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i:'l-~~t!~1m1krbLt,~f,LU~~f,LUrbf,W~\d~~f,LUn,1
"

~L~2-tL~n,Q1B~1n,tm~f,Lun,,VU3~mLmG1L~f,Lun,trbt,~n,t,~~~~1lJ.'j~t!~Bkn,Li:'t!I':1i:'Bfl.n,t,~~~~~~G)'k}'M,
n.~,

rt'JLrb~f,fbn,i:'Q;L~nfbkrbLt,~f,LU~~f,LUn,Li:'LlA~rt'J~~n,L~n,tQ.GLt,~W\dWL~Rn,t,L~i:'Ln,.;!)
n.
kn,~~m~~fb1Ut!11f,LUrbf,W~\d~~f,LU

ntrbQ.~f,fbf,LUn,BU~f,fbf,L~UB1LlA~~f,LUn,trbt,~n,t,~~Gl~llJ.'j~t!~Bkn,Li:'t!I':1i:'Bfl.n,t,~~~~~~G)'k}'M,rt'JLrb~f,fbn,i:'
'"~I'llt'tIIb

Q;L~~f,fbkrbLt,~f,LU~~UUn,Li:'LlA~rt'J~~n,L~n,t!b~~f,W~l!b~mLULmm,Eot,L~i:'Ln,'lJ.'j

f,LUgLRUk}i:'t,f,fA,~W
'""'" ~n.

~Wn,rb~l-n,Li:'U,tbL~i:'Bfl.~Rsln,~mn,~M,11~1':11krbLt,~UU~~UUntf,L~UB1~tvtlL!b~t!11n,~i:'Bl}mLi:'n,G1L~
"

f,LUn,tf,L~UBmB~~t,f,Wn,LmG1L~f,LUn,1':111i:'Lt,f,LUn,trbt,~n,t,~~~~1~~t!~Bkn,Li:'t!I':1i:'Bfl.n,t,~~~~~~G)
n.~

'k}'M,rt'JLrb~f,fbn,i:'Q;L~~f,fbkrbLt,~f,LU~~f,LUn,Li:'LlA~rt'J~~n,L~n,t~W~n,Lrb~W~G!}k}Xti:'Ln,'G)

f,LUgLRUk}i:'t,f,fA,~Wf,wn,rbKf, 'C:r8:7p;:::.I'b

n,Li:'U,tbL~i:'Bfl.krbLt,~f,LU~~f,LUn,Li:'n,G1L~f,LUn,l1~fb~t!11n,BWLlA~~f,L~UB1i:'Bfl.i:'B~U~rbLt,~n,B~~t,f,W
n.

n,Li:'n,o.1L~f,LUn,tLRU~fbL~L!b~m1L~~tt!11~n,,VL~n,Li:'n,o.1L~f,LUn,1':111i:'Lt,f,LUn, trbt,~n,t,~~~~lO@~t!~Bk
n.~

n,Li:'t!I':1i:'Bfl.n,t,~~~krbLt,~f,LU~~f,LUn,Li:'LlA~rt'J~L,CbIf1,t,kb~n,L~n, t~~~t,l1!bWl-~~t,L~i:'Ln,'@
n.

(I1Lll)~LUnmL~I1e,~~'::I' I=J'II~o111

,
WLt!~mBfl.

n,Li:'~D~fbf,LUnu-LWU~~f,fbfbUn,~~m~~fb1Ut!11f,LUUL~krbLt,~~i:'BL!bf,LU~U,L~~t!11n,~~1IAn,~Bljf,LUf,L~UB1
n.

~M,1mI':11n,Gl~1i:'~11~n,~rb~LQ.~f,fbf,LU~~t!11kn,~~mGl~fb1Ut!"f,LUUL~n,~~'lA,n,~Bljf,L~UB'LlA~~/W"lJ.'j
n.
kn,Gl~mGl~fb'Ut!1'f,LUrbf,W~\d~~G·lJ.'j

n.,
krbLt,~~i:'Bi:'~L~1f,LUi:'LlA,i:'Bfl.i:'~n,Lf,fA,WLt!~n,~llln,~rb~LQ.~f,fb~'lJ.'j

n.n.
n,~'~f,fb~t!~1mtLIf1,Bt:,~t!"krbLt,~~i:'Bn,~'~f,fbn,B~~t,f,WB~,krbLt,~i:'BWn,~U~t!1't!m~f,fbf,LU;!)'lJ.'j

""n.
n,n,~mQ'~krbLWf,LU~~f,LUlJ.'j'lJ.'j
n.
f,rbLt,~LIf1,i:'t,~"~t!"i:'Lf,~f,LUG)'lJ.'j
"" n.

mLt,~Q.i:'n,f,LU@'lJ.'j
".., " n.

f,rbLt,~f,LUW~f,LUn,I':1'mLWf,LUn,mL~'lJ.'j ~I'b'C:r0

J'\b1\I'b
trbLt,~f,LU~~f,LUn,I':1"Wrbn,B~t!"f,LIf1,WI':1Bn,~, (UEldU01PIf~)f,rbLt,~f,LU~~f,LUn,I':1"LfA,~~'G) 1"5I'b'<:;Pf'tI'1::7I1iI'lifb0f1)



n.'"'"
kn,~~l~LUI:'~11WJII:'eng,1~~n,l19:kn,LI:'U!1L~kt111~~11:'~f,LUn,g, 1I:'Xt11t.f,fbt~QruLI1~f,fbfl,l:'r;J:n, ~~n,l19:k

" n.',
n,LI:'U!1L~I:'Bfl.kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUI:'f,fbrbkfb~~11n,Ll:'n,G1L~f,LU11,11:'LIA,t.n, 1mg,1B~1MLU'rulelt-~'

11~1(£)n,t.n,L~~~~G)°kl°M,ruLI1~f,fbrbl:'r;J:L~~f,fb
'"n.n.

f,LUgLgU~I:'t.f,IA,~W~~n,l19:kn,LI:'U!1L~I:'Bfl.kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,Lun,LmG'L~f,LUB~~ruLN:~.IU~'

(MLU'ru~/ruLN:~Jl.t-~')nLt-N~Il.~~'Lfml'a.,..,

n.'"
°fb~I:'Bfl.kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn,Ll:'n,G1L~f,LUI:'LIA,t.n, 11~BIA,~L~B~'~~n,l19:k

'"n.,
n,LI:'U!1L~I:'Bfl.n,lA,nt.}!l~n,L9:n,1°fb~I:'Bll.kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn,Ll:'n,t}1L~f,LU11,1l1Q,nfbl1t.~Yl.1O(£)o~

~~~G)°kl°M,ruLI1~f,fbrbl:'r;J:L~~f,fbf,LUgLgU~I:'t.f,IA,~W
~~~~

~~n,l19:kn,LI:'U!1L~I:'Bfl.kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn,Ll:'n,G1L~f,LUB~~L!A~,Q>~~1111~1fbf,nnnueeI:'L~U~~o~

%I1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn, t~~1L~I1Lt.leIrb~~f,

G)0~~~k-~t.}!lU!1L~rb~~f,f,LUQ,Lf,~D~fbf,LUI:'Bf,rbkL.\.lI1L~f,LUQ,Lf,~D~fbf,LU~~n,LN~Lf,L!A~,Q> ~o~

,;~~G)°kl°M,ruLI1~f,fbfl,l:'r;J:L~~f,fb%I1Lt.leIf,LU~,Q>f,Lun,~1mL~~LI1If1,Lr:m~UWL~leIn,I:'Bfl.n,LI:'~rb~fbf,LU

11,u-1fbUI1Lt.leI%I1Lt.leILrtf,LUI:'Bll.glA,lm~~~n,~1~f,fb~~11n,LI:'nG1L~f,LU~~fbt~~IlBJl-¥b~Lf,leI1tfUl"~ ,
'"n.

~~n,l19:kn,LI:'U!1L~I:'BIl.~Rst rb~1I:'LIA,~M, 11~~1fbtLrtB~1kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUf,L~UB1L!A~,Q> ~o~

n.~n.
kI1Lt.leIJlI:'B~~~11I:'Bfl.n,LI:'~~fbf,LUB~~L!A~,Q>

n.n.,
~~11kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn,~~1lA,rb~BljkI1Lt.leIf,LU~,Q>f,Lun,~1mL~n,Ll:'n,t} 1L~f,LU~~fbf,~Ul1n,D~o~

n.
kn,~~m~~fb1U~11f,LUI1f,W~~

n.n.
11,1Bn,mLrtf,LUf,L~UB1L!A~,Q>~I1BJl-I:'BWn,~UkI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn,G1L~f,LUn,1f,L~UBmt.f,rbt.f,~o~

n.n.
f,I1LWf,LU~~f,Lun,Ll:'n,mL~f,LUI1L~~~~~11n,~1mn,~1f,I1Lt.leIf,LU~~f,LUn,~11I:'LW~~o~
r5f'b'00'0t1f'bI

n.~n.
n,LI:'U!1L~I:'BIl.kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn,~11 L!A~,Q>B~1U~1f1,f,LUn,t.rb~WI1L~n,LI:'~D~fbf,LUn, u-1I:'B~n,g,1L~~kI1Lt.leIJlI:'B n.
rb~W~mt.lA,rblA,¥b~Lf,leI1t~~11kI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn, tI:'BJl-W~1~f,L~UB1LIf1,BQ.111t.f,rbt.f,LgU~G)0~

,1I"

~~~G)°kl°M,ruLI1~f,fbrbl:'
n.

r;J:L~~f,fbkl1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUn,LI:'L!A~rulelrb~11t.~n,Ll:'n,t}1L~f,LUn,~111:'Lt.f,LU11,t11t.~n,t.~~(£)o~

Q.I:'~f,LUn,G1L~f,LUn,1
" n.bS'Pn.

~~~~~Bkn,t.~~~rbBQ,~~rbkkI1Lt.leIf,LU~,Q>f,LUf,LUn,LIl.~1~~1mLI:'L!A~rulel~n,L9:n, 1n,LI:'~~Bn,~1~
br!"n.

(nLt-~I'at-Bll.n,e,~~~t-XtN:l3kMnLt-~I'at-I3Il.~~~':;~~L~rb:;~)~,Cb!!fb~nr;'Bn~'~~nLt-t-Bll.ne,~.~
".

n.,
kilLt.leIf,LU~,Q>f,LUn,1I1f,W~~~,Q>f,LUfbf,~n,LI:'~Lf,¥-I1~~,Q>~~11
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เอกสารเสนอผลงานขอรับการประเมิน 

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
คูมือการดําเนินงานการจัดการความรูของสํานักงานรัฐมนตรี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 
 

โดย 
วาท่ีรอยตรี นรินทร กอนแกว 

ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 21 
กลุมรับเรื่องราวรองทุกข กลุมงานประสานการเมือง  

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



คํานํา 
 

 สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยงานมาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีมีคุณคาและจําเปนตอการปฏิบัติงานในการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
ท้ังความรูท่ีอยูในรูปแบบของเอกสาร ความรูท่ีอยูในตัวบุคคล ซ่ึงไดมาจากประสบการณ หรื อผูท่ีมีความรู
ความเชี่ยว ชาญเฉพาะบุคคล และจัดการควา มรูใหเปนระบบมากข้ึน ทําใหบุค ลากรสํานักงานรัฐมนตรี 
สามารถเขาถึง สืบคนขอมูล และเรียนรูไดสะดวก สามารถนําความรูและวิธีการปฏิบัติท่ีดี  (Best Practice) 
มาใชประโยชนในการปฏิบัติ งานใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร  นําไปสู
องคกรแหงการเรียนรู  ท่ีบุคลากรมีการเรีย นรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนวัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานรัฐมนตรี ใหบรรลุเปาหมายตอไป 
 ในการนําเสนอ ผลงาน ผูเสนอไดรวบรวมข้ันตอนการดําเนินงาน จัดการความรู และสรุปผล
การดําเนินงานในกระบวนการดําเนินงานจริงทุกข้ันตอน พรอมเอกสารท่ีใชในการดําเนินงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดกระบวนงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน โดยละเอียด เนนเทคนิค
วิธีการ (How to) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรูของสํานักงานรัฐมนตรี และ สามารถ
นําไปประยุกตใช เพ่ือประโยชนในการพัฒนางานในปงบประมาณตอไป 
 

 
       นรินทร  กอนแกว  
          ผูเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

สารบัญสารบัญ  
  
 หนา 
คํานํา 
บทท่ี 1 บทนํา           
 ความเปนมา         1 
 วัตถุประสงค         3 
 ขอบเขต          3 
 เปาหมาย          3 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ         4 
 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ         
 องคกรแหงการเรียนรู        5 
 องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง        7 
 การจัดการความรู         11 
 กระบวนการจัดการความรู        15 
         
บทท่ี 3 ข้ันตอนการจัดการความรู       21 
 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงานการจัดการความรู        
 กิจกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู      24 
 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู      35 
 การประเมินผลการดําเนินงาน       42 
 การจัดสงองคความรูท่ีถอดเปนบทเรียนแลวให กพร.สป.     42 
 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 6 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 44 
  
บทท่ี 5 บทสรุป และขอเสนอแนะ         
 ผลการดําเนินงาน         45 
 ปญหาอุปสรรค         46 
 ขอเสนอแนะ         47 
 
บรรณานุกรม          
            
 
 
 



 
 

สารบัญ สารบัญ ((ตอตอ)) 

ภาคผนวก 
 

เอกสารผนวก 1 คําสั่งสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธกิาร ท่ี 41/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เอกสารผนวก 2 บันทึกขอความ เรื่อง คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตามตัวชี้วัดท่ี 6.1 และ 6.2 ลงวันท่ี 
23 มกราคม 2558 

เอกสารผนวก 3 ตารางการวิเคราะหองคความรูท่ีจําเปนในกระบวนการหลักของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558 
เอกสารผนวก 4 การวิเคราะหองคความรูท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ตามกระบวนการหลัก สร.ศธ. 
เอกสารผนวก 5 ไฟลนําเสนอการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดท่ี 6 วันอังคารท่ี 13 มกราคม 2558 
เอกสารผนวก 6 สรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (ข้ันตอนการทบทวน/วิเคราะหขอมูล) 
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