แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้…เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลด้วย Power BI...
2. ชื่อเจ้าของความรู้...นายนิรุตติ์ ชื่นวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ...…………….
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด)
โดยที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็ นยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุ ล
และพัฒนาระบบ การบริ หารจัด การภาครัฐข้อ4.2กาหนดให้ภาครัฐบริ หารงานแบบบูร ณาการโดยมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้ าหมาย และเชื่ อมโยงการพัฒ นาในทุกระดับทุ กประเด็นทุ กภารกิจทุ กพื้น ที่ประกอบกั บระเบียบสานั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การบริหารงานเชิงพื้นที่แ บบบู รณาการ พ.ศ. 2560 กาหนดให้มียุ ทธศาสตร์ การพัฒนา
ภาคเป็น แผนกาหนดทิ ศทาง การพั ฒนาในภาพรวมของพื้ นที่แ ละเป็นเครื่อ งมือ บูรณาการแผนของส่วนราชการ
เพื่อขั บเคลื่ อนยุทธศาสตร์การพัฒ นา ไปสู่การปฏิ บัติผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดและแผนพัฒนา
จังหวั ดโดยใช้ กระบวนการประชาคมแบบ มี ส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนหรือ การจั ดเวทีร ะดมความคิด เห็ นของ
ประชาชนเพื่ อให้ได้ม าซึ่งปัญหาและความต้ องการ จากประชาชนในพื้น ที่ม าวิ เคราะห์ รวบรวมและจัด ลาดั บ
ความสาคั ญของปั ญหาและความต้ องการผ่า นกลไกการจั ดทา แผนพัฒ นาหมู่ บ้า นแผนชุ มชนแผนชุ มชนระดั บ
ตาบล(แผนพัฒ นาตาบล)แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ ให้ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุ กระดั บ
เป็นแผนเดียวกันและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุด
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
การศึกษาแนวทางการดาเนินงานที่ สอดคล้องกับ แนวทางกรมการพัฒนาชุม ชน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
1.ขั้นเตรียมการ
1) ศึกษาแนวทางและวิธีการจัดทา Power BI ด้วยวิธีที่สามารถนาไปถ่ายทอดให้ กับ
กลุ่มเป้าหมายและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริ ง
2) กาหนดรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทาตารางฝึกอบรม
3) กาหนดวิทยากรที่สามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ขั้นดาเนินการ
1) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนาเสนองานด้ วย Power BI
2) ติดตั้งโปรแกรม Power BI และการล็อกอินใช้งาน
2) ฝึกปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม Power BI โดยใช้ข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ในการวิเคราะห์

-23.ขั้นติดตามประเมิ นผล
1) กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทาและออกแบบ การนาเสนอในรูปแบบ Power BI
2) เจ้ า หน้า ที่ สามารถน าความรู้ ที่ได้ รั บ ไปประยุ กต์ ใช้ ในการน าเสนองานด้ วย Power BI
ได้อย่างถูกต้อง
3) เจ้าหน้ าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสามารถพี่เลี้ย งให้กับสานั กงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ในการจัดทา Power BI
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บแนวทางการดาเนิ นงานแบบพี่สอนน้อง
- การสร้างไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรม EXSel
- การปรับแต่งไฟล์ข้อมูลและการนาเข้าข้อมูล
- การเชื่อมโยงข้อมูล และการสร้างมูลค่าในโปรแกรม Power BI
- การออกแบบการนาเสนอที่สวยงาม
- การส่งออกและนาไปใช้ในระบบออนไลน์
2) กาหนดกิจกรรมในการถ่ายทอดให้น่าสนใจไม่เน้ นวิ ชาการมากจนเกิ นไป มีการสอดแทรกเทคนิค
และวิธีการใหม่ๆอย่างสม่าเสมอ
3) ติดตามความก้าวหน้าหลังจากฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปั ญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) ระยะเวลาการฝึ กอบรมน้อ ย เนื่อ งจากเนื้ อหาการฝึ กอบรมมี มาก และกระบวนการใช้โ ปรแกรม มี
ขั้นตอนมาก แต่ร ะยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ไม่เพี ยงพอ จาเป็นต้อ งใช้การสนั บสนุน ติดตามการใช้งานและ
เทคโนโลยีการประชุมออนไลน์
2) คอมพิวเตอร์ บางเครื่องไม่สมามารถรองรับโปรแกรมได้ เนื่ องจากการที่ใช้โ ปรแกรมระบบปฏิบัติการ
windows ที่ไม่ ทัน สมั ย ไม่ร องรั บโปรแกรม Power BI ควรให้ สานั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ด าเนิ น การอั พ เดท
ระบบปฏิบัติการwindows 7,8 เป็นระบบปฏิบัติการ windows 10
3) หลั งจากฝึกอบรมกลุ่ม เป้ าหมายขาดการทบทวน เนื่อ งจากภารกิจ ของหน่วยงานมี มากจึ งขาดการ
ทบทวนการใช้โปรแกรมอย่างสม่าเสมอ ควรมีการติดตามสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่จั งหวัดอย่างสม่าเสมอ
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) เกิดการประชาสัมพันธ์งานด้วย Power BI ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2) สามารถสร้างนักประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชนในพื้น ที่ได้ โดยใช้ Power BI
3) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการ และทักษะในการแก้ไขปั ญหาการใช้ งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายได้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการต่อไป

