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จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
บรรณำธิกำรทีป่รึกษำ  นายปรีชา  กิตติสัตยกุล  
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กองบรรณำธิกำร   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ 
     นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
     นางสาวสุพัตรา  เล้ียงพรม 
ออกแบบรปูเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล 
      นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 
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โปรด 
ระวัง !! 

      รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาแจ้งเตือน ประชาชนของตนว่า โปรแกรมอันตรำย ที่ไม่ควรน ามาติดต้ังบน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลมาจาก โปรแกรม Baidu IME ในช่วงต้นปี 2014 ซึ่งบริษัท Baidu บริษัทโปรแกรม
ช่ือดังของจีน ได้เข้ามาเปิดสาขาในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้พบว่าโปรแกรมเหล่านี้ได้มาท าการ spy 
ข้อมูลของ user และท าการส่งข้อมูลไปเก็บไว้บน cloud เก็บข้อมูลที่ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ 
เพราะข้อมูลที่มีการเก็บไปนั้นอยู่ในรูปข้อมูลส าคัญอาทิรหัสผ่านซึ่งถือเป็นอันตรายมาก นอกจากโปรแกรม
ตระกูล Baidu ยังมีโปรแกรมอีก 6 โปรแกรมที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศเตือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โปรแกรมเหล่านี้ท าตัวเป็นเหมือน Spyware, Malware, Adware ซึ่งก็คือพวกไวรัสชอบมาขโมยข้อมูล
ชาวบ้านไปท าไม่ดีไม่ร้าย จ าพวกรหัสผ่านต่าง ๆ ซึ่งโปรแกรมจะกรองและส่งไปที่บริษัท หรือเรียกง่ายๆ ว่า  
แฮกข้อมูลของเราไปค่ะ ซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นอันดับสองของโลกที่ถูกแฮกข้อมูลจากโปรแกรมเหล่านี้     
ฝากเป็นหูเป็นตาและคอยเตือนเมื่อเห็นโปรแกรมพวกนี้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของใครค่ะ 
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สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

            จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ฉบับที่ 7 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  
ในเอกสารฉบับนี้ ทางส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการส่ือสารให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมและข่าวสาร
สาระส าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้  
จะเกดิประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้
ส่ือสารระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
กับสมาชิก และท าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     ด้วยความปรารถนาดี... 

 
 
                                                                                  

 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     
              บรรณำธิกำร       
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   สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เป็นพระมหากษัตริย์
ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จข้ึนทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 จนถงึปจัจบุนั เปน็พระราชโอรสพระองคเ์ดียวในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ และทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่พระที่นั่ง
อุดร พระราชวังดุสิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช 2499 - 2505 
ที่ประเทศอังกฤษระหว่างพุทธศักราช 2509 - 2513 หลังจากนั้นได้ทรง
ศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย 
แล้วเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์
บัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัย
นิวเซาเวลล์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519 มีพระเชษฐภคินี คือ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐ
ภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0


 ผลรำงวัลกำรประกวดองค์ควำมรู้ดีเด่นและกำรจดันิทรรศกำรองค์ควำมรู้ดีเด่นของส ำนักงำน

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำป ี2560 

 1) ประเภทบุคคล (กลุ่มข้ำรำชกำร) 

  รางวัลชนะเลิศ      นางสาวอุดมพร  ทับศฤงฆรา    กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    นางสาวศิโรรัตน์  จันสีดา    กลุ่มอ านวยการ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ     กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
  รางวัลชมเชย       นางชูวรัตน์  สมแก้ว     กลุ่มกฎหมาย  
 2) ประเภทบุคคล (กลุ่มพนักงำนกองทนุและลูกจ้ำง) 
  รางวัลชนะเลิศ      นายธวัชชัย  เปี้ยปลูก     กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    นางสาวณัฐชา  ศรีวัฒนพันธุ์    กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นายอ านาจ  ด้วงโพนแร้ง    กลุ่มอ านวยการ 
  รางวัลชมเชย       นายกฤษณ์ชานนท์  จับใจนาย    กลุ่มกฎหมาย  
 3) ประเภทกลุ่มงำน 

  รางวัลชนะเลิศ      กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    กลุ่มอ านวยการ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    กลุ่มกฎหมาย 
  รางวัลชมเชย       กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 4) ผลการประกวดการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่น 
  รางวัลชนะเลิศ      กลุ่มอ านวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    กลุ่มกฎหมาย 
  รางวัลชมเชย       กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
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     ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับอนุมัติโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ ส านักงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการความรู้ แก่เจ้าหน้าที่

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใช้องค์ความรู้

เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตร ีด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  
ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม  
ระดมสมอง จ านวน 4 กลุ่ม เพื่อจัดท าบันทึกองค์ความรู้ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2560 
 



KM คืออะไร ?? 

 การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้  
ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู ่ ่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ 
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

 ควำมหมำยและรูปแบบของควำมรู้ 

 ความรู้ คือ ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และ ทกัษะความเขา้ใจ หรอื สารสนเทศทีไ่ด้รบัมาจากประสบการณ ์ส่ิงทีไ่ด้รบัมาจากการได้ยนิ ได้ฟงั การคดิ หรอื การปฏบิัติ  
องค์วิชาในแต่ละสาขา  

 รูปแบบของควำมรู้ มี 2 ประเภท คือ  

 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ส่ือต่างๆ เช่น VCD DVD  
Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ
ของ แต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่า ง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์ อักษร
ได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบ นามธรรม  
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   รู้หรือไม่ ??  
หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้  มีดังนี ้

  1. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง 
  2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather in            
interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่
คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 
  3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางส าคัญของความรู้มิใช่
ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 
  4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยามใหม่
ของผู้จัดการ คือผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
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     แนวทำงกำรด ำเนินงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  

        ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2560  ประกาศ !! 

 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0416.2/ว 1151 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การด าเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่ก าหนด โดยให้จังหวัดสรุปรายงานการประเมินผลฯ ตัวช้ีวัดที่ 

1.2 ตามแบบสรุปรายงานฯ ส่งให้กับส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามงวดที่ก าหนด จึงขอให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่

ด าเนินการบันทึกข้อมูลการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนและการโอนเงินให้กับสมาชิกลงในระบบโปรแกรม (SARA) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน ขอให้จังหวัดด าเนินการตามที่หนังสือแจ้งด้วยนะคะ...  
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กิจกรรมที่ 2 ประกวดองค์ควำมรู้ดีเด่นของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี 2560  
ด ำเนนิกำรเมื่อวันที ่13 - 14 มิถนุำยน 2560 ณ ห้องประชมุ 3003 ชัน้ 3 กรมกำรพฒันำชุมชน โดยมี     
การจัดเวทีให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้น าเสนอองค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นของแต่ละบุคคล และ
องค์ความรู้ของแต่ละกลุ่มงาน 
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กิจกรรมที่ 3 จัดตลำดนัดควำมรู ้กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีประจ ำปี 2560  
ด ำเนนิกำรเมื่อวันที ่20 มิถนุำยน 2560 ชัน้ 3 กรมกำรพฒันำชุมชน โดยมีการให้แต่ละกลุ่มงานได้จัดท าบอร์ด
นิทรรศการองค์ความรู้ของกลุ่ม มาจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่นของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

 


