการปฏิบัติ งานตามกรอบภาระหน้าที่ เผยแพร่ลงในศูนย์พัฒนาวิชาการและ
บริหารจัดการความรู้ 
  
เนื้อหาสาระ 

๑. ความหมายการจัดการความรู้  (Knowledge Management) 
๒. คุณค่าของการจัดการความรู้  ในหน่วยงาน 
๓. ความรู้พื้นฐานในการจัดการความรู้ 

 -  การเขียนBest Practice 
    ๔. การจัดท าแผนการจัดการความรู้ในองค์กร 
    ๕. การใช้ โปรแกรมบนเว็บไซต์ kmsecondary21.in.th   สพม.๒๑ 
 



๓ 

 

๓ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 

๑. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
๒. วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร  และการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
๓. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินตนเองเก่ียวกับการจัดการความรู้ในองค์กร/การจัดการความรู้ส่วนบุคคล 
๔. ผู้เข้ารับการอบรม ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ในกลุ่มงาน  และฝึกปฏิบัติเขียนผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี

เพ่ือเผยแพร่ ในเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้ 
๕. วิทยากรบรรยายและสาธิต การใช้  เว็บไซต์   kmsecondary๒๑.in.th 
๖. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานบนเว็บไซต์  
๗. การน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติ 

 
ส่ือการอบรม 

๑. เอกสารการอบรม 
๓. ใบกิจกรรม 
๔. เว็บไซต์   kmsecondary21.in.th 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินความสนใจ 
๑. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
๒. ประเมินผลงานบนเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๔ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

เนื้อหาสาระ เอกสารเสริมความรู้ 
 
การจัดการความรู้ โดยใช้ปลาทูโมเดล 
 เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ จะเปรียบ KM. เหมือนกับปลา ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ  
ส่วนหัว ล าตัว และหาง (ปรับปรุงจาก  ประพนธ์ ผาสุกยืด 2547 : 21)  ดังภาพภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนหัวปลา เปรียบได้กับ Knowledge Vision เรียกโดยย่อว่า KV หมายถึง ส่วน 
ที่เป็นวิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ คือ ก่อนลงมือท า KM จะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ว่า จะท า KM 
เพ่ืออะไร หรือจะมุ่งหน้าไปทางไหน มีหลายหน่วยงาน ท า KM โดยไม่มีการก าหนด KV ก่อน ซึ่งเป็นการไม่
ถูกต้อง และการก าหนด KV จะต้องมีความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2. ส่วนกลางล าตัว เปรียบได้กับ Knowledge Sharing เรียกโดยย่อว่า KS หมายถึง ส่วน 
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Share and Learn) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดและยากท่ีสุดในกระบวนการท า KM 
เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน โดยไม่หวงวิชา 
 การจัดการความรู้ ค าว่า “การจัดการ” ในที่นี้หมายถึง การบริหารที่จะท าให้เกิดเหตุปัจจัยและ
สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ในองค์กร พร้อมที่จะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ส่วนที่เป็นหางปลา  เปรียบได้กับ Knowledge Assets เรียกโดยย่อว่า KA หมายถึง  
องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้ เป็นคลังความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือ 

Explicit  Knowledge คือ ความรู้เชิงทฤษฏีที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
เอกสารต ารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 

การจัดการความรู ้
การพัฒนาตนเอง สู่การ
พัฒนางานและพัฒนา
วิชาชีพ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การจัดเก็บ/
บันทึก/รวมรวมเทคนิคและบทเรียน 
การปฏิบัติงานท่ีด ี

(Share & Learn) 

ค้นหาเทคนิควิธีการปฏิบัติงานท่ีด ี 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนหาง สร้างคลังความรูเ้ทคนิคและ
บทเรียนการปฏิบัติงานที่ด ี



๕ 

 

๕ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

Tacit  Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวคน ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม หรือเป็นเอกสาร 
ต ารา แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก และท าอย่างไร เมื่อบุคคลออกจากหน่วยงานไปแล้ว แต่ความรู้นั้น ยังคงอยู่ 
กับหน่วยงาน ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล 
 การจัดการความรู้ในส่วนของ KA นี้ เป็นส่วนที่ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ช่วยในการจัดเก็บ
ให้เป็นหนวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ และปรับแต่งความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) รวมทั้งมีการ
ก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้คลังความรู้ไม่ใหญ่เกินไปมีเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นเท่านั้น 
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ช่วยท าหน้าที่เป็นพื้นที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนที่อยู่ไกลกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  
 ถ้าเปรียบ KM  เหมือนปลาตัวหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ล าตัว และส่วนหาง รูปร่าง
ของปลาแต่ละตัว หรือการท า KM ของแต่ละหน่วยงาน จะแตกต่างกัน ซึ่งอยู่กับจุดเน้นของหน่วยงานนั้น เช่น 
บางหน่วยงานอาจจะเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ส่วนล าตัวปลา จะใหญ่กว่าส่วนอื่นๆ 
 ในขณะที่บางหน่วยงาน อาจจะเน้นส่วนที่เป็นคลังความรู้และการใช้ ICT แสดงว่า หน่วยงานนั้น  
มีส่วนหางปลาใหญ่กว่าส่วนอื่น 
 ดังนั้น ปลาแต่ละตัว (แต่ละหน่วยงาน) จึงมีรูปร่างไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือจุดเน้น
ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 

    ในที่นี้ จะน าเสนอเฉพาะในส่วนของการจัดการความรู้ ทีจ่ะน าไปเผยแพร่ โดยการเขียนเผยแพร่ผลงาน
ในรูปแบบทีเ่ป็นผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานและการเขียนเรื่องเล่าผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี  ที่จะน าส่ง
ผลงานจัดเป็นฐานข้อมูลในศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้  www.kmsecondary๒๑.in.th    
ความหมายการจัดการความรู้ 
 

ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การบริหารจัดการที่ส่งเสริม 
ให้คนในองค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์แล้วน าไปใช้สร้างนวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
 ทั้งนี้ การจัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือที่จัดการกับตัวของความรู้โดยตรง แต่เป็นวิธีการที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้คนได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีระหว่างกัน 
 

คุณค่าของ KM ทีมี่ต่อหน่วยงาน 
1. ท าอย่างไร จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
2. คนในหน่วยงาน ท างานแบบต่อยอดความรู้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ 
3. คนในหน่วยงาน ไม่ต้องท างานแบบลองผิดลองถูก มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการ 

ท างาน ท าให้ประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และได้ผลผลิตมากทั้งปริมาณและคุณภาพ 
4. หน่วยงานได้ลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เมื่อคนออกจากหน่วยงานไปแล้ว  

ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลนั้น ยังคงอยู่กับหน่วยงาน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก 
 

ความรู้พื้นฐานในการจัดการความรู้ 
 

 ในที่นี้ จะน าเสนอเฉพาะในส่วนของการจัดการความรู้ที่จะน าไปเผยแพร่ โดยการเขียนผลงานเผยแพร่
ในรูปแบบ ที่เป็นผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงาน หรือ การสรุปสาระส าคัญของหนังสือที่เกี่ยวกับการการ
ปฏิบัติงาน   และการเขียนเรื่องเล่าผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี  ที่จะน าส่งผลงานลงใน website  
kmsecondary21.in.th  และการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
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การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan)  ในเอกสาร

การอบรมในครั้งนี้   ได้น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  
และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)   มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
       
1. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)   
      

 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วย
ให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึน 
ภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษา 
ความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ 
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา 
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge  
อาจจัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง,  
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง 
องค์ความรู้ ,น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปได้ว่า 

การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเป้าหมายน าไปสู่สัมฤทธิผลใน
การด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียด 
การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่ก าหนด 
 
     2. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบ
หนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  
(ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน,  
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
 

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior 
  

Robert Osterhoff 
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3) กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด,  
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมา 
ใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ 
วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 
 

การก าหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas) 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM   
(Desired State)  
 

แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) 

 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วสัิยทศัน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เก่ียวกับลูกค้า  

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรส่ังสม 

• ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 

• ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

• ความรู้ที่มีอยู่ในบคุลากร 

• ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรู้แผนการจัดการความรู้))  
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การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการด าเนินงาน 
ของกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่ก าหนด ซ่ึงการจัดท าแผน 
จะข้ึนอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ท าให้เป้าหมาย KM บรรลุผลส าเร็จ   

การเริ่มต้นจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   องค์กรควรจัดท าการประเมินองค์กร
ตนเอง เรื่องการจัดการความรู้   เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการ
จัดการความรู้   และน าผลของการประเมินนี้ ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
(KM Action Plan) ให้สอดรับกับเป้าหมาย  KM (Desired State)  ที่เลือกไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 เลือกใช้แบบฟอร์มการประเมินองค์กรของส านักงาน ก.พ.ร.  ได้ดังนี ้
 หมวด 1. กระบวนการจัดการความรู้   

หมวด 2. ภาวะผู้น า   
หมวด 3. วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้  
หมวด 4. เทคโนโลยีการจัดการความรู้  
หมวด 5. การวัดผลการจัดการความรู้   
- การประเมินองค์กรตนเอง  ให้เป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรตนเอง โดยอย่างน้อยจะต้อง 

เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขต KMและเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State)  
ทีเ่ลือกไว้  

- ผู้รับผิดชอบในการประเมินองค์กรตนเอง  เรื่องการจัดการความรู้  อย่างน้อยจะต้องเป็นบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกขึ้นมา
จัดท า 

- ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร   จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรตนเอง เรื่องการจัดการ
ความรู้  เพ่ือให้มั่นใจว่าสอดคล้องอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับขอบเขตและเป้าหมาย KM  ที่เลือกขึ้นมา
จัดท า 

- ให้ก าหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมในการประเมินองค์กรตนเอง  เรื่องการ
จัดการความรู้  โดยให้ระบุถึง  ชื่อ-นามสกุล,  ต าแหน่งงาน  และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน 
ของผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
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การประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ ด้วย เครื่องมือการบริหารจัดการความรู้  ดังนี้ 
 
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           
4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 
 1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการ
จัดการความรู้  เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้   เช่นองค์กรยังขาดความรู้ที่
จ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการ
แก้ไข ปรับปรุง 

  

 1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมี
จริยธรรม 

 

 1.3  ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอ่ืนๆ   ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการหรือด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กร
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

 

 1.4  องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึ่งรวมถึงการ
เขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร  และการจัดท าข้อสรุปบทเรียนที่
ได้รับ (Lessons Learned) 

  

 1.5  องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่อยู่ใน
ตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร 

 

                          
   ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

๑๑ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผู้น า 
โปรดอา่นข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           
4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผู้น า สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 
 2.1 ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในองค์กร   
 2.2  ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้  และมีการจัดท ากลยุทธ์ที่ชัดเจน  
เพ่ือน าสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากข้ึน  ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ  สร้างความ
พึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

 

 2.3 องค์กรเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร   เพ่ือส่งเสริม Core 
Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น และพัฒนา Core Competencies 
ใหม่ๆ  (Core Competencies หมายถึง ความเก่งหรือความสามารถเฉพาะ
ทางขององค์กร) 

 

 2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
ที่องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และให้ผลตอบแทน
บุคลากร 

 

                           
  ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๑๒ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           
4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 
 3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร    
 3.2 พนักงานในองค์กรท างาน  โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
และกัน 

 

 3.3 องค์กรตระหนักว่า  วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้  คือ การ
สร้าง หรือเพ่ิมพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และ
การท างาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

 

 3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน   
                                   
   ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

๑๓ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           
4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 
 4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่าง
ทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก   

  

 4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร  ( An Institutional 
Memory )  ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ 

  

 4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมาก
ขึ้น เช่น ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

  

 4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้   
 4.5 องค์กรกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยง
กันและประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในองค์กร 

 

 4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้น
จริง (Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

  

                            
 ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

๑๔ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           
4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 
5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรู้กับผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร  เช่น  ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนา
องค์กร ฯลฯ 

 

 5.2 องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ  
 5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2   องค์กรสร้างความสมดุลย์ระหว่างตัวชี้วัดที่
สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย  (เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีค่าเป็น
ตัวเงินได้ยาก  ( เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการ
ได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

 

 5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ  ที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพ่ิมพูนขึ้น 

 

                       
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

๑๕ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

เอกสารเสริมความรู้การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

๑. การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 

ความหมายวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

  คือ   วิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ เช่น  เทคนิคการท างาน   วิธีปฏิบัติงาน   เคล็ดลับ   
ข้อพึงระวัง ปัจจัยความส าเร็จ  ที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด  

  วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มีผู้ให้ค าอธิบายไว้ในหลายลักษณะ เช่น Best Practices (BP) 
American Productivity and Quality Center ไดใ้ห้ค าจ ากัดความ Best Practices ว่าเป็นการปฏิบัติการ
ทั้งหลายที่สามารถ ก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศหรือการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ (อ้างถึงในบุญดี 
บุญญากจิ และกมลวรรณ  สิริพานิช, ๒๕๔๕)  Best Practices คือ วิธีปฏิบัติที่ดี ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้ ไปปฏบิตัจริง แล้วสรุปความรูแ้ละประสบการณน์ั้น เป็นแนวปฏบิตัทิดี่ที
สุดของตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร, ๒๕๔๘) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษา ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และน ามาสู่ความเป็นเลิศ 
ในการด าเนินการ 

 
Best Practice (BP)  มีที่มาอย่างไร 

BP  เริ่มต้นจากสมาคมวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา  ได้รวมตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
การดูแลผู้ป่วย  โดยปรับปรุงเครื่องมือ  โปรแกรมการดูแล  ให้มีคุณภาพในราคาต่ า  และผู้บริการมีความพึง
พอใจ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และมีการมอบรางวัล Best Practice  เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น 

BP  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลงานที่เป็น Best Practice    
ต่างจากหน่วยงานอ่ืน คือ มีผลงานที่เป็น งานด้านการปฏิรูประบบราชการ และงานด้านปฏิรูปการศึกษา  
ซึ่งการปฏิรูประบบราชการจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จ 

BP  ทางด้านการศึกษา  เป็นเครื่องมือทางด้านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม   
บางครั้ง Best Practice  อาจจะเป็นเพียงแค่แนวคิดง่าย ๆ แต่เป็นแนวคิดท่ีทรงพลานุภาพ  น่าตื่นตาตื่นใจ  
เป็นการคิดนอกกรอบ   เมื่อหน่วยงานมี Best Practice   แล้ว ควรได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
จนเป็นมาตรฐาน  ตัวอย่าง  Best Practice   ทางด้านการศึกษา มีดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  แปลก  ใหม่ ๆ  เช่น 
- เทคนิคการสอนกระโดดไกล  ด้วยการวัดฝ่าเท้า 
- การสอนปรัชญาส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

ด้านการบริหารจัดการ 
- ICT เพ่ือการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการบ้าน พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ประจ าวันและเนื้อหาการเรียนรู้ของนักเรียน 
แนวการเขียน 

1. ความรู้ที่เขียนควรเป็นงานที่พัฒนาต่อยอดจากงานประจ าที่ท าอยู่ได้รับการยอมรับหรือได้รับ
รางวัลหรือมีผู้อื่นหน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ 



๑๖ 

 

๑๖ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

2. ระบุความส าเร็จหรือได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน 
3. ระบุข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
4. ข้อความควรจะอยู่ที่ 2-3 หน้ากระดาษ A 4 

แนวการพิจารณา 
1. เน้นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคนในองค์กร 
2. เป็นวิธีปฏิบัติที่ครบวงจรของระบบคุณภาพ PDCA 
3. องค์กร/บุคคลนั้นสามารถบอกได้ว่าท าอะไร (What) ท าอย่างไร (How) และท าไมถึงท า (Why) 
4. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นไปตามข้อก าหนด/เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถบอกได้ว่าเกิดจากปัจจัยใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
6. วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การเล่าเรื่อง 

(Story Telling) แล้วถอดองค์ความรู้จากการท างาน 
การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี 

1. การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
             - เน้นผลงานที่ชัดเจน  เชิงประจักษ์ 

   -  ผลงานต้องเปรียบเทียบความแตกต่างจากงานเดิมได้ 
    - BP ควรต้องระบุเงื่อนไข หรือ ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
    - การเขียน BP ถ้าเป็นงานประเภท การให้บริการ  ต้องมีแผนผังแสดงล าดับขั้นตอน  

และการให้บริการ 
1.1 ขอบข่ายการเขียน  Best Practice ด้านคุณภาพ 

- ระบบการรับนักเรียนเข้าเรียน 
- การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
- การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การประกันคุณภาพภายใน 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    ฯลฯ 
1.2 ขอบข่ายการเขียน  Best Practice ด้านบริการ 

- การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
- การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
- การบริการที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

     ฯลฯ 
 
 
 



๑๗ 

 

๑๗ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

    1.3 ปัญหาการเขียน  Best Practice 
- การเขียนผลส าเร็จมักจะเขียนจากกิจกรรม 
- ผลส าเร็จที่เขียนขึ้นมักจะเขียนเป็นนามธรรม 
- กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเดิม ๆ มีการประชุมชี้แจง  ก ากับติดตาม ไม่มีกิจกรรม 

สร้างสรรค์  และมักจะเขียนขั้นตอนกว้าง ๆ ไม่เห็นภาพการท างานที่เป็นรูปธรรม 
 

 
2. การใช้ website ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้ 

 
www.Kmsecondary21.in.th 

 
 

 
 

 

คลิกสมัครสมาชิก 
  

http://www.kmsecondary21.in.th/


๑๘ 

 

๑๘ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

ปรากฏหน้าจอการสมัครสมาชิก 
 

 
ปรากฏหน้าจอการเป็นสมาชิก 

 

 
 

กรอกข้อมูลสมัคร
สมาชิก 
  

ปรากฏหน้าจอการ
เป็นสมาชิก 
  



๑๙ 

 

๑๙ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน website 
 

 
 

 
 

เลือกสาระความรู้ 
 

ข้อมูลของสมาชิก 
  

เลือกเพ่ิมสาระน่ารู้ 
 



๒๐ 

 

๒๐ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
แผนการบริหารจัดการความรู้ สพม.๒๑ สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม 
 (Activity) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 (Means to Achieve) 

ระยะเวลา 
(Timeline) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สถานะ 
(Status) 

 .            
              และพฤติกรรม 
 
 .               ส   ส    
จากผู้บริหารระดับสูง 

 
 
*    ะ  ศ โ     การจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน (ประชุม
บุคลากรสร้างความเข้าใจ) 
*          KM Team และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
*          K  Tea     ะ    
ปรึกษาหารือ    ห    วท      
ท างาน 
*  จัด KM ลงใน web 
kmsecendary21.in.th 
 

 
 
 
 ก.ค. 62 
 
 
 
ก.ค. 62 
 
 
ตลอดปี 
 
 

 
 
ผอ. สพม. 21 
 
ผอ. สพม. 21 
 
 
คณะกรรมการ KM  
 
 
บุคลากร สพม. 21 

 
 
ผอ. สพม. 21 
 
 
 
KM Team และคณะกรรมการ 
KM 
 
 
บุคลากร สพม. 21 ทุกกลุ่ม 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ   สถานะการด าเนินงาน    หมายถึง    X =   ยังไม่ด าเนินการ  ,    O   =  ก าลังด าเนินการ  ,       =  ด าเนินการแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามแผน   ,  

         =  ด าเนินการแล้วและเป็นไปตามแผน 
 
 

 



๒๑ 

 

๒๑ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

กิจกรรม 
 (Activity) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 (Means to Achieve) 

ระยะเวลา 
(Timeline) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สถานะ 
(Status) 

      .         ห      
 K  ข   สพม.21 
 
 
 
 .      ส    ส  พ แวดล้อม 
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 

*        ฝึกอบรม KM ของ เขต
พ้ืนที่ 
*       ะ าสัมพันธ์ KM       
*         ข  วส     ะ       พ   
ความรู้        KM, บทความ 
 
*  การพัฒนาและดูแลระบบ 
Website KM เพ่ือแลกเปลี่ยน
 ว      ได้แก่ 
1. การประชาสัมพันธ์ Website KM 
 .       ะ         PLC ใช้ K  
    ะ     ใช้ใน
                       ว     

ก.ค. 62  
 ตลอดปี 
 ตลอดปี 
 
 
 ตลอดปี 
 
ตลอดปี 
 
กลุ่มละ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์  
 

เอกสารคู่มือ KM 
ข้าราชการทุกคนใน สพม. 21 
Hardware, Software  
KM Team  
 
Hardware, Software  
 
 
ข้าราชการ สพม. ท     
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 
 

คณะท างาน  KM Team 
KM Team  
 
 
 
วิพาพรรณ/ KM Team  
 
 
 
ผอ. สพม./ KM Team 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๒๒ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

กิจกรรม 
 (Activity) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 (Means to Achieve) 

ระยะเวลา 
(Timeline) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สถานะ 
(Status) 

 .     ส   ส   
   .      ส     ว    ะห    
ความส าคัญของ KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .    ะ ว      ะ           
(Process and Tools) 
      .     ะ ว           
ความรู้ (Explicit Knowledge) 
 

 
*            บุคลากร  สพม.   ะ
พนักงานราชการ 
 
*  Website KM ของ สพม. 
*  การประชาสัมพันธ์นอกรูปแบบ 
        พ             KM 
*              ว      ห   
*    ะ         ส   ส  โ     
แบบสอบถาม  ส    ษ    ส      
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
*           พ              KM 
 
 
*      Workshop เครือข่ายบุคคล 
  ะ K  Tea   ข้าราชการ สพม. 
- ประกวดผลงานผ่าน website 
KM สพม. 21 

 
4 กค. 2562 
 
 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
เป็นระยะ ๆ ตลอดเวลา – 
30 ก.ย. 62 
 
 
 
 
ก.ค. 62 - ก.ย. 62 
 
 

 
ข้าราชการทุกคน  พ       
ราชการ 
 
งบประมาณจัดท า 
Hardware, Software 
สติกเกอร์ 
บอร์ด    พ   ท ว   
 
 
 
 
 
 
เอกสาร      ข         
 
Web KM สพม.21 
 

 
ผอ. สพม. 21, KM Team  
 
 
คณะกรรมการ KM   
KM Team  
วิพาพรรณ   ะคณะท างาน 
KM Team 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

๒๓ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

กิจกรรม 
 (Activity) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 (Means to Achieve) 

ระยะเวลา 
(Timeline) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สถานะ 
(Status) 

 
 
 

*             COP, PLC 
ในเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์
ความส าเร็จ                ของ
บุคลากรในสังกัด  สพม. 21 แต่ละ
กลุ่มงาน เพื่อคัดเลือก 
Best Practice  แต่ละกลุ่มงาน 
-     ห้อง Gallery แสดง Best 
Practice  เป็น
 วท ส  ห                เรียนรู้ 

ส.ค. 62 
              
เดือนละ 1 ครั้ง 

ห้องประชุม 
Website ของสพม 21. ฯลฯ 

คณะกรรมการ KM 
 
 

 
 

    .              (Tools) *        ท   Web Board 
*        ท   Blog 
*  จัดท าโปรแกรม Data Base 
*        ท   Website 

ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

Computer 
Computer 
Software, Hardware 
Software, Hardware 

ผู้ควบคุมระบบ 
 

 
 

  .                      
นักปฏิบัติ (COP)  และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

*  การสังเคราะห์ Tacit  Knowledge   
 -     การ เขียน สรุป  วิธีปฏบิัติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 
*         ว      ปเผยแพร่ 
    รูปแบบเอกสาร      Web 
*  การส่งเสริมให้น าความรู้สู่การ
ปฏิบัติ 
*     ว            กิจกรรม 
*      ห ขว    ะ         

 
 
ตลอดปี  
 
 
 
หลังจากท ากิจกรรม  COP 
/PLC   เสร็จ 
เดือนละ          

เครือข่ายบุคคล 
KM Team 
Website, เอกสาร 
 
Website KM 
เครือข่ายบุคคล 
 
Website KM 
เครือข่ายบุคคล 

คณะกรรมการ KM 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
ผอ. สพม.21 

 



๒๔ 

 

๒๔ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

กิจกรรม 
 (Activity) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 (Means to Achieve) 

ระยะเวลา 
(Timeline) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สถานะ 
(Status) 

 
4.  การเรียนรู้ (Learning) 
  .               KM ให้ 
สอดคล้องกับงานที่บุคลากร 
สพม.21 ปฏิบัติ /          
KM ให้สอดคล้องกับงานที่
โรงเรียนปฏิบัติ 
 

 
*                 ข         และ  
  ะ K  Tea  
*     ศ  ษ      ข       ข    
บุคคล และ KM Team 
*                   ะ   ส      
      ท   ะ         KM เข้าไปในงาน
ประจ าของเครือข่าย 
 
 

  
ตลอดปี 
 
 
 
 

 
- วิธีปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติงาน 
ของทกุกลุ่มงาน 
- เครื่อข่ายบุคคล 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

๒๕ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

กิจกรรม 
(Activity) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 (Means to Achieve) 

ระยะเวลา 
(Timeline) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สถานะ 
(Status) 

5.  การวัดผล ว      
5.        ะเมินพฤติกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การท างาน
              ว      ะหว    
บุคลากร  สพม.และโรงเรียน 
 5.2  ฐานข้อมูล     ข    
บุคคล  
 5.        ว          ท โน 
โลยีสารสนเทศ (ICT)  
     ารศึกษา     พ      
Website และสื่อสิ่งพิมพ์  

 
*     ส       
*  การสัมภาษณ์ 
*       ะ    
*     ศ  ษ พ        
*      ว    ข     Website 
*  การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน 
Web ite (    ว        
*         ว           (    ว        
*            ว      
*      ว      ข        ท   COPS 
หรือ PLC 
*      ว    ส  ท      พ   
 

 
 
 
 
 
 
    1  ส.ค. 61  เป็นต้นไป   
 

 
    ส  , วัสดุ, 
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร   ะ     ๆ  
 
 
เอกสาร   ะ     ๆ  
  

 
KM Team  
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 
 
KM Team  
คณะกรรมการ KM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

๒๖ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

กิจกรรม 
 (Activity) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 (Means to Achieve) 

ระยะเวลา 
(Timeline) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สถานะ 
(Status) 

6.  ระบบให้ขวัญก าลังใจ 
รางวัลและการจูงใจ  พ   ส     
      .                      
      .               ว   พ    
เป็นแรงจูงใจให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

 
1.  ให้รางวัล    มีผลงานแลกเปลี่ยน
ความรู้ (COP/ PLC) 
 .   ำ K  ไปใช้ในการประเมิน 
พิจารณาความดี  ว      
 .        ว        ห      ข   
บุคคล      ICT  
 .       ะ  ส  พ         ข   
เครือข่ายบุคคล 

 
ส.ค. 62 
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 ตลอดปี 

 
   .        Man, Maney, 
Management, materials 
วัสดุ          
 
 
 
 
 

 
K  Tea     .สพม.21 
 
ผอ.สพม.   ะ  ะกรรมการ 
KM 
 
KM Team 
  ะ  ะกรรมการ KM 
  ะข         สพม.ท     

 

                     
   ลงชื่อ                                                 ผู้เสนอแผน                                  ลงชื่อ                                                   ผู้ตรวจเสนอ และเห็นชอบแผน 
               (นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร)                                                                         (นางชนานันท์  สุคันธา) 
                      ศึกษานิเทศก์ สพม.21                                                         หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
                                                                   ลงชื่อ                                                       ผู้อนุมัติแผน 
                                                                                     (นายสมใจ  วิเศษทักษิณ) 
                                                                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 
                                                                                 
 
 



๒๗ 

 

๒๗ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

     แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ                : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 

ประเด็นตัวบ่งชี้  :  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ตัวช้ีวัด (KPI) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา :  1. บุคลากรในเขตพ้ืนที่ มีการจัดการความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
2.บุคลากรน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยใช้กระบวนการวิจัย  
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
1.1การเตรียมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
-ชี้แจงนโยบาย สพม.๒๑ 
-ประชุมชี้แจงบุคลากรภายในเขต
พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ค.2562 

 
จ านวนกลุ่ม/
หน่วยในเขต

พ้ืนที่ 
 

 
 8 กลุ่ม/๑หน่วยใน

สพม. ๒๑ 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
    KM Team 
 

 
ระยะเริ่ม
ด าเนินการ 

 
 



๒๘ 

 

๒๘ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างาน KMสร้างและแสวงหา
ความรู้ของสพม.๒๑. 
2.2จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ 
๒.๓ อบรมให้ความรู้กระบวนการ
จัดการความรู้ในองค์กร 
2.๔ รวบรวมข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ด้าน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในเขต
พ้ืนที่ 
 

 
 
 
ก.ค.2562 
 
 
 
 
 
ส.ค.2562 

 
จ านวนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ 

 
จ านวนคูม่ือแนว

ปฏิบัติ 
จ านวนบุคลากร
ในสพม.๒๑ 
 
จ านวนวิธีปฏิบัติ
ที่ด ี

 

 
คณะกรรมการ 
จากผู้มีส่วน
รับผิดชอบ 

 
 
บุคลากรใน สพม.
๒๑ 

 
บุคลากรใน สพม.
๒๑ 

 
7 กลุ่ม ๑ หน่วย 

 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการKM 

KM TEAM 
 
 
 

KM TEAM 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 จัดท าข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีของ
โรงเรียน 
3.1 จัดท าข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีของ
บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ส.ค.๒๕62 

 
ฐานข้อมูลวิธี
ปฏิบัติที่ดีของ

โรงเรียนและเขต
พ้ืนที่ 

 

ครู/ผู้บริหาร/
นักเรียน โรงเรียนใน
สังกัด สพม.๒๑ 
 ๑๐ สหวิทยาเขต 
บุคลากรใน สพม.๒๑ 

7 กลุ่ม ๑ หน่วย 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
คณะกรรมการKM 

KM TEAM 
 

 
 

 



๒๙ 

 

๒๙ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
4.1ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่ดีระหว่างโรงเรียนและ
เขตพ้ืนที่ 
 4.2 รวบรวม สรุป วธิีปฏิบัตทิี่ดี
ของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่ 
 

 
 
ส.ค.2562 
 
 
 
ส.ค.2562 

 
 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

จ านวนวิธีปฏิบัติ
ที่ด ี

 
- ครู/ผู้บริหาร/
นักเรียน ในสหวิทยา
เขต ๕๖ โรงเรียน  
- บุคลากรใน สพม.
๒๑ 

8 กลุ่ม/๑หน่วย 
 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

KM Team  
 
 
 

  

5. การเข้าถึงความรู้ 
5.1 website ศูนย์พัฒนา
วิชาการ และบริหารจัดการ
ความรู้
(www.kmsecondary21.in.th) 
๕.๒ จัด Gllary ผลงานวิธีปฏบิัติ
ที่ดีศูนย์พัฒนาวิชาการ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ 
(www.kmsecondary21.in.th 

 
 
ส.ค.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนข้อมูล
สมาชิกของ
โรงเรียน 

 
จ านวนความรู้ที่

เผยแพร่ 
 

 

 
- ครู/ผู้บริหาร/
นักเรียน ในสหวิทยา
เขต ๕๖ โรงเรียน  
- บุคลากรใน สพม.
๒๑ 

8 กลุ่ม/๑หน่วย 
 
 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
KM TEAM 

นางวิพาพรรณ 
ดอนจันทร์โคตร 

 
 
 

  

http://www.kmsecondary21.in.th/
http://www.kmsecondary21.in.th/


๓๐ 

 

๓๐ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6.1 สร้างเครือข่ายด้านการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียนและเขตพ้ืนที่ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์  
(www.kmsecondary21.in.th 

 

ก.ย.2562 

 

 

จ านวน
เครือข่าย 

 
จ านวนขุม
ความรู้ที่
เผยแพร่ 

บุคลากร สพม. 21 

โรงเรียน 

๑๐ สหวิทยาเขต 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

คณะกรรมการKM 

KM Team 

 

 

  

7 การเรียนรู้ 
7.1จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ระดับBest Practice ของบุคลากร
และโรงเรียนในสังกัด 
7.2 ประกาศเกียรติคุณ 

 

ก.ย.2562 

จ านวนผลงาน
ระดับ Best 
Practice 

จ านวนชุมนุม
นักปฏิบัติ 

จ านวนผู้ได้รับ
ยกย่อง 

บุคลากร สพม. 21
และโรงเรียน 

ที่มีผลงานระดับ 
Best Practice 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

KM Team 
 
 

ผอ. สพม.๒๑ 
 

  

 ผู้ทบทวน   :                           
                                (นางชนานันท์  สุคันธา) 
           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
 

ผู้อนุมัติ   :  

                       (นายสมใจ  วิเศษทักษิณ) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
 

http://www.kmsecondary21.in.th/


๓๑ 

 

๓๑ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
                              

          ใบกิจกรรม ที่ ๑  
 

การเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 

ระยะเวลา :    13.00 –16.3๐   
 
วัตถุประสงค์  :   ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และเข้าใจการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) 
                  :   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสรุปองค์ความรู้ จากการปฏิบัติงาน เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี 
 (Best Practice) เพ่ือเผยแพร่ได้ 
 
สาระส าคัญ      :  การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) เป็นการสรุปองค์ความจากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ  น ามาเขียนให้เป็นรูปธรรม  ให้เห็นกิจกรรม/ขั้นตอนที่ส าคัญ ในการ
ปฏิบัติงาน/ โครงการ  เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง  :   

๑.  แบ่งกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ตามกลุ่มงาน   
๑.  ให้ผู้เข้ารว่มประชุม  ฟังบรรยายจากวิทยากร  และศึกษาเอกสารการประชุม   

แล้วท ากิจกรรมที่ ๑  
๑. ผู้เข้าประชุม  เลือกผลงานที่ดี มาถอดองค์ความรู้  มาเขียนตามแบบฟอร์ม วิธีปฏิบัติงานที่ดี  

(Best  Practice)  
๓.  ผู้เข้าประชุม น าผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
4.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ตามแบบบันทึกการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้) 
๕.  สมาชิกกลุ่ม คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดน าเสนอกลุ่มใหญ่  
๕.  คณะกรรมการประเมินผลงาน ใบกิจกรรมที่ ๑  การน าเสนอ  และการร่วมกิจกรรม ของผู้เข้า

ประชุม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

๓๒ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

แบบฟอร์มการเขียนวิธีการปฏิบัติที่ดี (ของโครงการ KM) 
 

๒. ชื่อผลงาน  (ชื่อผลงานที่น ามาเสนอ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ชื่อเจ้าของผลงาน (ชื่อเจ้าของผลงาน ต าแหน่ง สถานที่ท างาน E-mail โทรศัพท์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เกริ่นน า (เกริ่นน า  บอกถึงสภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงานความต้องการการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
และเม่ือน ากระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ท าให้เกิดผลส าเร็จอะไรบ้าง (การเขียน
ในส่วนนี้ควรเขียนให้เร้าความสนใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ผลส าเร็จ (ผลส าเร็จ  ผลลัพธห์รือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่ส าคัญ (กิจกรรม/วิธีด าเนินการข้ันตอนที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๖. ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ (ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีวิธีการปฏิบัติที่ดีไม่ประสบ
ผลส าเร็จ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗. ค าส าคัญ (Keywords) (เรื่องท่ีน าเสนอเป็นสาระความรู้เป็นเรื่องใดในสาระความรู้นั้น) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๘. วันที่น าส่งข้อมูล  (วันเดือนปีที่น าส่งข้อมูลทาง Website) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. ผู้น าส่งข้อมูล (ผู้น าส่งความรู้ชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานหรือผู้ที่น าผลงานมาน าเสนอใน  

Website) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑. หน่วยงาน  (หน่วยงาน สถานที่ท างานของผู้น าส่งข้อมูล) 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. โทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์ของผู้น าส่งความรู้หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔. E-mail  (E-mail  ของผู้น าส่งความรู้หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



๓๓ 

 

๓๓ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติที่ดี (มาตรฐานเขตพื้นที่) 
ผลงาน Best Practice ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2562 

1. ชื่อผลงานคือ ........................................................................................................... 
กลุ่ม................................................................................................................................ 

ความเป็นมา 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.. ........................................................... ...............................................................................................................   
วิธีการด าเนินงาน-กระบวนการ 
 ................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .......................................................  
ผลส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................. ................................ 

...................................................................................... ........................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 เชิงคุณภาพ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ................. 
การวิเคราะห์ 
 เทคนิค/รูปแบบที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... .........................................................................  
 ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างย่ิง 

......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... ................... 
ตัวอย่างภาพกิจกรรม  

- (อย่างน้อย 4 ภาพกิจกรรม) – 
 



๓๔ 

 

๓๔ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

ใบกิจกรรมท่ี ๒ 
ฝึกปฏิบัติการใช้ website 

www.kmsecondary๒๑in.th 
 

 
ระยะเวลา :    15.3๐ –16.30   
วัตถุประสงค์  :   ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจการใช้ website           kmsecondary๒๑in.th   
                      เพ่ือสมัครสมาชิก และ เขียนผลงานลงขุมความรู้ได้ 

      :   ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ สรุปองค์ความรู้ ลงใน website kmsecondary๒๑in.th ได ้
 
สาระส าคัญ      :  การสมัครสมาชิก KM  จะต้องใช้ ชื่อ จริง นามสกุล จริง เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ที่ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์  ผู้สมัคร
จงึต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนที่ก าหนด  
 
ค าชี้แจง  :   

๑.  แบ่งกลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรมตามกลุ่มงาน  
๒.  ให้ผู้เข้ารับการอบรม ฟังบรรยายจากวิทยากร และศึกษาเอกสารการอบรม  แล้วท ากิจกรรมที่ ๒  
๓.  ผู้เข้าอบรม  ฝึกปฏิบัติ การสมัครสมาชิก ใน website kmsecondary21in.th 
๔.  ผู้เข้าอบรม ฝึกเขียนองค์ความรู้ลง website  kmsecondary21in.th 
๕.  คัดเลือกตัวแทน น าเสนอผลงานที่ดีที่สุดน าเสนอกลุ่มใหญ่  
๕.  คณะกรรมการประเมินผลงาน ใบกิจกรรมที่ ๒  การน าเสนอ  และการเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้เข้า

อบรม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nkedu๑.go.th/kmc%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20เพื่อ
http://nkedu๑.go.th/kmc%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20เพื่อ


๓๕ 

 

๓๕ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

แบบบันทึก “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 
เรื่อง............................................................................................................................... 
เจ้าของผลงาน ............................................................................................................... 
ผู้เรียนรู้ ................................................................................................................................. 

ความรู้ที่ได้รับ ความรู้หรือวิธีปฏิบัติงาน 
ที่สามารถน าไปพัฒนางานได้ 

สิ่งที่ต้องการน ามาพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

๓๖ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความรู้บุคลากร  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 

 
..................................................................................... 

 1.  ข้อมูลทั่วไป/ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรด กาเครื่องหมาย / ใน (......) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1.กลุ่มงาน (.....)  นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
(.....)  อ านวยการ 
(.....)  นโยบายและแผน 
(.....)  การเงินและสินทรัพย์ 
 

(.....)  บริหารงานบุคคล 
(.....)  พัฒนาบุคลากร 
(.....)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(.....)  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
(…..  หน่วยตรวจสอบภายใน 

2.   ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความรู้บุคลากร  สพม. 21 
ค าชี้แจง 

1. โปรดใส่เครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็น ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพ่ือผลประโยชน์ 
ในการพัฒนา  ตามความหมายต่อไปนี้ 

 
 
ที ่

 
 

รายการสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. การบรรยายของวิทยากร      
1.1 การบรรยายเรื่อง “แนวคิดและคุณค่าของ KM ที่มีต่อหน่วยงาน”      
1.2 การบรรยายเรื่อง” ความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้”      
๑.๓ การบรรยายเรื่อง “การจัดท าแผนการจัดการความรู้”      
๑.๔ การใช้ website  kmsecondary๒๑.in.th      
2. คุณภาพของเนื้อหาและเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ      
2.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการประชุมฯ      
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน      
3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ      
3.1 กิจกรรมที่ 1 การเขียนรายงาน  Best Practice      
3.2 กิจกรรมที่ 2   ฝึกปฏิบัติการใช้ www.kmsecondary๒๑.in.th      
4 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ      
4.1  ความรู้ความเข้าใจของการจัดการความรู้โดยรวม      
4.2   ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เพียงใด      
4.3   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ      
4.4  ความพึงพอใจในการเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ      

 



๓๗ 

 

๓๗ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 สิ่งที่ประทับใจในโครงการนี้ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 สิ่งที่เห็นว่าควรปรับปรุงในโครงการนี้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในโครงการนี้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

๓๘ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

แบบประเมินผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ บุคลากร สพม. 21 
รายการประเมิน 

 
 
ชื่อ- สกุล 

ความ
สนใจ 

กิจกรรมที่
๑ 

กิจกรรมที่
๒ 

รวม
คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1   
๑.            
๒.            
๓.            
๔.            
๕.            
๖.            
๗.            
๘.            
๙.            
๑๐.            
๑๑.            
๑๒.            
๑๓.            
๑๔.            
๑๕.            
๑๖.            
๑๗.            
๑๘.            
๑๙.            
๒๐.            
๒๑.            
๒๒.            
๒๓.            
๒๔.            
๒๕.            
๒๖.            
๒๗.            
๒๘.            

รวม            
 
ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน  วนัที่ ........ เดือน...................พ.ศ. ............               

 



๓๙ 

 

๓๙ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 เกณฑ์ประเมินผลงานกิจกรรมดังนี้ 
ระดับคุณภาพ ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง 

คะแนน 3 2 1 
การให้ความสนใจในการอบรม  แบ่งเป็น  3  ระดับ 
- ให้  1  เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ตรงเวลา 
- ให้  2  เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ %  ทุกกิจกรรม  
- ให้  3  เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและตรงเวลา 

 กิจกรรมที่ ๑ การเขียนรายงาน  Best Practice  แบ่งคะแนนออกเป็น  3  ระดับดังนี้ 
- ให้  1  ไม่มีผลงานการเขียน 
- ให้  2  เขียนผลงานได้ตามกิจกรรม 
- ให้  3  เขียนผลงานตามท่ีได้น ามาจากการปฏิบัติงานจริงของโรงเรียน 

 กิจกรรมที่ 2   ฝึกปฏิบัติการใช้ website 
www.kmsecondary๒๑.in.th  แบ่งคะแนนออกเป็น  3  ระดับดังนี้ 
- ให้  1  ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ 
- ให้  2  สามารถสมัครสมาชิกได้ 
- ให้  3  สมัครสมาชิกได้ และสามารถลงขุมความรู้ที่เขียนในกิจกรรมที่ ๑ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

๔๐ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
 

บรรณนุกรม 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๕) คู่มือการถอดบทเรียน องค์กรทางการศึกษาที่มีการบริหาร  
           จัดการ  ดีเด่น กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีเลฟเว่น สตาร์ อินเตอร์เทรด. 
นัญฑ์ฐชา พิศเพียงจันทร์. (๒๕๕๒) การถอดบทเรียนกระบวนการจัดการโครงการติดดาว คณะแพทย์  
           ศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพมหาวิทยาลัย   
           ราชภัฏสวนสุนันทา. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2555) คูมื่อการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ด ี
ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. (2548)  คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

๔๑ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๔๒ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
ชื่อผลงาน  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
เจ้าของผลงาน นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

      เขต 21  โทร.0-4242-1074  โทรสาร 0-4242-1094 โทร.08-1055-2048    
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  และการแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560  มีภารกิจหน้าที่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม  การบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัดหนองคาย รวม   9 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 31 
โรงเรียน และจังหวัดบึงกาฬ รวม 8 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 25 โรงเรียน  รวม 56 โรงเรียน จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม เป็นคนเก่ง  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชนและประชาชนจังหวัด
หนองคายและจังหวัดบึงกาฬ โดยบริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล   

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ยึดหลัก  
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ    หลักความ
คุ้มค่า  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม และ หลักความโปร่งใส  น ามาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร น าสู่ความ
เป็นเลิศ บริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สหวิทยาเขต และ
โรงเรียนเป็นฐาน (School– Based Management : SBM)  ในการปฏิบัติงาน    ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ กับ สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น เครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการศึกษา ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (Planning Organizing Leading Controlling : 
POLC ) มุ่งวางแผนพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักธรร มาภิบาล (Good 
Governance) บริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) กระจายอ านาจและมีส่วนร่วม    การบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การจัดการองค์ความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยอาศัยภาวะผู้น าการ เปลี่ยนแปลง น า
แผนงานโครงการสู่การปฏิบัติด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในการร่วมวางแผน (Plan) ร่วมปฏิบัติ (Do) ร่วม
ประเมิน (Check) และร่วมปรับปรุง (Act) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร โดยยึดผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง สานพลังทุกภาคส่วน และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและจัดการในองค์กร  น ากระบวนการปรับวิธีคิด (Mindset) มาใช้ด าเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และมีหลักความเชื่อร่วมกัน ในหลักความรับผิดชอบ ความชื่อสัตย์ ความ
อดทน การท างานเป็นทีมและความมีวินัย ก ากับติดตามโดยใช้ (Key Perfor-mance Indicators : KPI) และ 
(Balanced Scorecard : BSC) เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป  
 

วิธีด าเนินการที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
1. ปรับวิธีคิด (Mindset) 

ก าหนดอัตลักษณ์ร่วมกัน บนพ้ืนฐาน ความรัก ความศรัทธา และบารมี (สามัคคี มีวินัย เต็มใจ
ให้บริการ) 



๔๓ 

 

๔๓ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

2. บุคลากรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

3. ใช้หลักการบริหารแนวใหม่ 
ก าหนด KPI น าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหารงานวิชาการ   

ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการบริหารงบประมาณ   และด้านการบริหารทั่วไป ขับเคลื่อนด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA  กระบวนการ PLC  ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับวิธีคิด (Mindset) 

บุคลากรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 



๔๔ 

 

๔๔ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้หลักการบริหารแนวใหม่ 



๔๕ 

 

๔๕ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลส าเร็จ  
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. ด้านวิชาการ   
- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น 

มัธยมศึกษาปีที ่6 ภาพรวมเพ่ิมข้ึน  
      - สถานศึกษาจ านวน 56 แห่ง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการมีงานท า หน่วยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น  
  
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

๔๖ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้รับโล่เกียรติคุณ  

จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ปี พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 

- ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   
มีคุณธรรมจริธรรม 

- นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 67/2560 และ 68/2561 ได้รับเหรียญรางวัลมากอันดับที่ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- มีศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
www.kmsecondary21.in.th 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาวิชาการโดยใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้ 

เรียน  และสหวิทยาเขตเป็นฐานในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 56 โรงเรียน  
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (สมศ.) คิดเป็นร้อยละ 78.75 
 
 

http://www.kmsecondary21.in.th/


๔๗ 

 

๔๗ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

 
 
 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เลื่อนวิทยฐานะ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  

จ านวน  ๑๕๘ ราย วิทยฐานะช านาญการ  จ านวน ๖๒ ราย วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๙๖ ราย  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว.๑๓ จ านวน ๒ ราย ผ่านการประเมิน จ านวย ๑๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๑๐  

3. ด้านการบริหารงบประมาณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบด าเนินงาน สูง 

กว่าเป้าหมายที่ก าหนด เป็นอันด าที่ 3 และอันดับที่ 8 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1) มีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ AMSS จัดท า  
Website เผยแพร่ทาง http://www.sesao21.go.th/ Webbord ฯลฯ รวมทั้งจัดป้ายนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ 
และมีการใช้เทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, SMS, Line, E-mail 

2) มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและผู้มารับบริการมีความพอใจ 
 
 
 
 
 
 

3) มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 16 เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 

4) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 56 โรงเรียน  
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (สมศ.) คิดเป็นร้อยละ 78.75 

5) ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ก.พ.ร. ARS/KRS 
มีค่า ๔.๕๔๐๕๑ และกลยุทธ์จุดเน้น สพฐ. มีค่า ๒.๔๔ (ปานกลาง) 

6) ค่าร้อยละสูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๖.๗๓) เมื่อพิจารณาแนวโน้มของค่าร้อยละระหว่าง 
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ค่าความโปร่งใส พบว่า ค่าร้อยละเพ่ิมสูงขึ้น มีอันดับเพ่ิมขึ้นเทียบกับปี ๒๕๖๐ ขยับขึ้น 
๑๔๐ อันดับ อยู่ในเกณฑ์ความโปรงใส่สูงมาก แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 



๔๘ 

 

๔๘ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

๒๑ เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างสุจริต 
 
การยอมรับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS  
ชนะเลิศ ด้านส านักงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการ  ปี 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลงาน 
ดีเด่นด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี พ.ศ.2561 

3. ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นส านักงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมต้นแบบของจังหวัดหนองคาย จากผู้ว่า 
ราชการจังหวัดหนองคาย 

4. ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์  และ นักเรียน ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน 
 ด้วยก าหนดนโยบายน าสู่การปฏิบัติจริง ของผู้น า 

2. มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ 
3. การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ค าส าคัญ (Keywords) การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้น าส่งข้อมูล นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) ถนนมิตรภาพ ต าบลหนอง
กอมเกาะ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 
วันที่น าส่งข้อมูล 30 มิถุนายน 2562 
โทรศัพท์ 042-421074 โทรสาร : 042-421094  มือถือ 08 1055 2048 
E-mail  : Somjai02509@ gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

๔๙ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

ชื่อผลงานคือ รูปแบบการนิเทศการสอน ที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ความเป็นมา 

 จากผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  (สพม. 21 โมเดล) ในปีการศึกษา 2555 ที่เกิด
จากประสานเครือข่ายความร่วมมือ  สู่มาตรฐานผู้เรียน ครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์  โดยมีผลงาน 
เชิงประจักษ์จากการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  โดยมีผลการ
พัฒนาตามสภาพบริบทของโรงเรียน (เส้นการพัฒนาของแต่ละโรงเรียน) ที่เห็นพัฒนาการจากการน ารูปแบบ  
สพม. 21 โมเดล น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  เพ่ือแก้ปัญหาด้านคุณภาพครูผู้สอนสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้การบริหารจัดการเชิงระบบของศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  ตามแผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระเรียนรู้ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการ PAOR  (การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ) ของรูปแบบ สพม. 21 โมเดล  
 
วิธีการด าเนินงาน-กระบวนการ 
 การนิเทศแบบพัฒนาการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนางานนิเทศสู่
วิธีปฏิบัติที่ดี ที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการนิเทศเชิงปฏิบัติการ  
มี  5 ขั้นตอน คอื 

1. ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการจ าเป็น โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์บริบท  

น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาตามผลการวิเคราะห์  น าไปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนางาน 
  2. ขั้นวางแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   2.1  ประชุมชี้แจงแนวด าเนินงานการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให้กับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
บึงกาฬ  และ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 16 ศูนย์     
           2.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 16 ศูนย์วางแผนน าผล O-NET ของมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ต่ ามาพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนรู้ 

            2.3 จัดท าคู่มือการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเอกสาร
ประกอบการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ให้โรงเรียนในสังกัด 



๕๐ 

 

๕๐ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

          2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้การเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ ให้กับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 16 ศูนย์ 56  โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียน น าผล O-NET ของ
มาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีต่ ามาพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติในชั้นเรียนรู้ 

3. ขั้นปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
   3.1 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยศึกษานิเทศก์ทุกคน ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ และโรงเรียนรับผิดชอบ  
    3.2  พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยศึกษานิเทศก์ประจ า
โรงเรียน และประจ าศูนย์กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ร่วมกับโรงเรียนวิเคราะห์ผล O-NET   มาวางแผนพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนและกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ 
   3.3  ปฏิบัติงานภาคสนาม (นิเทศ ติดตาม การน าหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง) 
โดย ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ และโรงเรียนรับผิดชอบ วางแผนนิเทศ 
ติดตาม การน าหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการสังเกตการสอน 

           3.4  ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศก์
ประจ าโรงเรียน และประจ าศูนย์กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ น าเสนอผลงาน ครู  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน 

4.  ขั้นประเมินและรายงานผล 
  4.1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน  ครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย

ศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียน และประจ าศูนย์กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ วางแผน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน  ครูผู้สอน เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

  4.2 รายงานผลการด าเนินงานรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เขียนรายงานการวิจัย 
รายงานโครงการ ประเมินโครงการ จัดเวทีน าเสนอผลงานเป็นรายโรงเรียนโดยการรวมกลุ่มของสหวิทยาเขต 

          5. ขั้นการขยายผลต่อยอด และยกย่องเชิดชูเกียรติ   
             5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 21 ได้น าผลการพัฒนาเครือข่ายนิเทศ โดย
ใช้ รูปแบบ สพม. 21 โมเดล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 10 อันดับสุดท้ายของเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการนิเทศเต็มพิกัด โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
จดุเน้น สพฐ. น ามาเป็นประเด็นในการเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
             5.2 การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน มีการวิจัยต่อยอด
การใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 21 ที่น ามาใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ให้การ
สนับสนุนประกาศเป็นนโยบาย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
มีการน ารูปแบบสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมทั้ง 16 ศูนย์ ทั้ง 56 โรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูแกนน า   



๕๑ 
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ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงเพื่อนช่วยเพื่อน  ศึกษานิเทศก์ทุกคนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือร่วม
คิดร่วมท า  
             5.3 จัดท าฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดี ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ให้ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บไซต์ kmsecondary21.in.th  และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ผลส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 16 ศูนย์ 56  โรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  

2. มีครูต้นแบบการจัดท าหน่วยการเรียนรู้จ านวน 85 คน 
3. มีโรงเรียนร่วมวิจัยรูปแบบ 29 โรงเรียน 
4. มีคู่มือและเอกสารการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  

จ านวน 2 เรื่อง 
  
เชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีนวัตกรรมด้านวิชาการตามกลยุทธ์  
สพฐ.  ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นรูปแบบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

2. ครูมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
3. ครูมีรายงานผลการสอนหรือรายงานการวิจัยในชั้นเรียนน าเสนอเวทีวิชาการระดับโรงเรียน  
ระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
4. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ด ี
5. โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับรูปแบบ สพม. 21 โมเดล 
6. ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นแกนน าในการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดบึงกาฬ  จ านวน  197  คน 

7.นักเรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
การวิเคราะห์ 
เทคนิค/รูปแบบท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 

1. ใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ 7 C 5 E 
2. ศึกษานิเทศก์ใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย เช่น 

– นิเทศโดยจัดท าเอกสารให้ความรู้  
-   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
-   การนิเทศรายบุคคล   
-   การนิเทศทางไกลระบบอิเล็กทรอนิกส์   
-   การสังเกตการณ์สอน   
-  การให้ขวัญและก าลังใจ 



๕๒ 

 

๕๒ เอกสารการอบรมโครงการบริหารจดัการความรู้ศูนยพ์ฒันาวชิาการ สพม. ๒๑  
 

3. มีการเรียนรู้จากแบบปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
4. การสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร  
 

ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างย่ิง 
1. นโยบายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
2. การท างานเป็นทีมของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน  
3. ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของคนในองค์กร  
4. การสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร  

ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
- น าเสนอเวทีระดับชาติ 
- เผยแพร่ในเว็บไซต์ kmsecondary21.in.th 

ภาพกิจกรรม 

   
 
 
 
 

 

 

 


