
รายงานการวเิคราะห์ ทบทวน องคค์วามรู้ที่สอดรับตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการ
ประสานราชการ
ทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดและพัฒนาระบบ
การประสานงานที่
เอื้อประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 กระบวนงาน
ประสานการเดินทางไป
ราชการของรัฐมนตรี 
 
 

- การจัดทํากําหนดการ 
- การประสานงาน 
- การขออนุมัติเดินทาง 
- การขอใชย้านพาหนะ 
- การจัดทํารายงานการ
เดินทาง 

การจัดทํา
บันทึกสรุปเรื่อง 

- เป็นองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

- เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรมีขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจ
หลักในการ
กลั่นกรองเรื่องได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เป็นองค์ความรู้ทุก
กลุ่มงานได้ใช ้

- รอ้ยละของ
ผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม
การจดัการ
ความรู ้

- ประชมุเชงิ
วชิาการ 

- ศึกษา 
รวบรวม
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

- แลกเปลีย่น
เรยีนรูว้ธิกีาร
ทํางาน 

คณะทํางาน
จดัการ
ความรูข้อง
สํานกังาน
รัฐมนตรี 

1.2  กระบวนงานจัด
ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- การประสานงาน 
- การจัดทําวาระการประชุม 
- การจดรายงานการประชุม 
- การจัดทํารายงานการประชุม 

1.3  กระบวนงาน
ประสานการเมืองเรื่อง
กระทู้ถาม/ญัตติ 

- หลักปฏิบัติและแบบ
เกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม 

- นโยบายดา้นการศึกษา 
- การบันทึกสรุปเรื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  กระบวนงาน
ประสานการเมืองเรื่อง
การตอบชี้แจงข้อหารือ 

- การบันทึกสรุปเรื่อง 
- นโยบายด้านการศึกษา 

     

1.5  กระบวนงาน
ประสานการเมืองเรื่อง
การเสนอร่าง
พระราชบัญญัต ิ

- การบันทึกสรุปเรื่อง 
- ข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรและข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา เรื่อง
การเสนอและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัต ิ

- นโยบายดา้นการศึกษา 
1.6  กระบวนงาน
ประสานการประชุมของ
ฝ่ายนิติบัญญัต ิ

- การบันทึกสรุปเรื่อง 
- ข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร 

- ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7  กระบวนงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 

- กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 

- กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 

- กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ
สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

- กฎ ก.ค.ศ.วา่ด้วยการร้องทุกข์
และการพิจารณาร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- มติคณะรัฐมนตรี วันที่  
22 ธันวาคม 2541 เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการ
ดําเนนิการเรื่องราวร้องทุกข์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.8  กระบวนงาน
ดําเนินงานตามขั้นตอน
ของศาล 
 
 
 
 
1.9 กระบวนงานจัดทํา
รายงานผลการดาํเนินการ
รับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าดว้ยเครื่องแบบนักเรียน 
พ.ศ. 2551 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)ของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2553 

- การจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง 
- พ.ร.บ.ระเบี ยบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 

- การใช้โปรแกรมMicrosoft 
word  และ Microsoft 
access 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

1.10 กระบวนงานรับ
รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง 
- ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. 2539 

- ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่องความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้อง
รายงานให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 

- กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 4 
(พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิบั ติ ร าชกา รทา ง
ปกครอง พ.ศ. 2539 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
1.11 วิเคราะห์และ
กลั่นกรองเรื่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ คณะรัฐมนตรี 
1.12 การแจ้งมติ
คณะรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือกรมเลขาธิการ
คณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ที่  น ว 
826/2482 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2482 เรื่อง
ข้ า ร า ชกา ร ต้ อ งหา ใน
คดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือ
คดีล้มละลาย 

- การคิดวิเคราะห์ 
- การจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง 
- หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรว ง ศึ กษาธิ กา ร  
พ.ศ. 2546 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

1.13 กระบวนงาน
บริหารวัสดุครุภัณฑ์ของ
สํานักงาน 
1.14 กระบวนงาน
บริหารงานสารบรรณ 
 
 
1.15 กระบวนงาน
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 
๒๕๓๕ 

- ระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และ พ.ศ.๒๕๓๘ 

- พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

- พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการการเมือง  
พ.ศ.๒๕๓๕ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย พนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 



 -9-  
 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

๑.16 กระบวนงาน
ประเมินผล ประเมิน
สถานการณ์ด้าน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
1 .17  ก ร ะบ วนกา ร
จัดทําวารสาร “สร.สาร” 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบายรัฐบาลดา้น
การศึกษา 

- นโยบายดา้นการศึกษา
ของ รมว.ศธ. 

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542  

- (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 
- การทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษาตา่งๆ  

- นโยบายด้านการศึกษาของ 
รมว.ศธ. 

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

- เทคนิคและวิธีการจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพ ์

- เทคนิคและวิธีการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ ์

- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 
ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

1.18 กระบวนงาน
ประชาสัมพันธน์โยบาย 
และภารกิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทาง
เว็บไซต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.19 กระบวนงาน
กลั่นกรองเรื่องเชิง
วิชาการเสนอรัฐมนตรี 

- นโยบายด้านการศึกษา
ข อ ง รั ฐมนต รี ว่ ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการ 

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

- สื่อมวลชนสายการศึกษา 
- เทคนิคและวิธีการเขียน

เพื่อการประชาสัมพันธ ์
- เ ท ค นิ ค แ ล ะ วิ ธี ก า ร

ถ่ายภาพบุคคล 
- โปรแกรมการจัดการข้อมูล

บนเว็บไซต ์
- การจัดทําบันทึกสรุป

เรื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 

ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/

กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอ
บให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

2. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับและจัด
โครงสร้างการ
บริหารภายในเพื่อ
เสริมประสิทธิภาพ
งาน 

2.1 การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ 
สํานักงานรัฐมนตรี 

- การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก 

- การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

     

2.๒ การติดตามรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของ สร. 

- การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสาํนัก 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 

ภารกิจหลัก  
(กลยุทธ/์โครงการ/
กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู ้

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอ
บให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

3. สนับสนุนและ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
(กิจกรรมขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล) 

- การเขียนโครงการ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- การบริหารโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 

ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/

กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู ้

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอ
บให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

4.  สนับสนุนให้
เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนางาน 

สร.เป็นองค์กรที่มี
วัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู ้

4.1  ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ มี
วิธีการและช่องทางการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
(กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ด)ี 

- ขั้นตอนการจัดการความรู ้
- การเขียนโครงการ 
- การประสานงาน 

     

๔ . 2  ก ร ะ บ ว น ง า น
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดําเนินงานของ
สํานักงานรัฐมนตรีบน
เว็บไซต ์

- กฎก ระทร ว ง แบ่ ง ส่ ว น
ราชการสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 

- โครงสร้าง และบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
กลุ่มงาน 

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542  

- ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ 

 

ภารกิจหลัก (กลยุทธ/์
โครงการ/

กระบวนการ) 

องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่
เลือกไปจัดทํา
แผนการ

จัดการความรู ้

เหตุผลที่เลือก 

ตัวชี้วัดเพื่อ
วัดผลการ
จัดการ
ความรู้ 

วิธีการสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอ
บให้ข้อมูล/
ดําเนินการ 

- โปรแกรมการจัดการข้อมูล
บนเว็บไซต ์

- มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การศึกษา 

 

 
 
 


