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คํานํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ใหทุกสวนราชการมีการขยายผลการดําเนินงานการจัดการความรู โดยสงเสริมและ
พัฒนาระบบการจัดการความรูในสวนราชการใหตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งจะมุงเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่จะมีผลตอ
การปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรอยางตอเนื่องและยั่งยืน
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ไดดําเนินการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร และกําหนดองคความรูที่สามารถตอลบรับ
ประเด็นยุทธศาสตร และจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ ตามขั้นตอน
กระบวนการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน (Knowledge Management) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องคประกอบ (Change
Management Process) มาบูรณาการรวมกัน และกําหนดกิจกรรมยกยองชมเชยเปนกิจกรรมที่ 8
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ จะ
เปนทิศทางในการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป
ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
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สารบัญ
คํานํา
ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ
แผนการจัดการความรูแผนที่ 1
แผนการจัดการความรูแผนที่ 2
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2. ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ
เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จึงไดประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังตอไปนี้
1. นายศุภกร วงศปราชญ ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
เปนผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge officer : CKO) ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน
มีหนาที่
ใหนโยบาย แนวทางในการดําเนินงานจัดทําแผนงานจัดการความรู สงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหการจัดการความรูของสํานักการลูกเสือฯ สัมฤทธิ์ผลอยางเปน
รูปธรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการดําเนินงานบริหารจัดการความรู
คณะกรรมการจัดการความรู (KM Team) ประกอบดวย
๑. นายศุภกร วงศปราชญ ประธานกรรมการ
๒. นายสายัณห สันทัด รองประธานกรรมการ
๓. นายถานันดร สุวรรณรัตน รองประธานกรรมการ
๔. นายยินดี ปน แววงาม รองประธานกรรมการ
๕. นายอุดม บุตตะ กรรมการ
๖. นางวรรณภา พรหมถาวร กรรมการ
๗. นางสาวเปลงศรี ปนพล กรรมการ
๘. นายสมหมาย วีระชิงชัย กรรมการ
๙. นางชลรส นงคภา กรรมการ
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๑๐. นายยศดนัย สุวรรณพฤกษ กรรมการ
๑๑. นายวิรัตน ปองเปยม กรรมการ
๑๒. นางไพเราะ นิยมวานิช กรรมการ
๑๓. นายสุวรรณ ปลายแกน กรรมการ
๑๔. นายพีรพงษ ออนหวาน กรรมการ
๑๕. นางพัชนี นาคะนาท กรรมการ
๑๖. นายทองพูล จันทบูรณ กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางภัทรวิภา จันทบูรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๘. นางสาวกอแกว อกอุน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่

สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการใหการจัดการความรูของสํานักการลูกเสือฯ สัมฤทธิผล อยางเปนรูปธรรม ใหคําปรึกษาแนะนําแกไขอุปสรรคตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานบริหารจัดการความรูของสํานักการลูกเสือฯ รวมประชุมเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางาน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายรวมถึงการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและประชาสัมพันธการจัดการความรูในสํานักฯ
คณะทํางานจัดการความรู (KM Working Group) ประกอบดวย
๑. นายถานันดร สุวรรณรัตน หัวหนาคณะทํางาน
๒. นายสายัณห สันทัด รองหัวหนาคณะทํางาน
๓. นายยินดี ปนแววงาม รองหัวหนาคณะทํางาน
๔. นายทองพูล จันทบูรณ รองหัวหนาคณะทํางาน
๕. นายอุดม บุตตะ คณะทํางาน
๖. นายยศดนัย สุวรรณพฤกษ คณะทํางาน
๗. นางชลรส นงคภา
คณะทํางาน
๘. นางขนิษฐา ครามศรี คณะทํางาน
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๙. นายสมหมาย วีระชิงชัย คณะทํางาน
๑๐. นางวรรณภา พรหมถาวร คณะทํางาน
๑๑. นางสาวกิ่งโพยม บุษบงค คณะทํางาน
๑๒. นายอํานาจ สายฉลาด คณะทํางาน
๑๓. นางกุลธิดา มังกรไชยา คณะทํางาน
๑๔. นายอาสาฬห พรหมรักษ คณะทํางาน
๑๕. นางสรอยทอง พรพัฒนาจิรพันธ คณะทํางาน
๑๖. นางไพเราะ นิยมวานิช คณะทํางาน
๑๗. นางสุธินี ขาวออน คณะทํางาน
๑๘. นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย คณะทํางาน
๑๙. นางวันทนา ผลผะกา คณะทํางาน
๒๐. นายอรุณ ศรีวรนารถ คณะทํางาน
๒๑. นางปริศนา เรืองศรี คณะทํางาน
๒๒. นางภัทรวิภา จันทบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ
๒๓. นางสาวกอแกว อกอุน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๒๔. นางจํานงค แจมเจริญ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ5
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู
ของสํานักฯ ใหสัมฤทธิผล ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข ประสานงานกับหนวยงานดานการจัดการความรู ทั้งภายในและภายนอกของสํานักฯ เปน
แบบอยางที่ดีในเรื่องของการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงานตนเอง รวมถึงการประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ผูบริหารดานการจัดการความรู (CKO) มอบหมาย
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แผนการจัดการความรู
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชือ่ สวนราชการ : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หนาที่ : 1

เปาประสงค
เปาหมาย
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
(Objective)
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นระบบยุทธศาสตร
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ไดรับการ
ระดับความสําเร็จของการศึกษากระบวนการ
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชกระบวนการ
ระดับ 5
ของนักเรียนนักศึกษาโดย เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมโดย ยุวกาชาด (การชุมนุมยุวกาชาด)ในการพัฒนา
ยุวกาชาด
ผานกระบวนการลูกเสือ ผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด คุณธรรม
2. การจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
ยุวกาชาด ปรับปรุงและ อยางจริงจัง
3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
พัฒนาหลักสูตรการจัด
ผูบังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร

แผนการจัดการความรู
แผนที่ 1

องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชกระบวนการยุวกาชาด
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหบุคลากรของสกก. มีความรู ความเขาใจสามารถจัดงานชุมนุมยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตาม
กระบวนการยุวกาชาด
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการศึกษาการใชกระบวนการยุวกาชาด (การชุมนุมยุวกาชาด) ในการพัฒนาคุณธรรม

ผูทบทวน : …………………………………………….……………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู(CKO)

ผูอนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน(CEO)
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แผนการจัดการความรู
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แบบฟอรม1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชือ่ สวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

หนาที่ : 2

เปาประสงค
เปาหมาย
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
(Objective)
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นระบบยุทธศาสตร
1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ไดรับการ
ระดับความสําเร็จของการจัดประกวดระเบียบแถว
ระดับ 5
2. งานชุมนุมลูกเสือตางประเทศ
ของนักเรียนนักศึกษาโดย เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมโดย ลูกเสือ
ผานกระบวนการลูกเสือ ผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด
3. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ
ยุวกาชาด ปรับปรุงและ อยางจริงจัง
พัฒนาหลักสูตรการจัด
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร

แผนการจัดการความรู
แผนที่ 2

องคความรูที่จําเปน : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหบุคลากรของสกก. มีความรู ความเขาใจสามารถจัดการประกวดระเบียบแถวไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยผานกระบวนการลูกเสือ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

ผูทบทวน : …………………………………………….……………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู(CKO)

ผูอนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน(CEO)
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แผนการจัดการความรู
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แบบฟอรม1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชือ่ สวนราชการ : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางกลไกและเครือขาย
ในการปกปอง คุมครอง
สิทธิและความประพฤติ
ของนักเรียน นักศึกษา

เปาประสงค
(Objective)
นักเรียน นักศึกษา ไดรับการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมโดย
ผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด
อยางจริงจัง

หนาที่ :3
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักสูตรและคูมือ
อาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา

เปาหมาย
ของตัวชี้วัด
ระดับ 5

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นระบบยุทธศาสตร
1.การสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
2. การสรางภาคีเครือขาย
3. หลักสูตรอาสาสมัคร และคูม อื อาสาสมัครสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางกลไกและเครือขายในการปกปอง คุมครองสิทธิและความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
แผนการจัดการความรู
แผนที่ 3

องคความรูที่จําเปน : หลักสูตรและคูมืออาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหบุคลากรของสกก. มีความรู ความเขาใจสามารถจัดฝกอบรมอาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพสงผล
ใหนักเรียน และนักศึกษามีความประพฤติที่ดี
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักสูตรและคูมืออาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ผูทบทวน : …………………………………………….……………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู(CKO)

ผูอนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน(CEO)
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู(KM
 Action Plan)
ชือ่ สวนราชการ : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชกระบวนการยุวกาชาด
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการศึกษาการใชกระบวนการยุวกาชาด (การชุมนุมยุวกาชาด) ในการพัฒนาคุณธรรม
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1
การบงชี้ความรู
การเตรียมการและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
มี.ค.53
จํานวนองคความรู
จํานวน 2 เรื่อง
KM Team
CKO และ
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
KM Team
เครื่องมือการดําเนินกิจกรรม เกี่ยวกับองค
ความรูเรื่อง
- หลักเกณฑการคัดเลือก
- คูมือการจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ
1.2 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
2

การสรางและแสวงหาความรู
2.1 มอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบ
แสวงหาความรูในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดงานชุมนุมฯ ที่ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑ

ส.ค.53

เม.ย.53

จํานวนเอกสารองคความรู

จํานวนคณะทํางานการจัดการ
ความรู

จํานวน 2 รายการ

1 คณะทํางาน

KM Team
KM Team

หนาที่: 4

สถานะ

ระยะเริ่ม
ดําเนินการ

CKO และ
ระยะเริ่ม
KM Team
ดําเนินการ
CKO และ KM ระยะเริม่
Team
ดําเนินการ

หมายเหตุ

KMP 1
CMP 1

CMP 1,2

10

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

3

การจัดการความรูใ หเปนระบบ
3.1 รวบรวมความรูที่ไดจากการไปคนควา
เพิ่มเติมนํามาจัดเปนหมวดหมู และจัดทํา
ฐานขอมูลเปน Knowledge Base การจัดทํา
เครื่องมือการดําเนินกิจกรรมที่ได
มาตรฐานเกี่ยวกับ
- หลักเกณฑการคัดเลือก
- คูมือการจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ
3.2 จัดทําเนียบผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมงานชุมนุม

4

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
4.1 ประมวลความรูจากการพิจารณาของผูมี
ความรูและเชี่ยวชาญดานการจัดทําคูมือการ
จัดงานชุมนุมฯ โดยจัดทําเปนรูป “ราง”
เอกสาร กอนนําไปสูการปฏิบัติ
4.2 เชิญบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรม
งานชุมนุมฯ รวมดําเนินการประมวลและ
กลั่นกรองความรู โดยพิจารณารูปแบบ
ขั้นตอนใหถูกตอง เรียบเรียงใหทันสมัย
เขาใจงาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

พ.ค.53

จํานวนขอมูลความรู

2 เรื่อง

พ.ค.53

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญดานการจัดทํา
คูมือ

1 ชุด

มิ.ย.53

จํานวนรางเอกสาร

จํานวนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดทําคูมือ

1 เลม

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

KM Team ของ CKO และ KM ระยะ
กลุมกย.
Team ของ
ดําเนินการ
กลุม กย.

ผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดทําคูมือ
การจัดกิจกรรม
ผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดทําคูมือ
KM Team
ของกย.

หมายเหตุ
CMP 1

CKO และ KM
Team
KM Team ขอ
งกย.

ระยะ

CMP 1,2

ดําเนินการ

อยางนอย 3 คน

11

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

5

การเขาถึงความรู
5.1 นําความรูมาพัฒนาเขาสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธองคความรู
เกี่ยวกับคูมือการจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

พ.ค. – มิ.ย.53

6

7

8

การเรียนรู
7.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่สนใจใหนํา
ความรูไปปฏิบัติ
การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด
-จํานวนขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-จํานวนชองทาง

พ.ค. – มิ.ย.53 จํานวนครั้งในการจัดเวที
จํานวนผูเขารวมในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2 เรื่อง

สถานะ

หมายเหตุ

ระยะ

CMP 2

ดําเนินการ

จํานวน 1 ชองทาง

1 ครั้ง
20 คน

กลุม กย. /KM
Team /บุคคลที่
เกี่ยวของ

กลุม กย. /KM
Team/สบย.

KM Team กย. ระยะ

กลุม กย. /KM
Team/สบย.

KM Team กย. ระยะ
ดําเนินการ

ก.ค.- ส.ค 53

จํานวนผูสนใจนําความรูไปปฏิบัติ

15 คน

กันยายน 53

จํานวนผูที่สามารถถายทอดความรู

3 คน

ผูทบทวน : …………………………………………….……………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู(CKO)

กลุมเปาหมาย

KM Team
ของ กย.

ระยะ

CMP 3

ดําเนินการ

CMP 4,5

ดําเนินการ
CMP 6

ผูอนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน(CEO)
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู(KM
 Action Plan)
ชือ่ สวนราชการ : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
องคความรูที่จําเปน (K) : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1
การบงชี้ความรู
การเตรียมการและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
จํานวนองคความรู
จํานวน 1 องค
KM Team
CKO และ
มี.ค.53
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนิน
KM Team
กิจกรรม เกี่ยวกับองคความรูเรื่องหลักเกณฑ
และรูปแบบการประกวดระเบียบแถว

2

1.2 สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ
การสรางและแสวงหาความรู
2.1 มอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบ
แสวงหาความรูในเรื่องการดําเนินกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวที่ไดมาตรฐาน

ส.ค.53

จํานวนเอกสารองคความรู
จํานวนคณะทํางานการจัดการ
ความรู

สถานะ

ระยะเริ่ม
ดําเนินการ

หมายเหตุ

KMP 1
CMP 1

จํานวน 1รายการ
KM Team

เม.ย.53

หนาที่: 2

1 คณะทํางาน

CKO และ KM ระยะเริ่ม
Team
ดําเนินการ

CMP 1,2

13

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

3

การจัดการความรูใ หเปนระบบ
3.1 รวบรวมความรูที่ไดจากการไปคนควา
เพิ่มเติมนํามาจัดเปนหมวดหมู และจัดทํา
ฐานขอมูลเปน Knowledge Base การ
ดําเนินกิจกรรมที่ไดมาตรฐานเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและรูปแบบการประกวด
ระเบียบแถว

4

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

พ.ค.53

จํานวนขอมูลความรู

จํานวน 2 เรื่อง

3.2 จัดทําเนียบผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําเกณฑการประกวด
ระเบียบแถว

พ.ค.53

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญดานการตัดสิน
การประกวดระเบียบแถว

จํานวน 1 ชุด

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
จัดเสวนาผูมีความรูและผูเชี่ยวชาญดานการ
ประกวดระเบียบแถวเพื่อพิจารณาเกณฑการ
การตัดสินการประกวดใหถูกตองครบถวน

มิ.ย.53

จํานวนครั้งของการประชุม

จํานวน 1 ครั้ง

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

KM Team ของ CKO และ KM ระยะ
กลุมกส.
Team ของ
ดําเนินการ
กลุม กส.

ผูเชี่ยวชาญดาน
การตัดสินการ
ประกวด
ระเบียบแถว
ลูกเสือ
ผูเชี่ยวชาญดาน
การตัดสินการ
ประกวด
ระเบียบแถว/
KM Team
ของกส.

หมายเหตุ
CMP 1

CKO และ KM
Team ของ
กลุม กส.

KM Team
ของกส.

ระยะ

CMP 1,2

ดําเนินการ
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ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

5

การเขาถึงความรู
5.1 นําความรูมาพัฒนาเขาสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธองคความรู
เกี่ยวกับเกณฑการตัดสินประกวดระเบียบ
แถว
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
6.1 การสอนงาน
6.2 การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน
หนังสือเวียน เว็บไซด ฯลฯ

พ.ค. – มิ.ย.53

6

7

8

การเรียนรู
7.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่สนใจใหนํา
ความรูไปปฏิบัติ
การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด
-จํานวนขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-จํานวนเอกสาร

พ.ค. – มิ.ย.53 - จํานวนครั้งในการสอนงาน
- จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ

เปาหมาย
จํานวน 1 เรื่อง

185 เขตพื้นที่
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
KM Team
ของกส.

KM Team ขอ

จํานวน 2 ครั้ง
จํานวน 2 ครัง้

กลุม กส. /KM
Team /บุคคลที่
เกี่ยวของ

185 เขตพื้นที่
การศึกษา

KM Team

185 เขตพื้นที่
การศึกษา

KM Team

ก.ค.- ส.ค 53

จํานวนผูสนใจนําความรูไปปฏิบัติ

จํานวน 20 คน

กันยายน 53

จํานวนผูที่สามารถถายทอดความรู

จํานวน 2 คน

ผูทบทวน : …………………………………………….……………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู(CKO)

กลุมเปาหมาย

สถานะ

หมายเหตุ

ระยะ

CMP 2

ดําเนินการ

ระยะ

CMP 3

ดําเนินการ

ระยะ

CMP 4,5

ดําเนินการ
ระยะ
ดําเนินการ

CMP 6

ผูอนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน(CEO)
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู(KM
 Action Plan)
ชือ่ สวนราชการ : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : สรางกลไกและเครือขายในการปกปอง คุมครองสิทธิและความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
องคความรูที่จําเปน (K) : อาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักสูตรและคูมืออาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1
การบงชี้ความรู
การเตรียมการและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
มี.ค.53
จํานวนองคความรู
จํานวน 1 เรื่อง
KM Team ของ CKO และ
1.1 จัดประชุมเชิงเพื่อจัดทําหลักสูตรและ
กลุม กน.
KM Team
คูมืออาสาสมัครสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

2

1.2 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
การสรางและแสวงหาความรู
2.1 มอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบ
แสวงหาความรูในการจัดทําหลักสูตรและ
คูมืออาสาสมัครสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษาใหไดมาตรฐาน

ส.ค.53
เม.ย.53

จํานวนเอกสาร
จํานวนคณะทํางานการจัดการ
ความรู

หนาที่: 2

สถานะ

ระยะเริ่ม
ดําเนินการ

หมายเหตุ

KMP 1
CMP 1

จํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 1
คณะทํางาน

KM Team ของ CKO และ KM ระยะเริ่ม
กลุม กน.
Team
ดําเนินการ

CMP 1,2
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ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

3

การจัดการความรูใ หเปนระบบ
3.1 รวบรวมความรูที่ไดจากการไปคนควา
เพิ่มเติมนํามาจัดเปนหมวดหมู และจัดทํา
ฐานขอมูลเปน Knowledge Base การจัดทํา
หลักสูตรและคูมืออาสาสมัครสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ได
มาตรฐาน
3.2 จัดทําเนียบผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดทําหลักสูตรและคูมืออาสาสมัคร
สงเสริมความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษา
การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
4.1 ประมวลความรูจากการพิจารณาของผูมี
ความรูและเชี่ยวชาญดานการจัดทําหลักสูตร
และคูมืออาสาสมัครสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาโดยจัดทําเปนรูป “ราง”
เอกสาร กอนนําไปสูการปฏิบัติ
4.2 เชิญบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําหลักสูตรและคูมือ
อาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา รวมดําเนินการประมวลและ
กลั่นกรองความรู โดยพิจารณารูปแบบ
ขั้นตอนใหถูกตอง เรียบเรียงใหทันสมัย
เขาใจงาย

4

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

พ.ค.53

จํานวนขอมูลความรู

จํานวน 2 เรื่อง

พ.ค.53

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญดานการจัดทํา
คูมือ

จํานวน 1 ชุด

มิ.ย.53

จํานวนรางเอกสาร

จํานวนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดทําหลักสูตรฯ

จํานวน 1 เลม

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

KM Team ของ CKO และ KM ระยะ
กลุมกน.
Team ของ
ดําเนินการ
กลุม กน.

หมายเหตุ
CMP 1

ผูเชี่ยวชาญดาน CKO และ KM
การจัดทําคูมือ Team ของ
อาสาสมัครฯ กลุม กน.
ผูเชี่ยวชาญดาน KM Team
การจัดทํา
ของ กน.
หลักสูตร KM
Team ของกน.

ระยะ

CMP 1,2

ดําเนินการ

อยางนอย 3 คน
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ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

5

การเขาถึงความรู
5.1 นําความรูมาพัฒนาเขาสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธองคความรู
เกี่ยวกับหลักสูตรและคูมืออาสาสมัครฯ
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การสอนงาน/ทดลองใชหลักสูตร
6.2 การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน
หนังสือเวียน เว็บไซด ฯลฯ
การเรียนรู
7.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่สนใจใหนํา
ความรูไปปฏิบัติ

6

7

8

การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

พ.ค. – มิ.ย.53 -จํานวนขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-จํานวนเอกสารเผยแพร

พ.ค. – มิ.ย.53

เปาหมาย
จํานวน 2 เรื่อง
จํานวน 2 เรื่อง

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ

จํานวน 2 ครั้ง

ก.ค.- ส.ค 53

จํานวนผูสนใจนําความรูไปปฏิบัติ

จํานวน 20 คน

กันยายน 53

จํานวนผูที่สามารถถายทอดความรู

จํานวน 2 คน

ผูทบทวน : …………………………………………….……………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู(CKO)

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

พนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
นักศึกษาทั่ว
ประเทศ

KM Team
ของกลุม กน.

ระยะ

CMP 2

กลุม กน. /KM
Team /บุคคลที่
เกี่ยวของ

KM Team
ของกลุม กน.

กลุมกน./พนักงาน
เจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา
ทั่วประเทศ

KM Team

กลุม กน.

KM Team

ดําเนินการ

ระยะ

CMP 3

ดําเนินการ

ระยะ

CMP 4,5

ดําเนินการ
ระยะ
ดําเนินการ

CMP 6

ผูอนุมัติ : …………………………..………………………………………………
(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน(CEO)
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คําสั่งสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ที่ ๑๓
/๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู คณะกรรมการจัดการความรู และคณะทํางานจัดการความรู
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
-----------------------ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหทุกสวนราชการในสังกัดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เปนตัวชี้วัดในมิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคการ และสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. ไดกําหนดใหตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดที่ ๑๒ ในระดับสํานัก ซึ่งจะตองดําเนินการ ๗ หมวด และหมวด ๔ การวัด การ
วิเคราะห และการจัดการความรู เปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management :KM) ของสํานักการลูกเสือฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จึงแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู คณะกรรมการจัดการความรู และคณะทํางาน
จัดการความรู ดังนี้
นายศุภกร วงศปราชญ ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
เปนผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge officer : CKO) ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
มีหนาที่ใหนโยบาย แนวทางในการดําเนินงานจัดทําแผนงานจัดการความรู สงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหการจัดการความรูของสํานักการลูกเสือฯ
สัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการดําเนินงานบริหารจัดการความรู
20

-๒คณะกรรมการจัดการความรู (KM Team) ประกอบดวย
๑. นายศุภกร วงศปราชญ ประธานกรรมการ
๒. นายสายัณห สันทัด รองประธานกรรมการ
๓. นายถานันดร สุวรรณรัตน รองประธานกรรมการ
๔. นายยินดี ปนแววงาม รองประธานกรรมการ
๕. นายอุดม บุตตะ กรรมการ
๖. นางวรรณภา พรหมถาวร กรรมการ
๗. นางสาวเปลงศรี ปนพล กรรมการ
๘. นายสมหมาย วีระชิงชัย กรรมการ
๙. นางชลรส นงคภา กรรมการ
๑๐. นายยศดนัย สุวรรณพฤกษ กรรมการ
๑๑. นายวิรัตน ปองเปยม กรรมการ
๑๒. นางไพเราะ นิยมวานิช กรรมการ
๑๓. นายสุวรรณ ปลายแกน กรรมการ
๑๔. นายพีรพงษ ออนหวาน กรรมการ
๑๕. นางพัชนี นาคะนาท กรรมการ
๑๖. นายทองพูล จันทบูรณ กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางภัทรวิภา จันทบูรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๘. นางสาวกอแกว อกอุน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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-๓มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการใหการจัดการความรูของสํานักการลูกเสือฯ สัมฤทธิผล อยางเปนรูปธรรม ใหคําปรึกษาแนะนํา
แกไขอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานบริหารจัดการความรูของสํานักการลูกเสือฯ รวมประชุมเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางาน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายรวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและประชาสัมพันธการจัดการความรูในสํานักฯ
คณะทํางานจัดการความรู (KM Working Group) ประกอบดวย
๑. นายถานันดร สุวรรณรัตน หัวหนาคณะทํางาน
๒. นายสายัณห สันทัด รองหัวหนาคณะทํางาน
๓. นายยินดี ปนแววงาม รองหัวหนาคณะทํางาน
๔. นายทองพูล จันทบูรณ รองหัวหนาคณะทํางาน
๕. นายอุดม บุตตะ คณะทํางาน
๖. นายยศดนัย สุวรรณพฤกษ คณะทํางาน
๗. นางชลรส นงคภา คณะทํางาน
๘. นางขนิษฐา ครามศรี คณะทํางาน
๙. นายสมหมาย วีระชิงชัย คณะทํางาน
๑๐. นางวรรณภา พรหมถาวร คณะทํางาน
๑๑. นางสาวกิ่งโพยม บุษบงค คณะทํางาน
๑๒. นายอํานาจ สายฉลาด คณะทํางาน
๑๓. นางกุลธิดา มังกรไชยา คณะทํางาน
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-๔๑๔. นายอาสาฬห พรหมรักษ คณะทํางาน
๑๕. นางสรอยทอง พรพัฒนาจิรพันธ คณะทํางาน
๑๖. นางไพเราะ นิยมวานิช คณะทํางาน
๑๗. นางสุธินี ขาวออน คณะทํางาน
๑๘. นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย คณะทํางาน
๑๙. นางวันทนา ผลผะกา คณะทํางาน
๒๐. นายอรุณ ศรีวรนารถ คณะทํางาน
๒๑. นางปริศนา เรืองศรี คณะทํางาน
๒๒. นางภัทรวิภา จันทบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ
๒๓. นางสาวกอแกว อกอุน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๒๔. นางจํานงค แจมเจริญ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักฯ ใหสัมฤทธิผล ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข ประสานงานกับหนวยงานดานการ
จัดการความรู ทั้งภายในและภายนอกของสํานักฯ เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงานตนเอง รวมถึงการประชาสัมพันธ
กิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบริหารดานการจัดการความรู (CKO) มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
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CKO Profile
สวนที่ 1 : ชื่อหนวยงาน / ผูบริหารดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูบริหารดานการจัดการความรู
ชื่อ – สกุล : นายศุภกร วงศปราชญ
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ – สกุล
Mr.Supakorn Worngprach
(ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ป/เกิด
เกิดวันที่ 24 ธันวาคม 2496
ตําแหนงงาน
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
(ปจจุบัน) :
การฝกอบรมและ
2528 ฝกอบรมผูบริหารกรมพลศึกษา สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
การศึกษาดูงาน
2534 ฝกอบรมพัฒนาบุคลากร สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ
2534 สัมมนาการกอสราง ศูนยฝกอบรมบางละมุง จ.ชลบุรี
2535 ฝกอบรมผูบริหารงานยุวกาชาด ศูนย “ผิน แจมวิชาสอน” กทม.
2535 ฝกอบรมการบริหารงานพัสดุ กรมพลศึกษา
2538 ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
2551 ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ A.L.T. คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
2551 ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ L.T. คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
2551 ฝกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส. รุน 53) วิทยาลัยมหาดไทย
2535 ศึกษาดูงาน ดานการกาชาด/ยุวกาชาด ประเทศมาเลเซีย/สิงคโปร
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การฝกอบรมและ
การศึกษาดูงาน

2539 ศึกษาดูงาน ดานการกาชาด /ยุวกาชาด ประเทศออสเตรเลีย /นิวซีแลนด
2550 ศึกษาดูงานโครงการคทาแหงสันติภาพ ประเทศฟลิปปนส
2550 เขารวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 ประเทศอังกฤษ
2551 ศึกษาดูงานโครงการ PMQA ประเทศสวีเดน, นอรเวย ,เดนมารก
2551 ศึกษาดูงานโครงการเจรจาความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมยุวกาชาด ประเทศญี่ปุน
2552 ศึกษาดูงานโครงการเจรจาความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรกิจกรรม
ยุวกาชาด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2552 ศึกษาดูงานงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ประเทศเบลเยี่ยม

ที่อยู :
การติดตอสื่อสาร :

บานเลขที่ 36/96 หมู 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : 02-2820850
โทรสาร : 02 -282 0850
โทรศัพทมือถือ : 081-8068239
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด – เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ค.บ.
สังคมศึกษา
ว.ค.พระนครศรีอยุธยา
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บาน
สมเด็จเจาพระยา

ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
2522
2550
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